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GOLF DIGEST FRÅGADE
OLIKA KÄNDISAR VILKEN
ÄR SVERIGES BÄSTA
GOLFBANA?

NY GOLFVÄRD
Sid. 2

SÅ HÄR SVARADE
PEPPE ENG, SPORTEN TV4
“Barsebäck är ju en anläggning man tänker på
direkt, liksom Tylösand,
naturligtvis...
Men jag åker gärna till
Tranås och bor på
Tranåsbaden vid Sommen.
Det är ett jäkligt mysigt
ställe, med skapliga priser
dessutom. Och banan är
fantastisk.”

Bättre träningsmöjligheter med
nya utslagsmattor

STORA TÄVLINGAR
FÖR TRANÅS
GOLFKLUBB Sid. 4

Världsrekordhållare
Viktor Johansson
till Tranås Sid. 2
MILJÖRAPPORT
& MILJÖPOLICY
Se sid. 6

Ordföranden
har ordet!

Golfvänner!
Så har den då dragit igång den efterlängtade golfsäsongen med en "rivstart". Banan närmar sig sommarstatus
redan i maj och nysådda områden växer
snabbt till sig men den snabba tillväxten
ger mycket klipparbete och det försenar
reparationsarbetet av skadorna i samband med grävningarna för fairwaybevattningen. Problemet är dock av
övergående natur som det brukar heta
och under tiden hoppas jag att Du utnyttjar rätten till fri dropp. Bra för både
scoren och banan.
På annan plats i golfaren (sid.10) hittar
Du årsmötesprotokollet.

Kort om 1999 kan sägas att det
idrottsligt var ett mellanår och ekonomiskt ett bra år. Inkörningen av det nya
klubbhuset har gått bra och förbättringen av banan ligger litet före planen.
Nya i styrelsen är Kinna Clasén-damkommittén, Sören Törnqvist-elitkommittén och Sigge Löwmo-medlemskommittén samt klubbmästare.
De två städ-dagarna lockade knappt 100
medlemmar som alltså tog chansen att
tjäna tillbaka städavgiften. Främst koncentrerades arbetet på drivingrangen
och stenröjning efter grävningarna på
fairways. Staffan Lago gav ett gott betyg
åt insatsen.
Staffan är nu vår banförman och daglig
ledare av arbetet på banan. Bankommittén med Anders Wilander har träffat
avtal med Henrik Wissinger som kommer
att ha en rådgivande funktion med
särskild focus på greenerna.
Ni har säkert noterat att drivingrangen
förbättrats och att nätet mot Stigavillan
höjts med ca 3 meter. Ansvaret för att
inga bollar slås över nätet ligger dock
kvar hos den enskilde spelaren.
Under säsongen kommer två större
tävlingar att gå av stapeln på vår bana.

Vi ser det som en viktig del av klubbens
verksamhet att visa upp elitgolf för
Tranåspubliken och att ta aktiv del i samarbetet inom Golfförbundet och distriktet för att stärka golfsporten. Nackdelen
är att tävlingarna tar speltid som kunde
utnyttjas av medlemmarna. Jag anser
dock att detta mer än väl uppvägs av PRvärdet i arrangemangen och känslan av
att tillhöra en klubb som syns i
Golfsverige.
Tillströmningen av ansökningar om medlemskap är stor och vi har f.n. ca 100
personer i kön. Styrelsen har satt taket
till ca 1100 medlemmar och inslussningen av nya medlemmar sker mot den
bakgrunden, vilket innebär att nytillkommande kommer att få vänta till
nästa säsong på sitt medlemskap.
Eftersom andelen juniorer i medlemskalendern har sjunkit har vi dock öppnat en "gräddfil" för dem.
Både vädret och golfkonjunkturen är
sådan att det är väldigt svårt att klaga på
något. Det gäller bara att ha is i magen
och inte falla in i ett 80-talstänkande. Vi
jobbar vidare enligt uppgjorda planer
och gläds åt att vår klubb utvecklas väl.
Svinga väl! Ha kul!

Jan Ehrlin

Miljöpolicy för
Tranås Golfklubb
Tranås Golfklubb driver golfbana för tävlings- och sällskapsspel.
Vårt miljöarbete skall präglas av kretsloppsprincipen, d.v.s. ”det som utvinns ur naturen skall på ett uthålligt sätt kunna användas,
återvinnas eller slutligen omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning.”
Vid driften av banan ska största möjliga hänsyn till naturen tas. Hänsyn till miljön ska genomsyra vårt dagliga arbete. Vid nyanläggningar ska största möjliga hänsyn till naturen tas och miljöaspekter beaktas.
Vi har genom åren gjort stora miljövårdssatsningar, vilka lett till en väsentligt minskad miljöpåverkan. En av våra uppgifter är att successivt reducera de miljöproblem som återstår, t.ex. genom att ersätta produkter som idag finns på OBS-listan. Våra insatser kommer
framöver, liksom tidigare, att styras av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.
Inom Tranås Golfklubb skall omsorgen om miljön genomsyra all verksamhet och prägla det dagliga arbetet. Vårt miljöarbete skall
innefatta alla led; nyanläggning, inköp, drift, material, kemikalier, gödningsmedel, transporter, avfallshantering etc.
Miljöarbetet skall ses som en kontinuerlig förbättringsprocess, där verksamheten minst ska följa lagstiftningens krav.
Föreningens miljömål ska sättas inom ramen för en miljöutredningen.
Tranås 1999-04-22

Jan Ehrlin, ordförande
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Banchefen
INFORMERAR
Vilken rekordstart. Aldrig tidigare har
säsongen startat så snabbt och så intensivt. Redan i början av maj kändes det som
midsommar. Detta unikt bra väder har
många fördelar men samtidigt har det
också inneburit att grästillväxten har varit
extremt snabb. Man kan lugnt påstå att
det växer så det knakar.
Vi som arbetar på banan jobbar för
högtryck och försöker hinna med allt och
lite till. Av förklarliga skäl prioriterar vi
själva spelytorna och det får effekt på en
del små detaljer som inte hinns med. Men
vi har av många som varit ute på andra
banor förstått att vi ligger bra till och
sakta men säkert kommer vi snart ifatt.
Den nya fairwaybevattningen har redan
”betalat” sig. Och med det menar jag att
utan den så hade vi haft ett tufft jobb
med att springa och flytta vattentåg och
det kostar både tid och pengar.

Vi kommer inom kort, hoppas jag, öppna
de nya tees som anlades i höstas. Vi måste
dock hinna dressa och klippa dem ett par
gånger till.
Det finns ett par saker som ibland oroar en
banchef och det är spelartypen som skiter
fullständigt i andra och bara tänker på sig
själv. Det är spelartypen som fullständigt
struntar i att laga nedslagsmärken, aldrig
lägger tillbaka uppslagen torv och värst av
allt slår bollar runt banpersonalen utan att
förvissa sig om att vederbörande är med.
För de flesta är golfbanan en plats för bara
sann glädje. Men för vår anställda personal är det dessutom en arbetsplats. Det
måste vi andra ha full respekt för genom
att tillåta personalen att utföra sina
sysslor med så lite störande moment som
möjligt. Vi har idag en mycket hög beläggning på banan med spelare. Samtidigt
önskar alla sig en bana av absolut topp-

klass och för att överhuvudtaget kunna
möta dessa önskemål måste personalen
ges chansen till detta.
Du kan hjälpa till på många sätt. LAGA
alltid minst ett nedslagsmärke per green.
KRATTA alltid nogrannt efter dig vid
bunkerbesök. LÄGG alltid tillbaka egen
uppslagen torv och framförallt FÖRVISSA
DIG OM att banpersonalen är med innan
du slår. Det skulle underlätta och förbättra
vår fina bana ytterligare.
Henrik Wissinger, vår förre greenkeeper,
har lockats tillbaka till Eksjö. Men vi kommer ändå att ta del av hans tjänster och
kunnande. Fem timmar i veckan ägnar han
åt vår bana och kommer med idéer och
synpunkter till Staffan Laago och övrig
personal. Ett konsultativt arbetssätt som vi
hoppas mycket på.
Till sist vill jag bara säga Lycka till med
svingen och njut av spelet och hjälp oss
att hålla banan i trim.

Anders Wilander

Golfens utveckling
I EUROPA 90/99
Land
Österrike
Belgien
Tjeckien
Danmark
England
Finland
Frankrike
Tyskland
Grekland
Ungern
Island
Irland
Italien
Luxemburg
Holland
Norge
Portugal
Skottland
Spanien
Sverige
Schweiz
Wales
Totalt

Antal banor 99

Antal medlemmar 99

Tillväxt i % 1990-1999
banor resp. spelare

110
80
17
135
1.870
95
515
575
7
6
60
385
260
6
165
80
50
575
190
395
65
160
5.801

50.000
35.000
6.000
90.000
870.000
60.000
270.000
330.000
1.300
1.200
7.000
210.000
55.000
3.300
135.000
55.000
7.000
250.000
140.000
460.000
35.000
80.000
3.150.800

124/255
63/60
113/300
105/120
35/45
61/100
36/49
83/137
40/73
500/307
82/49
41/67
141/57
500/293
53/187
400/274
138/75
36/32
85/145
80/59
62/94
30/89
53/70

I snitt finns således 497 medlemmar per bana ute i Europa att jämföra med Sverige som har ett snitt på 1.164 medlemmar. Tranås ligger på Sverigesnittet.
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Miljö
RAPPORT
På styrelsemötet i september beslöts att bilda en miljökommitté bestående av Per Samuelsson, ansvarig, greenkeepern och
Lars-Erik Karlsson, miljösamordnare på Tranås Skolmöbler AB.
Vi hade redan i april 1999 antaget en ”Miljöpolicy” som ska vara
vägledande i möljöarbetet. Lars-Erik har arbetat med att ta fram
en miljöutredning som ska visa vara klubben står vad beträffande miljöarbetet. Den ska också peka på vad som måste köras
och vad som bör göras för att förbättra miljön. Styrelsen ska
med ledning av miljöutredningen fastställa miljömål.
Miljöutredningen är nu klar och behandlas på kommande
styrelsemöten. Det har emellertid vidtagets åtskilliga miljöförbättringar redan under pågående utredning.

Bl.a. har vi börjat källsortera i större omfattning än tidigare, vi
har sett till att varuinformationsblad finns på alla kemikalier
som vi använder, dieseltanken är utbytt och placerad i en container så att marken inte kan förorenas, protokoll från sprutningar förs och sparas i tre år, innehållet i papperskorgarna
sorteras och skräphögar är bortforslade. Det återstår dock en del
som styrelse ska fastställa plan för.
Det är också en del vi medlemmar själva kan göra. Har du tänkt
på utsläppen från bilen när du kör till och ifrån banan. Varför
inte cykla eller samåka istället. På banan är det viktigt att lägga
allt skräp i papperskorgarna och ta gärna med burken eller
flaskan och släng i papperskorgen vid klubbhuset som har sorteringsfack för burkar, glas och övrigt.

Per Samuelsson

nyheter i
REGELBOKEN
Du har väl hämtat den nya, fina, blåa regelboken som finns
på kansliet. Den som du skulle klistra in en ny sida (77) i.
Svenska Golf hade en genomgång av vad som är nytt i sitt
februari nummer, men här kommer några små påminnelser:
DEFINITIONER:
Bollpunkt: "Bollpunkten är den närmaste punkten på banan
från där bollen ligger, som inte är närmare hålet och är så belägen att om bollen låg där skulle störande inverkan (enligt definition) inte föreligga." - Bollpunkten hjälper dig alltså när du får
lättnad (bollpunkten är inte alltid den så kallade “närmaste
vägen ut”, så håll dig till bollpunkten så slipper du plikta för spel
från fel plats.)
Mark under arbete: Gränsen för MUA sträcker sig nedåt, men
om ett träd växer i MUA så får du lättnad om din boll hamnar i
trädet, också om bollen sitter fast i en gren som sträcker sig
utanför MUA.
Hindrande föremål: Vi har inte längre något som heter
"tillverkade föremål", nu heter det hindrande föremål (givitvis
måste dom vara tillverkade...).
REGLER:
Regel 6-8:

Avbrott i spelet. Tufffare regler för att få lyfta
bollen.

Regel 13-2:

Förbättra läge, området för avsedd stans eller
sving, eller spellinje. Stans är nytt här, liksom
uppräkningen om att man inte får ta bort dagg,
rimfrost eller vatten.
Regel 14-2: Hjälp och skydd. Du får inte tillåta din caddie,
din partner eller din partners caddie att stå på
eller nära intill förlängningen av spellinjen eller
puttlinjen bakom bollen.
Regel 20-2c: Droppning och omdroppning. Nytt här är att
bollen inte hellre får stanna närmare hålet än
bollpunkten.
Regel 24-2B: Oflyttbara hindrande föremål. För att hitta bollpunkten får man nu mäta över, under eller
igenom dessa föremål.
Regel 25-1B: Onormala markförhållanden. Du får inte längre
droppa för MUA i ett vattenhinder. Hamnar du i
tillfälligt vatten i en bunker och vill ha lättnad
så måste du ta fullständig lättnad.
Plocka gärna fram februari numret av Svensk Golf och läs
igenom sidorna 70-72.
Sen säger vi som Lena Sellberg: "Om det nu existerar någon
genväg till bättre regelkunnskap så går den via definitionerna.
Bekanta dig således med deras betydelse och jag vågar lova att
det känns bättre nästa gång du öppnar din regelbok."
Ha en trevlig golfsäsong utan regelmissar.

Regelkommittén
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Årsmötes
PROTOKOLL
Protokoll fört vid Tranås Golfklubbs årsmöte 2000-03-29 i klubbhuset.
Närvarande: C:a 50 personer.
1
2
3
4
5
6.a
b
7
8
9
10
11.a
b
c
d
e
f
12.a
b

13.a
b
c
d
e
f
g
14.a

b
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Ordf. Jan Ehrlin hälsade välkomna till det första årsmötet i klubbhuset och
öppnade mötet. Upprättande av röstlängd bordlades.
Möte befanns behörigen utlyst.
Dagordningen godkändes.
Till ordförande vid mötet valdes Jan Ehrlin och till sekreterare valdes
Per Samuelsson.
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Kent Irebo och Kay Gustavsson att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.
Årsredovisningen föredrogs av Ulf Clasén och lades tillhandlingarna.
Revisorn Olle Hanning föredrog revisionsberättelsen och visade vissa nyckeltal.
Revisorerna förslog ansvarsfrihet för styrelse.
På revisorernas förslag fastställdes balans- och resultaträkningen för 1999
samt dispositionen av årets överskott 210 tkr, vilket överförs i ny räkning.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 1999.
Den på höstmötet antagna medlemsavgifter, budgeten och medlemslån för
2000 fastställdes. Arbetsplan för år 2000 antogs.
Till ordförande på ett år omvaldes Jan Ehrlin.
Till styrelsemedlemmar på två år omvaldes Anders Berg, Leif Boquist och
Katarina Hoffman och nyvaldes Anita Möller och Sören Törnqvist.
Till styrelsesuppleanter på ett år omvaldes Kent Irebo och nyvaldes Sigurd Lövmo
och Kristina Clasén.
Till revisorer omvaldes Olle Hanning och nyvaldes Svante Danielsson.
Till revisorssuppleanter omvaldes Hans Hansson och nyvaldes Annica Gustafson.
Till valberedning omvaldes Lars Malmqvist, sammankallande, Hans Hansson
och Maj-Britt Stridh. Styrelsen tillsätter ytterligare en medlem.
Val av ombud till GDF-årsmöte hänsköts till styrelsen.
Styrelsens förslag att en rekommendera softspikes eller motsvarande på
golfskorna antogs.
Lennart Möllers motion från höstmötet om att inte tillåta greenfeespelare att förbeställa tider på helger diskuterades. Idag gäller att 6 tider per dag kan förbeställas
mot en avgift på 100 kronor. Efter votering avslogs förslaget. Beslutades att uppdra
åt styrelsen att under året föra statistik på hur greenfeespelare utnyttjar förbeställning av tider och hur många greenfeespelare som spelar på helger.
Meddelades att Bo Rydingsvärd och Göran Olsson blir golfvärdar i sommar.
Greenfeeöverenskommelse med Östgötaklubbarna innebärande 50 kr rabatt
alla tider och med F-länsklubbarna en greenfee om 120 kr vardagar före kl 15.00.
Ett tak byggs över plattorna utanför shopen.
Plattsättning av utslagsplatserna på drivingrangen kommer att ske liksom en
höjning av nätet.
Damomklädningsrummet är renoverat.
RM spelas den 8-9 juli.
Stugan Näset är till uthyrning till en billig penning.
Ordföranden avtackade Else Ehrlin, Ewa Sätermo och Kurre Carlsson för arbetet i
styrelsen. Else och Kurre som suttet omkring 20 år i styrelse avtackades även
med en present.
Ulf Clasén läste från ett diplom upp motiveringen varför vår ordförande och
eldsjäl Jan Ehrlin skulle bli hedersmedlem. Mötet beslutade enhälligt att utnämna
Jan Ehrlin till hedersmedlem. Per Samuelsson gratulerade med en blomma.
Därefter avslutades årsmötet.

Information
från kansliet
ADRESSÄNDRINGAR

VAGNBODAR

Har Du flyttat? Kom ihåg att meddela
kansliet innan eftersändningen har
upphört att gälla! Skicka gärna ett flyttkort så slipper vi få post i retur, samt
att vi får kontakta folkbokföringen för
att få veta var ni bor. Tack!

Om Du inte betalat vagnplats för året
var vänlig lås upp skåpet så vi kan hyra
ut det till någon annan. Vi har många
som önskar vagnplats.

Kerstin Gustavsson

Ny golfvärd
HIO
Under säsongen hittills har följande
gjort hole in one. Vi gratulerar dem
till bedriften!
Deras namn kommer att pryda sin
plats på de nya hole-in-one tavlorna
i restaurangen.
KENNETH PARMÖ HÅL 10
GÖRAN LINDELI HÅL 15

Här ser ni klubbens nye golfvärd Göran Olsson. Han kommer att tillsammans med
Bosse Rydingsvärd att se till att allt fungerar med starttider, företagsgolf och
annat. Till deras hjälp finns numera Max, Bosses söta hund.

Världsrekordhållare till Tranås
Att slå långa drives tycker alla golfare är
viktigt. För en kille är långa drives
livsviktigt. Hans namn är Viktor
Johansson.
En 23 åring från Stockholm, 125 kg,
195 cm i strumplästen, hcp 1. Viktor slår
längre drivar än någon annan. För en
knapp månad sedan satte han nämligen
ett nytt inofficiellt världsrekord i en VM
kvalificeringstävling i North Carolina,
USA.
På en helt platt gräsyta utan vind med
regn i luften utklassade han sina
konkurrenter med flera meter. Hans
längsta drive mättes upp till hela 385 m.
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Detta fantomresultat innebar en solklar
seger och inte bara det. I golftokiga USA
är long driving oerhört populärt varför
Viktors framtid inom golfen synes ganska given.
Av olika omständigheter och med hjälp
av Stiga och OEM har vi nu möjligheten
att i Tranås få uppleva dessa enorma
drivar på riktigt.
I samband med Stiga/OEM Golf Invitational ger Viktor Johansson en golfclinic nere på hål 5 klockan 18.30
måndagen den 19 juni.
Alla medlemmar i Tranås GK är välkomna för att uppleva en attack på ett nytt
världsrekord.

Stiga & OEM Golf Invitational

Proffstävling även i år!

Ett starkare och mer namnkunnigt startfält gör i år upp
om första priset i Stiga OEM Invitational. Passa på att
se elitgolf live och hur proffsen hanterar vår bana.
● Måndag 19 juni Pro Am. Första start 09.00
● Tisdag 20 juni. Första start 13.00 (enbart Pron)

Förra årets segrare Patrik Gottfridsson kommer
tillbaka i år för att försvara titeln. Han får tuff
konkurrens vilket syns på startfältet.

STARTLISTA per 31 maj 2000
Pierre Fulke
Robert Johnsson
Joakim Rask
Mikael Högberg
Niclas Arwefjäll
Christian Härdin
Claes Hultman
Fredrik Gemmel
Henrik Wissinger
Magnus Persson
Andreas Lindberg
Stefan Sterner
Jan Tilmanis
Mats Stengård
Robert Löfqvist
Mark Dewdney
David Leet
Per Svensson
Jan Rosell
Per Granlund
Leslie Stewart

Johan Ryström
Mats Hallberg
Patrik Gottfridsson
Eddy Eriksson
Fredrik Almskoug
Carl Magnus Strömberg
Peter Johansson
Mikael Karlsson
Yngve Nilsson
Mats Sterner
Nils Åke Sandell
Peter Thörn
Jörgen Pettersson
Göran Bånge
Anders Juhlin
John Grant
Martin Gustavsson
Peter Grimfjord
Per Edberg
Peter Hamblett
Jörgen Åker

Listan uppdateras succesivt och kommer slutligen att innehålla 44 spelare.

Riksmästerskapen

ÄKTA MAKAR

RM 2000 för äkta makar i Tranås. Smålands Golfdistrikt står i år
som arrangör av RM i golf. Det kommer att genomföras vecka
27-28 och 10 klubbar är utsedda för de olika klasserna. Tranås
GK tar sig an klassen för äkta makar som går av stapeln 8-9 juli.
Maximalt antal deltagande par är 156 st.
Vi räknar med fullt startfält vilket betyder att ca 300 golfare
kommer på besök – den största utmaningen hittills för klubben
och restaurangen. Dessutom står vi som arrangörer för invigningsfesten för hela RM på kvällen den 8 juli. Veckan före
tävlingen (vecka 27) har spelarna rätt till en fri inspelningsrond,
vilket gör att banan blir hårt belagd den veckan. För att bereda

arrangörsklubbarnas medlemmar möjlighet till spel under de
dagar den egna klubben står som arrangör kommer de flesta
smålandsklubbarna att tillåta gratis spel dessa dagar. För vår del
gäller det alltså 8 och 9 juli. Uppgifter om tillgängliga klubbar
kommer att finnas i kansliet i slutet av juni. Förutom att
klubben kommer att få intäkter så blir arrangemanget – väl
genomfört – en PR-möjlighet för klubben, som vi kan ha stor
glädje av framöver.
RM-general för Småland är Sören Johansson och för vår del är
Jan Ehrlin organisationsansvarig. En särskild RM-kommitté har
bildats.

RM- kommittén
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Junior
Kommittén

Fina framgångar för Madelen Pettersson
(ovan)och Lars Karlbom (nedan) i säsongens
första juniortävlingar.

Golfsäsongen är nu i full gång och så
har långt har ju vädret bidragit till att vi
fått en kanonstart med fina banor.
Efter den inomhusträning som pågått
med golf och övrig träning samlades alla
juniorer för upptaktsmöte den 4 april
och deltagarantalet var glädjande stort.
Information gavs om årets stora utbud
på tävlingar samt upplägg av träningsverksamheten.
Juniorkommitten har också förändrats
något och ser ut enligt följande:
Anders Berg
ordförande
Bengt Stridh
PR- och touransvarig
Kenneth Johansson
touransvarig
Barbro Berg
tjejansvarig
Lotta Carp
ansv. höglandssamarbetet
Anders Carlsson
ansv. seriespelet
Bo Johansson
Tomas Lingmerth
Arne Lingmerth
Liza Johansson
juniorrepresentant
Lars Carlbom
juniorrepresentant

touren, vilket medför att Lars får starta på
Bankboken Tour 18 (Teen tour) nästa
omgång.
I den första deltävlingen i Höglandssamarbetet, Sexstadsslaget på A6 den
14/5 kom Tranås på en fjärdeplats bland
de 11 höglandsklubbarna och i Tjejligan på
Jönköpings GK gjorde Caroline Carp och
Maria Berg bra i från sig, genom en andra
och en tredjeplats.
Nytt för i år är ett seriespel för de yngre
juniorerna. I vår serie ingår sju klubbar i
nordvästra Småland där segraren sedan
går vidare till ett slutspel. Tävlingsformen
är matchspel/bästboll med handicap som
är en rolig spelform. Vi har inlett med att
möta Wiredaholm på deras hemmabana
och trots att alla gjorde mycket bra ifrån
sig räckte det ej till seger. I laget deltog
Simon Wilander, Adam Wilander, David
Lingmerth, Emil Andersson, Robin
Pettersson, Maria Berg, Caroline Carp och
Alexandra Engström.

TRÄNINGSLÄGER

TRÄNING

Utesäsongen startade med ett träningsläger 6-9/4 i Araslöv där juniorer, damoch herrlag deltog, totalt 24 st med Niclas
och Anders som ledare. De hade lagt ner
mycket energi på att få till ett fint program och det lyckades de verkligen med.
Vädret var mycket bra, stämningen var på
topp och alla deltagare var mycket nöjda.
Till nästa år är redan ett nytt läger på
Araslöv preliminärbokat.

Niclas, Anders och Göran har startat upp
träningen. De har 13 grupper igång varje
vecka och träningsdagar är bestämda
fram till träningens slut i höst. Anslag om
detta finns på juniorernas anslagstavla. Vi
har även ett 40-tal knattar anmälda som
vi planerar att ha tre träffar med före och
tre efter semestern. Ansvarig är Carina
Carmevik som kommer att ha hjälp med
träningen av de äldre juniorerna, medlemmarna i elitlagen.

TÄVLINGAR
Nedan: Serielaget för juniorer; Maria Berg,
Alexandra Engström, Caroline Carp, Emil
Andersson. Sittande; Robin Pettersson, Adam
Wilander, David Lingmerth, Simon Wilander
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Ny huvudsponsor för de rikstäckande ungdomstävlingarna är i år Föreningssparbanken vilket medför att tävlingarna i år
kallas Bankboken Cup och Bankboken
Tour. Tävlingarna omfattar samma kategorier som föregående år med den skillnaden att Smålandstouren spelas över 18
hål.
Madelen Pettersson var efter förra årets
fina säsong direktkvalificerad til Bankboken Tour 18 (Teen Tour) och gjorde där
en mycket bra tävling och placerade sig på
10:e plats vilket är en topprestation.
Vidare kom Jonas Sandström med till första deltävlingen på Bankboken Tour 21
(Junior Tour) och klarade sig vidare efter
kvalificeringsomgången vilket är mycket
bra. Vi hoppas Jonas kommer att få spela
vidare i detta fina sällskap.
Lars Karlbom kom tvåa och Maria Stridh
sexa i första omgången av den regionala

JUNIORINFORMATION
Information om tävlingar och övrig verksamhet kommer givetvis att anslås på
juniorernas anslagstavla som jag hoppas
alla vet är belägen utanför omklädningsrummen. Gör det till vana att alltid titta
förbi anslagstavlan när ni besöker
klubben.
Till sist vill jag bara konstatera att det
känns som fått en mycket positiv start på
juniorverksamheten i år och anledningen
till det är till största delen det engagemang som Niclas, Anders och Göran visar,
samt givetvis även alla duktiga juniorer
som vi har i klubben. Fortsätt i den stilen
så får vi garanterat en fin verksamhet
under året och mycket framgångar på
tävlingsbanorna.
Lycka till !

Anders Berg

Elit
kommittén
SERIESPEL
Såväl herr- som damlaget ligger i hårdträning inför årets
seriespel. Damlaget har en trupp bestående av åtta
spelare:
Liza Johansson, Elisabeth Wilander, Linda Lilja, Maria
Stridh, Sophia Berg, Therese Arwefjäll, Elin Sjölin och
Madelen Pettersson.
Truppen är identisk med föregående års trupp, varför
ytterligare ett års rutin kan läggas i bagaget.
Konkurrensen i damernas serie är “stenhård” varför en
placering top-fem är damernas målsättning. Måhända
har övriga lag “på papperet” lägre handicap, men motivation slår klass!!
Damerna spelar på Motala 21-22 juli och på A6 19-20
augusti. Elisabeth tillsammans med Bengt Stridh ser till
att allt fungerar.
Vad gäller herrlaget så består detta av två tävlingsrutinerade, Niclas Arwefjäll och Anders Juhlin, ett heltidproffs
Göran Bånge, USA-studerande Martin Gustafson samt
två hungriga juniorer, Jonas Sandström och Lars
Karlbom. Truppen kompletteras av en lojal allroundspelare, Daniel Clasén.
Herrlagets målsättning är en förstaplacering för att där
igenom avancera till division 1. För herrarna ser Stickan
och Birgit Emmertz till att det hela flyter. Herrarna
spelar samma datum som damerna men på Gränna
respektive Nybro.
Startiderna kommer att lämnas till Golfrestaurangen
(tel. 19435). Passa på att titta på bra golf och framför
allt stötta dina TGK-representanter genom att besöka
någon av matcherna.
Vad gäller individuellt spel så kommer detta att rapporteras i höstnumret.

Anders Juhlin - nyförvärv i Tranås herrlag.
En förstärkning till laget, spelade förra året i elitserien.
Jobbar som assistent till Niclas.

Sören Törnqvist
Göran Bånge satsar allt på golfen i år.
Han kommer att spela Telia Tour och Minitouren.
Nedan ser ni gänget som var på vårläger i Araslöv.
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Pron’s
Corner
Vilken underbar
start på säsongen!
Underbart väder, lyckat träningsläger med
juniorer och elit i Araslöv och många bra
resultat av juniorerna i de första tävlingarna.
Jag och Anders (Julle) har fullt upp med
lektioner och kurser. Fler och fler vill börja
med denna underbara sport. Speciellt
roligt är det att vi har fler tjejer som vill
börja, än på länge. Vi har 13 grupper
juniorer och elit i träning, även damernas
serielag har träningar. Kanske vore det
något för herrarnas serielag ?
Som ni säkert märkt har vi byggt ut
shopen under vintern, vilket gör att vi har
kunnat utöka sortimentet. Hoppas att ni

är nöjda och tycker att shopen blir bättre
och bättre.
En av nyheterna för i år är att vi genomför coustomfitting vid köp av nya klubbor
eller vid kontroll av din egen utrustning.
Svinga lugnt och försök ha koll på grunderna, då är det lättare att njuta av denna
underbara sport.

Niclas Arwefjäll
P.s. KOM I HÅG Niclas Shoot out
fredagen den 16/6. Anmälan i shopen.
Niclas korrigerar klubbans lie
i loft & lie-maskinen

VAD ÄR
COUSTOMFITTING?

HUR GÅR EN
COUSTOMFITTING TILL?

Coustomfitting är ett spelförbättrande
verktyg. Ett sätt att få klubborna anpassade efter dig själv, så att det inte blir som
i många fall, att du anpassar dig efter
klubborna.
Alla är vi olika t. ex. längd, armar, styrka
osv 40 % av alla golfare är standard och
med tanke på att 80 % använder ett standard set så betyder det att 40 % ej har rätt
utrustning.
Vad kan då hända om vi har fel utrustning
eller lien är fel?

1 Tid bokas i shopen. Det tar ca 45 min
2 Vilken klubba är du intresserad av?
Nya eller kontroll av dina egna?
3 Rätt längd på skaftet
4 Rätt lie
5 Vilken typ av skaft stål, grafit,
regular eller stiff
6 Grepptjockleken
7 Set kompostion.
Vilka wedgar 52, 56 eller 60?

Lie=Vinkeln
mellan
skaftet
och marken

Slutresultat?
Ett set som passar dig och som förbättrar
ditt spel.
Vilka rekommenderas att använda sig av
coustomfitting?
Alla med officiellt Hcp 36.
Vad kostar en coustomfitting?
300 kr, pengar du får tillbaka vid köp av
nya klubbor. Med andra ord en service för
dig som köper nya klubbor.
Lie för flat
Klubbhuvudet
siktar till
höger och
bollen går till
höger

Lien perfekt
Klubbhuvudet
siktar rakt och
det blir raka
slag

Lie för upprätt
Klubbhuvudet
siktar vänster
och bollen går
till vänster

Göran Bånge visar coustomfittingvagnen
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Dam
Kommittén
UPPTAKTSTRÄFF

BOKA LÖRDAGEN DEN 19/8

Onsdagen den 12/4 var det dags för
damernas upptaktsträff. Sjuttio damer
kom och fick njuta Majsans goda
Tacobuffè och Golfshopens uppskattade
mannekänguppvisning, mannekänger var
Ann-Marie Ljunggren, Karin Ulmbrant,
Birgit Emmertz, Anders Juhlin och Niclas
Arwefjäll.
Else Ehrlin avtackades som ordförande i
damkommittén, ett uppdrag som hon har
haft i 18 år hon fick mottaga ett guldsmycke blommor och en varm applåd som
tack för allt arbete som hon har lagt ner
på damgolfen och arbetet som ordförande. Else kommer inte att lämna oss
helt, hon sitter kvar som vice ordförande.

Då åker vi tillsammans i buss till hemligt
resmål. Anmälningslistan finns i damrummet!

DAMKOMMITTÉN
Gunnel Asp/Jibbhammar är ny medlem i
damkommittén hon efterträder Agneta
Westman.
Damkommittén har nu följande sammansättning.
Kristina Clasén ordf.
Else Ehrlin
vice ordf.
Siw Franzén
kassör
Anita Möller
sekr.
Elin Sjölín
Gunnel Asp/Jibbhammar

DAMTÄVLINGAR
Damernas tisdagsgolf spelas alla tisdagar
under perioden 2/5-5/9 med undantag för
den 20/6 då det är STIGA/OEM golf. Vill du
bli inlottad i en boll? Ring kansliet senast
måndag klockan 12.00 före tävling, så
hjälper Bosse eller Göran till med detta.
Huvudsponsor för tisdagsgolfen är OEM,
du ställer väl upp… mer om tisdagsgolfen
finns att läsa i damernas tävlingsprogram.
Startavgiften betalas i shopen före
tävling. Pris utdelas till rondsegrarna i
varje klass.

NYA TÄVLINGAR
● Biggies 12/6
● Malmquists Guld 16/9
● Gunnels Damklipp 19/9

SERIESPEL DAMER
I SMÅLAND
Våromgången spelas på två spelplatser,
uppdelat i två grupper, med final i höst.
Till hösttävlingen kvalificerar sig de fem
bästa lagen på de två spelplatserna.
Vårens tävlingar går i Kalmar 7/5 och i
Jönköping 21/5. Tranås GK spelar
våromgången på Jönköpings GK. Finalen
höstomgången spelas på Vetlanda GK
27/8.
SERIELAGET FÖR VÅROMGÅNGEN:
Babsan Skogberg, , Ulla Blomqvist, AnnMarie Ljunggren, Catarina Lif, Daisy
Sandelin, Marianne Larsén, Anita Möller
och Kinna Clasèn. Laget kommer att få två
träningar innan våromgången, därefter
kommer fyra spelare utses som får åka och
spela i Jönköping.
Är du intresserad av att deltaga i laget?
Hör av dig till Kinna eller Anita!

Niclas visade hur det inte ska se ut.
Med rätt swing och rätt material
blir golf lätt!

DAMGOLFENS
SPONSORER 2000
ROSNER
ANNS MODE
OEM
BIGGIE
LINGMERTHS RESEBYRÅ
MALMQUISTS GULD
GUNNELS HÅRDESIGN
GOLFSHOPEN
GOLFRESTAURANGEN
STURES FÄRGHALL
GUNS PARFYM
S-P PRESENTER
BOSÄTTNINGEN

Karin Ulmbrant i
säsongens nyheter från golfshopen

STORA DAMDAGEN
ANN´S MODE-ROSNER-LINGMERTHS

Tisdagen den 13/6 spelas vår mycket populära tävling, tänk på att anmäla dig i tid
då deltagarantalet är begränsat.

Efter att kvällens begivenheter var
slut i klubbhuset blev det rusning
till shopen där Niclas visade
säsongens nyheter
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AVSÄNDARE:
Tranås Golfklubb
Box 430
573 25 Tranås

B

PORTO
BETALT
FÖRENINGSTIDNING

BILJARD

G
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B
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TR ÅS

FKLUB

STYRELSE &
KOMMITTÉER
Jan Ehrlin

Ordförande
Sören Carp
Vice ordförande
Ulf Clasén
Kassör
Per Samuelsson
Sekreterare
Svante Larsson
Styrelseledamot
Anita möller
Styrelseledamot
Anders Berg
Juniorkommittén
Leif Boqvist
Tävl.kommittén
Kinna Clasén
Damkommittén
Katarina Hoffmann Utb.kommittén
Kent Irebo
Hcp-kommittén
Sigurd lövmo
Medl.kommittén
Anders Wilander
Bankommittén
Barbara Skogberg Regelkommittén
Sören Carp
Byggn.kommittén
Sören Törnqvist
Elitkommittén

KANSLI
Kerstin Gustavsson
Bo Rydingsvärd

Som några av er säkert redan sett finns
det möjlighet att spela biljard på
övervåningen på restaurangen.
Biljardbordet och redskapen är väldigt
dyra och känsliga varför ett antal regler
är nödvändiga. Dessa regler, förutom
användande av “sunt förnuft” är:

Fimpa(r)

● Sitt ej på bordet
● Inga saker på biljardduken
● Inga “trickstötar”
Vid spel gäller dessutom följande:
Allt spel bokas genom restaurangen där
du även kan läsa mer om priser och ordningsregler.

NY SPONSOR
Paper Pak i Aneby är från och med i år
ny hålsponsor på hål 13.
Företaget är inne i en mycket expansiv
period och nyanställer folk kontinuerligt. För klubbens del är det extra
roligt att ett företag utanför kommungränsen blir ny medlem i sponsorgruppen.

Det ser inte så trevligt ut med fimpar
överallt. Vi har satt ut askkoppar och
det finns papperskorgar runt klubbhuset och ute på banan. Släng fimparna i dem. Filtret är inte komposterbart!

TÄNKVÄRT
När du åker från parkeringen på golfbanan, kolla om några slår ut på 18:e
tee. Om så är fallet - kör när första har
slagit ut och nästa förbereder sig. På så
sätt minimerar vi väntandet på 18:e tee.
Där ska man ju hålla reda på bilar från
flera håll.

HEMSIDAN
Fr.o.m. med detta nummer kan du skriva
ut Golfaren från vår hemsida. Har du
kollat den på länge? Den är bra!

PRO
Niclas Arwefjäll

ANSVARIG UTGIVARE
Jan Ehrlin
TRANÅS GOLFKLUBB
Box 430, Norrabyvägen 8
573 25 Tranås
Telefon
0140-311661
Telefax
0140-161 61
Golfshop
0140-169 20
Restaurang
0140-194 35
e-mailtranas.g.k@tranas.mail.telia.com
www.golf.se/golfklubbar/tranasgk/
Shopen har fått en ansiktslyftning både invändigt och utvändigt.

