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Kallelse till
höstmöte
28 november
kl 19.00
i klubbhuset.
DAGORDNING:
1. Mötet öppnas.

Lyckad RM-tävling med
framgångar för Tranåsparen Sid. 4

2. Val av ordförande och
sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän
tillika rösträknare att tillsammans med ordförande
justera protokollet.
4. Godkännande av dagordningen.

Budget & förslag
till avgifter Sid. 8-9

5. Fråga om mötet har utlysts
på rätt sätt.
6. Fastställande av medlemsavgifter och medlemslån.

Ny lokal regel

7. Fastställande av budget
för år 2001.

Sid. 11

Fina placeringar
för våra juniorer
Sid. 7

8. Övriga frågor.
Bl.a information från
Bankommittén om ev.
banförändringar.
9. Mötets avslutande.
Välkomna!

Styrelsen för
Tranås Golfklubb

Stiga/OEM
Golf Invitational
Sid. 4

Information
från kansliet
Golfvärdarna summerar
Golfvärdarna summerar säsongen och
har enbart positiva intryck. Mycket
spelande, flitiga hemmaspelare och
rekorddeltagande av greenfee. Alla
nöjda och imponerade av vår fina bana.
Höjdpunkter som Stiga OEM samt RM
gav strålande betyg åt Tranås Golfbana,
både banans kvalitet samt servicen runt
omkring, restaurang, kansli, golfvärdar
och banarbetare. All denna goda
renommé har ju underlättats av banpersonalens fina arbete. Grattis! Allt
detta sammantaget har gjort stor PR för
hela Tranås.
Vad beträffar våra egna medlemmar så
har planeringen för tidsbokning 2 dagar
innan (OBS! start kl. 9.00) och möjlig-

HCP-KORTEN
Alla Hcp-kort, även klubbhcp-kort skall
lämnas in till kansliet för revision innan
året slut. Varje år är det många medlemmar som glömmer detta vilket innebär
att de får fel hcp på nästa års kort. Hcpkorten kan lämnas i greenfeelådan eller
sändas per post. När kansliet är stängt
har Ni även möjlighet att lägga hcpkorten i en vit låda utanför kansliet.

heten till längre tidsbokning förbättrats
betydligt. Det underlättar för alla parter.
Som Golfvärdar har vi uppsikt över vad
som händer runt om oss och ett verkligt
problem som upprepas ständigt, är kö
vid 10:an ibland upp till 3-4 bollar.
Kanske för långa fikapauser? Företrädet
för 18:de fördröjer. Här måste någon
lösning till.
Avslutningsvis tackar Golfvärdarna för
denna säsong och önskar Er alla en
härlig vinter.

HIO
Säsong 2000 har följande gjort hole in
one. Vi gratulerar dem till bedriften!
KENNETH PARMÖ HÅL 10
GÖRAN LINDELI HÅL 15
SVEN-ERIC HAAGE, VÄSTERVIK HÅL 8
LAILA STEEN, ULRICEHAMN HÅL 8
MAGNUS ENGSTRÖM HÅL 8
KELLER JOHANSSON, HÅL 10
CECILIA DAHLSTRÖM, MJÖLBY HÅL 10
CONNY BERGLUND, GÖTEBORG HÅL 2

Bosse & Göran

TORGNY PETTERSSON HÅL 15
MIKAEL HÖGBERG, MARIEFRED HÅL 2

ÄNDRING AV
MEDLEMSKATEGORI
Varje år är det mycket ändringar av
medlemskategori. För att underlätta
för oss måste vi ha dessa ändringar
före årsrensningen och faktureringen i februari, så rätt belopp kommer
på medlemsfakturan.

VAGNBODAR
Var vänlig töm Din vagnplats samt städa
ur skåpet. Om Du till nästa säsong vill ha
vagnplatsen kvar lås skåpet, skriv gärna
upp ditt skåpnummer så ingen tar fel
skåp i anspråk.
GLÖM INTE LÅSA UPP DITT SKÅP OCH
MEDDELA KANSLIET DÅ DU INTE
LÄNGRE VILL HYRA PLATSEN. Vi har
många som vill ha vagnplats.

UTTRÄDE UR KLUBBEN
ADRESSÄNDRINGAR
Detta är ett stort bekymmer, då vi får
post i retur. Var därför vänlig att meddela oss Er nya adress omgående efter
flyttning. Det är lätt att glömma när
eftersändning upphört. Fel adress innebär ju också att Ni inte får Svensk Golf.

Eventuellt utträde ur klubben skall
skriftligen meddelas kansliet före
2000-12-31. Detta är mycket viktigt,
då vi har många ca 100 som står på
kö för medlemskap.

Med hopp om en skön och snörik vinter
tackar vi för den här säsongen.

Kerstin Gustafson

ÖPPETTIDER KANSLI
Kansliet kommer att ha begränsat
öppethållande under vintern. Lyssna
av vår telefonsvarare!
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Med Stiga och OEM som huvudpartners spelades rubricerad golftävling i Midsommarveckan. 44 golfproffs och 132 amatörer spelade först 18 håls Pro Am på måndagen och
proffsen avslutade med 18 singel på tisdagen.
Startfältet innehöll en hel del kända golfprofiler. Bland proffsen märktes Pierre Fulke,
som gjorde årsdebut efter ett längre skadeuppehåll. Johan Ryström, Joakim Rask, Patrik
Gottfridsson (förra årets vinnare), Mikael Högberg, med flera bjöd på fantastisk golf.
Högberg gjorde bland annat HIO på hål 2. Bland alla amatörer hade det smugit sig in
lite speciella personer. Honken Holmkvist, Joe Labero, Magnus Wislander, Claes Åkesson,
Per Fritsell mfl. bildade tillsammans, med i huvudsak, kunder till Stiga och OEM amatörstartfältet.
Tack vare Stiga’s och OEM’s positiva inställning kunde vi bjuda på den för närvarande
längst slående golfaren i världen. Viktor Johansson från Täby. Han visade sina konster
inför storpublik på hål 5 och den längsta drivern mätte 376 m. Alltså strax förbi diket i
inte alltför perfekta vindförhållanden.

Pierre Fulke inledde
säsongen i Tranås.
Följde sedan upp
med en 7:e plats
i British Open.
nedan; Prisutdelning
med årets segrare,
långtslående Joakim
Rask, Lars Brodd,
Anders Wilander och
Hans Franzén.

Tävlingen bland proffsen vanns inte helt överraskande av Joakim Rask från Katrineholm
som haft en mycket bra säsong. En kämpande fjolårsvinnare, Patrik Gottfridsson från
Kalmar, tog andra platsen före Per Granlund från Norrköping. Pierre Fulke slutade 7:a
och Anders Juhlin 10:a.
I samband med Pro Am tävlingen spelades en intern tävling mellan Stiga och OEM
vilken slutade med att Lars Brodd fick gratulera Hans Franzén till en hårfin seger.
Revansch nästa år?
Tävlingen och arrangemangen fick mycket beröm från både proffs och inbjudna gäster
som framförde förhoppningar om en fortsättning på tävlingen.
Till sist ett stort tack till tävlingens samarbetspartners Stiga och OEM samt Byrån i
Tranås, SJ Bokningscentral, Industrikablage och DUO Reklam.

Riksmästerskapen

ÄKTA MAKAR
Stor uppslutning
från hemmaklubben
Pristagare i RM
Äkta Makar Jörgen
Carlsson & AnnCharlotte Ryrman,
Bob & Karin
Bäckstedt (segrare),
Mikael Jinglöv &
Petra Rigby-Jinglöv

Riksmästerskapet i golf är en av Svenska Golfförbundets största
tävlingar som alternerar mellan distrikten. I år stod Småland som
värd för ca 1000-talet tävlande i 12 olika klasser och på 10 olika
golfbanor. Vi hade fått i uppdrag att arrangera RM-äkta makar och
den gemensamma invigningsfesten.
Styrelsen hade tillsatt en särskild kommitté som, om man får tro alla
lovord från förbund och tävlande, löste sina uppgifter på bästa sätt.
När anmälningstiden gick ut hade ca 220 par anmält sitt intresse. Till
start kom maximalt antal par d.v.s. 156 st. Det fanns många meriterade spelare bland dessa och förhandstipsen gick i de rutinerade tourspelarnas, Per-Arne Brostedt och Charlotte Montgomery, favör. Efter
en spännande slutuppgörelse stod emellertid ett Smålandspar, Bob
och Karin Bäckstedt, som segrare.

Med 312 spelare igång under 2 dagar fick hela vår klubb ett eldprov
och jag är glad att kunna konstatera att allt fungerade utmärkt inför
ögonen på styrelserepresentanter för Svenska Golfförbundet och
Smålands Golfdistriktsförbund. Invigningsfesten blev en glad tillställning i spontanitetens tecken. Alla verkade trivas trots att vädret
inte var det bästa och våra lokala förmågor imponerade. Många av
klubbens medlemmar ställde upp i de olika RM-klasserna. Bäst av alla
lyckades alltid lika pålitliga Elisabeth Wilander som vann klassen för
Damer 40 på Hook. Niclas och Therese Arwefjäll lade, med benägen
hjälp av nyfödda dottern Kajsa, beslag på en meriterade delad 5:e
plats i Tranås.
Till sist vill vi tacka sponsorer, personal och funktionärer för en fantastisk PR-insats för Tranås och Tranås GK.
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Junior
KOMMITTÉN
Nu har vi har återigen kommit till den tidpunkten då det är dags att summera en golfsäsong, och det som hänt på juniorsidan.
Träningsgrupperna har också i år varit fulla
större delen av säsongen och tränats av
Niclas, Anders och Göran.
De yngre juniorerna har som tidigare år deltagit i utbyte med 6-stadsklubbarna som
numera har växt till hela 11 st. Tävlingarna
har varit Tjejligan, Höglandsslaget och Sexstadsslaget. I distriktet genomfördes också på
försök ett seriespel där stommen bestod a v
våra Team 2005 medlemmar. Trots många
fina insatser gick vi ej vidare från gruppspelet.
Bland de lite äldre juniorerna har tävlandet
utanför klubbnivå åter ökat vilket är glädjande. I Bankboken Cup för ungdomar upp till
16 år fick vi efter 2 kvalificeringsomgångar
med hela 6 st deltagare till Regionfinalen i
Katerineholm, vilket vi var i topp med. De som
deltog var Gustav Carp, Conny Berggren,
David Lingmerth, Caroline Carp, Alexandra
Engström samt Maria Berg. Tävlingen genomfördes under bedrövliga förhållanden med
banan stående under vatten. Conny Berggren
vann sin klass och gick till riksfinal. I riksfinalen gjorde Conny en bragd genom att ta
hem klassen pojkar 14 år i hård konkurrens.
I Distriktstouren har vi många fina placeringar med en tredjeplats för Conny Berggren
och en seger för Gustav Carp. Gustav gjorde
även den prestationen att efter segern även
placera sig i topp på den snäppet högre
Regiontouren och på så sätt gå vidare till
Teen Tour. Måste vara en svåröverträffad
prestation. På ”order of merit” kom Conny på
en sjätteplats samt Gustav på en sjuttonde
plats av 60 deltagare. Vår bästa flicka i distrikstouren blev Caroline Carp med en total
femteplats av 27 deltagare.
I Regiontouren kom Maria Strid tvåa och Lars
Karlbom nia bland 58 resp 38 deltagare.
Mycket starkt.
Madelen Petterson har hela säsongen spelat
på Teen Tour i sällskap med landets absolut
bästa juniorer. En prestation i sig att bara
hålla sig kvar i det sällskapet. I finalen kom
Madelene på en mycket fin fjärdeplats.
Madelen har haft en mycket fin säsong som
även gett segrar i DM för både damer och
damjuniorer.
På Junior Tour för ungdomar 19-21 år har
Tranås även lyckas få med Jonas Sandström
som gjort flera bra resultat.
Alla de fina resultat som uppnåtts i alla ungdomstävlingarna ger en mycket framskjuten
placering den sammanlagda ”order of merit”,
och det ser fortsatt ljust ut inför kommande
säsong.

Som vanligt avslutades året med en junioravslutning den 23/ 9 där det spelades en liten
tävling ihop med tränare och föräldrar.
Deltagandet var stort och alla såg ut att
trivas i solskenet. Alla bjöds efteråt på
pastabuffé, och vi delade också ut priser från
junior-KM till följande:
JUNIOR KM POJKAR
1) Henrik Törnbom
2) Lars Karlbom
3) Jonas Sandström

FLICKOR
Madelen Pettersson
Maria Stridh
Sophia Berg

I samband med avslutningen delade vi också
ut pris till årets junior som tillfaller en flickresp. pojkjunior som gjort fina prestationer på
tävlingsbanorna under året. Priset tilldelades
i år Madelen Pettersson och Conny Berggren.

Madelen Pettersson tog en fjärde plats i
finalspelet på Teen Tour. Hon fick också pris
som årets junior på flicksidan.

Ett pris som kallas ”årets uppmuntran” tilldelas en yngre junior som är flitig, har ett fint
uppträde, är ett föredöme för andra juniorer
och som är ett framtidslöfte i klubben. Det
priset fick Kristoffer Johansson.
Till slut tackades våra duktiga tränare Niclas,
Anders och Göran för det fina arbete de lagt
ner under året med en liten present och
blomma som överlämnades av juniorrepresentanterna.
Även i år planeras någon aktivitet under vintern där man kan träffas och ha någon form
av social samvaro och träning. Även inomhusträning med golf planeras efter årsskiftet.
Vi återkommer om tider och deltagare för
detta.
Som det ser ut kommer vi i juniorkommittén
att hålla vår ekonomiska budget men det blir
inget över som förra året då verksamheten
åter ökat vilket är mycket positivt.
Verksamheten nästa år hoppas vi kunna driva
vidare som i år , med en ytterligare utveckling
och satsning på de som är ute och tävlar på
tourerna samt ytterligare vinterträning. Team
2005, framtidssatsningen, skall fortsätta och
vi hoppas också kunna bilda ett 2001 för de
mest aktiva under nästa år. Ett golfläger är
också planerat för de som satsar hårdast inför
nästa år och det ser vi fram emot. Den bredd
vi har bland de yngsta ger en bra påfyllnad
underifrån, och de framgångar de lite äldre
juniorerna haft hoppas vi skall sporra fler att
satsa.

Kristoffer Johansson fick “årets uppmuntran”

Vi ska även till nästa år försöka få med fler
föräldrar som kan hjälpa till med verksamheten. Ni som är intresserade av att göra
en liten insats är välkomna att höra av er till
juniorkommittén.
Vi vill till slut tacka alla juniorer, föräldrar
och övriga som hjälpt till med juniorverksamheten under det gångna året. Nu ser vi
redan fram mot nästa säsong.

Anders Berg

Conny Berggren vann Bankboken7Cup
samt priset som årets junior på pojksidan.

Elit
KOMMITTÉN
Årets säsong blev en riktig fullträff för
serielagen. Såväl herr som damlaget infriade sina målsättningar, varvid damerna
tog en hedrande andraplats efter suveräna
Vetlanda. Herrarna tog efter en dramatisk
sistaomgång hand om seriesegern.
SLUTTABELLEN BLEV:
Klubb

totalt antal slag

Tranås GK

1162

Gränna GK

1164

Götaström GK

1169

Tobo GK

1173

Lagans GK

1174

Inför slutomgången låg Tranås på delad
fjärdeplats men lyckades med bra och stabilt
spel avancera. I laget har Niklas Arwefjäll,
Anders Juhlin, Martin Gustafson, Göran
Bånge och Peter Ahlén spelat matcher.
Dessutom har Jonas Sandström, Daniel
Clasén och Lars Karlbom varit med i speltruppen och stärkt lagmoralen tillsammans
med Stickan o Birgit Emmertz.
Damernas seriespel startade i Motala på en
otroligt vattensjuk bana (de flesta banor i
Östergötland var avstängda samtidigt). Efter
2 dagars “spel”, där foursome ströks pga regnet, låg Tranås på en fjärde plats. Andra
omgången spelades på A6. Där spelade
damerna mycket bra och avancerade till en
2:a plats, vilket måste anses som en mycket
bra lagprestation. Endast en placering från
elitserien!
Genom att informera om seriematcherna i
restaurangen kunde vi glädjas åt att TGKs
medlemmar besökte matcherna. I Gränna
kunde vi t ex räkna in över 60 st medlemmar
som såg matcherna. Herr- och Damlaget
framför härmed sitt stora tack för stödet.
Damerna hade även stora framgångar i DM
och lyckades ta hand om såväl individuella
segern genom Madelen Pettersson samt att
laget blev DM-segrare inte mindre än 22
slag före Tobo GK. Herrarna blev fjärde lag
och bäst individuellt var Niklas med en sjundeplats.

Anders “Julle” Juhlin och Göran Bånge klarade tourkvalet

Telia Tourkval
54 HÅLS SLAGTÄVLING INFÖR ÅR 2001
4-6 OKTOBER 2000
Årets tourkval spelades på 4 Skånebanor,
Kävlinge, Eslöv, Degerberga och Kristianstad. Det kom 360 spelare till start, fördelade
på fyra banor, ifrån hela landet, samt
Finland, Danmark och Norge.
Från Tranås Golfklubb startade Göran Bånge
och Anders Juhlin. Göran skulle spela på
Eslöv, medan “ Julle “ skulle spela på
Kävlinge. Två utmärkta banor som ligger
nära varandra. Två inspelningsdagar hade
gått bra i fint väder.
Onsdagen 4 oktober skulle Julle starta 10.30
på Kävlinge och Göran 12.30 på Eslöv. Det
var bara ett problem och det var totalt
omöjligt att se längre än 30 meter pga. all
dimma. Vi hade till och med svårt att hitta
till banan och när vi kom dit fick vi beskedet
att det skulle bli shotgunstart kl. 12.45.
Det blev till att ladda för start på hål 4.
Dimman hade lättat, solen tittade fram och
det var varmt. Göran spelade bra och kom in
på 73 slag. Julle, som hade samma starttid
på Kävlinge, spelade strålande och kom in på
71 slag (ett under par) efter första dagens
spel.

Nästa dag var det samma sak igen med
dimma och start på hål 13. Ett kort hål, samt
3 svåra hål på rad. Göran kämpade från en
trög start med fyra boggeys I rad och slutade
på 76 slag. Julle fortsatte att spela på topp
och kom in på 71 slag även dag två. Göran,
som jag gick caddy åt, klarade cuten precis
med sina 8 slag över par. Julle klarade cuten
med en fin 10:e plats och fina 2 under par.
Dag tre var dimman borta och Göran gick ut
i första bollen, för att kämpa sig upp med
fina 73 slag, som räckte till en 34:e placering. Bättre placering i år än förra året.
Julle fortsatte att spela bra och han kom in
på 73 slag, totalt minus 1 på de tre rundorna, slutade på en 14:e plats, vilket Julle var
mycket nöjd med.
Med detta så har Tranås Golfklubb två
spelare, som nästa år får spela Telia Tour.
Julle kan, med sitt resultat, även få spela
några tävlingar på Challenge Tour.
Vi önskar våra fint spelande golfrepresentanter från Tranås Golfklubb, lycka till med
spelet år 2001 och vi andra i klubben, som
har tid att följa med killarna på touren, kom
och heja fram dom. Det värmer !!

Stickan Emmertz,, Caddy

Individuellt har vi lyckats med att få en
Svensk Mästarinna. Elisabeth Wilander lyckades tvåla till ett mycket starkt startfält i RM
40 Damer på HOOK.
Sammantaget en av de bättre säsongerna
genom TGK’s historia och vi ser redan fram
mot nästa säsong.

Sören Törnqvist
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Damernas Div 1 lag 2000. Fr.vä. Madelen Pettersson, Linda Lilja, Maria Stridh,
Elisabeth Wilander, Liza Johansson, Sophia Berg och Therese Arwefjäll
(saknas på bilden gör Elin Sjölin)

Pron’s
Corner
Ännu en bra och rolig
säsong till ända i Tranås GK!
I shopen har vi haft fullt upp hela
säsongen. Allt fler medlemmar har insett
vikten av att ta lektioner, för att bli bättre
eller för att spela på den nivån som man
själv vill.

Resetips
I mitten av september var jag på Irland och spelade linksgolf. Det kan jag verkligen rekommendera. Vi bodde i en liten by nordväst om Dublin, som hette Ardee. Vi spelade golf varje dag
på bl.a County Lougth och Sea Point, två kanonbanor.
Det var kul och annorlunda att spela linksgolf. Irland är ett underbart land med god kultur och
ett fint landskap. Jag rekommenderar verkligen ett besök!

Det är roligt att se att instruktionerna som
Anders och jag lär ut ger resultat. Det är
många juniorer som har visat framfötterna, Tranås har framtiden för sig.
Alla juniorer ska ha en eloge för året.
Anders och jag tycker att det är mycket
inspirerande och roligt att se hur ni
utvecklas, både som golfspelare och kompisar. Vi hoppas på fortsatta för- bättringar, roliga träningar och bra tävlingsresultat.
Jag vill gratulera årets juniorer Conny och
Madelen samt årets uppmuntringsprisvinnaren Christoffer Johansson.
God Jul & Gott Nytt Golfår.
Säsongen 2001 är snart här!

Niclas på 15:e hålet på Count Lougth. Jag har precis slagit bollen på green,
0,5 m från hål, lätt birdie.

Niclas Arwefjäll
P.S. Jag står alltid till er tjänst, ska ni ut och
resa eller köpa present kan ni ringa 0708-58
42 32 så hittar vi en lösning.

Customfitting
Customfitting är viktigare än man tror. Med
fel utrustning är det lättare att bollen hamnar lite här och där. I år är det många som
utnyttjat detta och jag hoppas att fler förstår
vikten av individuellt anpassade klubbor.
Coustomfittingen är kostnadsfri när du köper
nya klubbor eller 300:- när vi går igenom
dina egna klubbor. Utnyttja detta när du
köper nya klubbor nästa gång.

Julerbjudande!
Cobra Gravity Back
järn
3-PW grafit
3-PW stål
5-SW grafit

nu
ord.pris
herr 5.495:- 6.885:herr 3.995:- 4.885:dam 4.495:- 5.985:-

Kläder 20-70%
Skor upp till 50%
Julöppet i shopen

Lie för flat
Klubbhuvudet
siktar till vänster och
bollen går till
vänster
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Lien perfekt
Klubbhuvudet
siktar rakt och
det blir raka
slag

Lie för upprätt
Klubbhuvudet
siktar höger
och bollen går
till höger

Lördag
Söndag
Mån-onsd
Torsdag
Fredag

16/12
17/12
18-20/12
21/12
22/12

11-15
11-15
12-17
12-19
12-17

Välkommen in och köp era julklappar.
Vi har fina julerbjudanden.
Jag bjuder på kaffe och pepparkakor.

Dam
KOMMITTÉN
Innan vi vet ordet av så har höstmörkret smugit sig på och det är dags
att inse att golfsäsongen åter lider mot sitt slut. En säsong som till
hälften regnade bort. Men inget ont som inte har något gott med
sig. Nu har vi fått träning på att spela golf i regn och förhoppningsvis har vi kanske lärt oss att bättre bemästra de usla
förhållanden som regnandet för med sig. Vilket också många
fina tävlingsresultat visar.

Rickard Törnbom omgiven av några av
pristagarna på Malmqvists Guldpoäng.

Paus på 10:an. Ann-Mari kramar om
sina medspelare Daisy och Inga.

Dags för en reflektion över den gångna
golfsäsongen. OEM:S Tisdags-golf har
lockat många spelare varje tisdag. Vi har
spelat 16 ronder och vinnarna i varje rond
har belönats med ett rondpris som har sponsrats av olika företag vid varje tillfälle. Våra
sponsorer finns namngivna i damrummet.
Huvudsponsor har varit OEM, som även
nästa år ställer upp och sponsrar tisdagsgolfen.
Vid finalen som spelades lördagen den 10
september, hade vi fått ihop ett stort prisbord som bestod av OEM’s sponsring samt
våra egna startavgifter under säsongen. De
10 bästa från A-klassen och de 20 bästa från
B-klassen gick vidare till finalen. Alla som
gick vidare till final fick pris i form av presentkort.
RESULTAT I GRUNDSERIEN
A-klass
B-klass
1. Anita Möller
Birgitta Lingmerth
2. Madelen Pettersson Annica Gustavsson
3. Raili Malmqvist
Ulla Blomqvist
4. Linda Lilja
Nina Ljungmark
5. Elisabeth Wilander Daisy Sandelin
6. Kinna Clasén
Lena Andersson
7. A-M Ljunggren
Marianne Larssén
8. Katarina Lif
Lise-Lott Olsson
9. Babsan Skogberg Margaretha Dahlheim
10. Charlotte Carp
Christina Fransson
11.
Lisbeth Bånge
12.
Carin Svesson
13.
Agnetha Westman
14.
Ewa Sätermo
15.
Siv Franzén
16.
Else Ehrlin
17.
Monica Eek-olsson
18.
Ann-Marie Palmér
19.
Lena Dahlgren
20.
Katarina Lundèn
RESULTAT FINALEN
A-klass
1. Anita Möller
2. Elisabeth Wilander
3. A-M Ljunggren

Maysan som alltid finns tillhands och
servar oss med mat & dryck.
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B-klass
Daisy Sandelin
Marianne Larssén
Lena Dahlgren

Bilder från utflykt i gröna.
Inleddes med i frukost i Boxholm.

Mat! Smakade bra efter golfen.

Vinnande laget.
Annica, Kinna, Ann-Mari och Karin.

AVSÄNDARE:
Tranås Golfklubb
Box 430
573 25 Tranås

B

PORTO
BETALT
FÖRENINGSTIDNING

G

OL

B

AN
TR ÅS

FKLUB

STYRELSE &
KOMMITTÉER
Jan Ehrlin

Sören Carp
Ulf Clasén
Per Samuelsson
Svante Larsson
Anita möller
Anders Berg
Leif Boqvist
Kinna Clasén
Katarina Hoffmann
Kent Irebo
Sigurd lövmo
Anders Wilander
Barbara Skogberg
Sören Carp
Sören Törnqvist

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Juniorkommittén
Tävl.kommittén
Damkommittén
Utb.kommittén
Hcp-kommittén
Medl.kommittén
Bankommittén
Regelkommittén
Byggn.kommittén
Elitkommittén

KANSLI
Kerstin Gustafson

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-mail
tranas.g.k@telia.com
www.golf.se/golfklubbar/tranasgk/

Kan vi få det ännu trevligare
på Tranås Golfklubb?
Hej alla medlemmar i Tranås Golfklubb.
Det är jag som är den nya Klubbmästaren och heter Sigurd Lövmo. I
skrift är det Sigurd som gäller och i tal
Sigge. Vi bor i Röhälla min hustru Birgit
och jag och vi flyttade hit för snart 6 år
sedan. Vi blev så fint mottagna av Er
medlemmar i TGK så jag hade tänkt se
om jag kunde göra något för Er som
tack för det fina mottagandet som vi
fick.
Jag är alltså född i Norge ute vid havet
och det är väl därför som jag tycker
Tranås är så fint.
Kan vi få det trevligare på Tranås
Golfklubb? Ja, det tror jag, med några
små ändringar eller justeringar om
man så vill.
Till exempel när du står på parkeringen
och skall åka och det är någon som är
klar att slå på 18 tee, vad gör du? Väntar
du till han har slagit ut eller bara åker
du?
Jag har stått och väntat framme vid
vägen och det har kommit någon från
parkeringen och kört om mig upp på
vägen. Det är väl onödigt, man kan låta
den första slå och medan nästa gör sig
klar så åker du. Jag tror det ökar trivseln
för den som står på 18 tee och skall slå.
Det är ju mycket annat som vi är så bra
på i Tranås.
Står det en greenfee gäst ensam eller om
det är ett par, erbjud honom/henne eller
dom att följa med i din boll, det skulle
säkert göra dom extra glada och du
skulle bli en ny bekantskap rikare. Det
var nog det som gjorde att Birgit och jag
tycker TGK är den trevligaste golfklubb i
hela vårt distrikt. Vi blev erbjudna att
hänga med i en boll första gången vi var
på Tranås Golfklubb.
Tänk på detta när det är mycket folk, gör
någon glad, bjud honom/henne med i
din boll.
Lycka till!

FIMPAR & SNUS !!!
När det gäller cigarettfimpar så är det
väl bättre att man slänger dom i de stora
askkoppar som är utställda i stället för på
gångytor eller runt om på banan, och
kom ihåg att filtret ej bryts ned.
Detsamma gäller portionsförpackningarna av snus, de ligger där på tee eller
ute på banan som ett minne av mänsklighetens slarv. Det går väl att lägga ut
när man står på tee och har sopbehållaren bredvid sig?

MIDSOMMARMIXEDEN
Visst var Midsommarmixen trevlig i år
också, och pengar kom det in till våra
duktiga juniorer. Mycket folk på banan
och mycket folk på festen på kvällen,
toppen.

HÖSTHUMMERN
Min idè är att HÖSTHUMMERN skall bli
en trevlig och festlig avslutningen på ett
härligt golfår.
Nu har vi just avverkat årets utgåva av
Hösthummern i kalasväder och på
många håll strålande spel. I år var det en
partävling och det verkade att slå bra ut
så det är kanske det vi skall ha som
tävlingsform, vi var 38 startande par.
Vi får arbeta framåt så vi på sikt hittar
den tävlingsform det skall vara,
partävling eller inte. Skall vi inte göra
Hösthummern till den stora tävling som
den har förutsättningar att bli?
Det behövs nya idéer. Du som har en bra
idè över något som skulle öka trivsel och
en ökad samvaro bland medlemmar, hör
gärna av Dig till mig så skall vi ta upp
detta vid kommittémöte. Du kan även
sända mail till mig under adressen;
lovmo.byggkalkyl@beta.telenordia.se
Mitt telefon nr är dagtid 013-10 09 85
eller kvällstid 0140- 64221.
Sigurd Lövmo

Ordföranden
har ordet!
Golfvänner!
Säsongen lider mot sitt slut och det är
dags att sammanfatta. Ekonomiskt blir
det ett bra år. Intäkterna kommer att
överträffa budget främst på grund av
ökade greenfeeintäkter. Kostnaderna ser
ut att bli något lägre än väntat och det
bör alltså ge ett bättre resultat än budgeterat.
Idrottsligt kan vi summera en av de allra
bästa säsongerna i klubbens historia. Mer
om det på annan plats men ett stort
grattis till alla! Trots en ganska bedrövlig
högsommar har våra anläggningar –
banan - restaurangen – shopen – övningsfältet – gått för högtryck. Banan har
hela säsongen hållit hög klass och vår
personal har gjort ett jättejobb. Samma
sak gäller för kansliet och golfvärdarna.
Mycket beröm har strömmat in från
medlemmar, gäster och press och det är
bara för mig att vidare-befordra detta
till de som gjort jobbet!
Två stortävlingar har stått på programmet och båda har ur arrangörssynpunkt
varit mycket lyckade. OEM-Stiga–tävlingen höll hög klass och Viktor Johanssons
uppvisning fick alla att tappa hakan.
RM–Äkta makar var deltagarmässigt den
största tävling vi arrangerat. Ett myller
av spelare men allt gick bra. En framgång
för vårt numera rutinerade gäng av
funktionärer.
När jag träffar mina kolleger på ordförandeträffar som Smålandsdistriktet

ordnar så framgår det tydligt att golfen
upplever en verklig boom. Stark
medlemstillväxt och ökat greenfeespel är
positivt för ekonomin men skapar
naturligtvis trängsel på banorna. Bara i
Småland pågår 12 ny- och utbyggnadsprojekt varav 10 är 9-hålsprojekt och 2
är 18-hålsbanor. Många idéer kring hur
man skall kunna utnyttja banorna bättre
ser dagens ljus. Men hur man än vrider
och vänder på problemet så är kvällar
och lördagar/söndagar den tid då de
flesta vill och kan spela. Och då är lösningen fler golfhål. Att begränsa greenfeespelet leder inte till flera spelade ronder totalt utan bara till att möjligheten
att åka bort och spela försvinner. Ingen
rolig utveckling! Vi kommer i år att komma upp till knappt 5.000 greenfeeronder
av totalt ca 25.000 tillgängliga. Det är ca
10 % mer än förra året men mindre än
de flesta 18-hålsbanorna i området.

och 260:-/helger för seniorer och
oförändrat 80:- för juniorer.

Styrelsens uppgift är att hålla en bra
anläggning och god service till så låg
kostnad som möjligt för medlemmarna.
Budgeten för år 2001 baserar sig på en
tidigare beslutad ökning av medlemsavgiften med ca 5 % och i stort oförändrade intäkter av greenfee och företagsgolf. Personalkostnaderna förväntas öka,
en planerad förbättring av fairways
genom sanddressning ger ökade bankostnader och junior- och elitverksamhetens budget ökar något. Vi föreslår en
höjning av greenfees till 220:-/vardagar

Några större projekt är som framgår av
budgeten inte planerade för år 2001. En
”skitsak” tänker vi emellertid försöka
åtgärda nämligen toalettfrågan på banan.
Hur och var är ännu inte klart men en lösning är på gång.

Avtalet mellan F-länsklubbarna fortsätter med en höjning till 140:- för seniorer
och 70:- för juniorer. Avtalet med Östgöta-klubbarna är ännu inte klart för kommande säsong. Jag tror alla är överens
om att Golfaren, som Du just nu håller i
Din hand, är ett utmärkt forum för
styrelsen och kommittéer att sprida
information. Ännu bättre vore det ju om
den dessutom utnyttjades av den ”vanlige” medlemmen för att framföra synpunkter och förslag. Jag vill därför uppmana Dig som har något på hjärtat att
skicka Dina synpunkter till kansliet eller
framföra dem personligen till någon av oss
i styrelsen, i första hand Katarina Hoffman,
Utbildningskommittén eller Sigge Lövmo,
Medlemskommittén. Som ansvarig utgivare kommer jag inte att acceptera
anonyma inlagor.

Med denna glada nyhet slutar jag och hälsar Er välkomna till höstmötet.
Svinga väl! Ha kul!

Jan Ehrlin

Det kom ett brev...

“Smålands Golfförbund vill genom RM-gruppen rikta ett varmt tack till Tranås
Golfklubb. Ni har på ett förtjänstfullt och professionellt sätt planerat och genomfört
RM Äkta Makar år 2000. Klubben har i allra högsta grad medverkat till att Småland
numera framträder ännu tydligare på den Svenska Golfkartan.”
Golfhälsningar
Smålands Golfdistrikt Förbund, RM-gruppen
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Banchefen
INFORMERAR
Höstarbeten på banan
Greener och bana i övrigt kommer att vara
öppna så länge som möjligt nu i höst.
Vädret avgör om och när banan stängs av.
Jag hoppas att samtliga medlemmar visar
respekt för dessa beslut och inte tror att vi
stänger av banan av några andra skäl än
att banan skall vara lika fin nästa säsong
som den har varit i år och föregående
säsonger.
Så fort vintergreener tas i bruk kommer
dräneringsarbeten på hål 5, 6, 7 och 11 att
påbörjas. Alla har väl märkt att efter den
regninga säsongen har främre greenområden på uppräknade hål haft problem
med att dränera ordentligt. Vi gör därför
en satsning på detta och passar samtidigt
på att fixa till greenbunkrarna på hål 6
och 11.
I övrigt kommer herrtees på hål 12 och 13
att förbättras samt hela tee på hål 8.
Vi kommer också att dressa samtliga fairways nu i höst. En ny företeelse i Tranås
och målet är att inom ett par år ha lika
hög standard på fairways som greener.

Andra nyheter till nästa år:

"
"
"
"
"
"
"
"

Vi asfalterar området mellan driving
range och puttinggreen hela vägen
upp till tee 1.
Vi passar också på att lägga asfalt
på grusade områden i anslutning till
serveringen
Skoborstar sätts ut på samtliga tees
Sprinklerlocken kommer att förses
med avståndsmarkeringar
En hjultvätt sätts upp i anslutning
till 18:e green för att slippa grässpill
på parkeringen och i bilen

"

Håligheter i närheten av och på
fairways lagas i. Särskilt hål 5 och 6.
Återinförande av hålchefer,
se annan artikel.

Till sist en liten påminnelse om att vi har
en fantastisk personal som trots ett ökat
tryck på banan ändå kunnat bibehålla vår
erkänt fina finnish och kondition.
Visa banpersonalen erfoderlig respekt, det
är dom väl värda.

Anders Wilander

En 1,5 m hög häck planteras mellan
hål 10 och drivingrangen. Av säkerhetsskäl med inslag av estetik.
En ny toalett sätts ut på första nio.
En toa avsedd för damer liksom den
nere vid hål 16, som kommer att
renoveras under vintern.
Samtliga tees kommer att förses
med en hink lagningssand.
Använd gärna.

Återinförande av
HÅLCHEFER
En nyhet till nästa säsong är återinförandet av Hålchefer. Ett gäng
golfare som har mycket kunskap om både spel och banskötsel.
Hålchefens främsta uppgift är att sprida kunskap om golfen och
golfbanan och hålla ett extra öga på just sitt golfhål. Han påpekar
när Du glömmer att laga nerslagsmärken, när Du glömmer att lägga
tillbaka hela krattan i bunkern, när Du glömmer att lägga tillbaka
uppslagen torv, m.m.
Med Hålchefernas och Din hjälp underlättar Du för banpersonalen
att hinna med alla små detaljer ute på banan, vilket i sin tur gör att
vi kan bibehålla vår höga klass på banan.
Med det höga speltryck vi nu har på banan är det ännu viktigare att
vi samtidigt vårdar banan på mesta och bästa sätt.
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"

HÅL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

NAMN
SÖREN TÖRNQVIST
MAGNUS KARLSSON
BJÖRN LJUNGGREN
ARNE LINGMERTH
SÖREN CARP
ROLF JOHANSSON
BABSAN SKOGBERG
TONY ANDERSSON
SIGGE LÖVMO
STIG EMMERTZ
KENT IHREBO
KINNA CLASÉN
JAN “TJALAN” ANDERSSON
SVANTE DANIELSSON
LEIF NORDELL
RAILI MALMKVIST
MATS ANDERSSON
ELISABETH WILANDER

Rapport från
REGELKOMMITTÉN
Många duktiga nybörjare
Under året har cirka 40 nybörjare avlagt teoriprov för
hcp –36 och gjort det med glans. (Jag undrar hur många
av oss ”gamla uvar” som skulle klara det?).
Det är verkligen roligt att se, hur intresserade alla är och
hur mycket man snappar upp och lär sig.
Applåder!

Regelträffar
Är Du intresserad?
Klubben behöver fler regelkunniga och det skulle vara
trevligt om någon eller några
skulle vilja följa med till Växjö
i vår och gå grundkursen i
regelkunskap.
Jättekul och lärorikt!!

För Alla som vill och behöver
friska upp era regelkunskaper
kommer regelträffar att anordnas under våren.
Anmälningslista finns uppsatt på kansliet. Gå ihop
några stycken och anmäl Er!

Ny lokal regel fr.o.m. nästa säsong!
För att slippa ifrån alla svåra diskussioner om man får droppa eller inte på vägar och stigar betraktas alla dessa fr.o.m. i vår som en organisk del av banan.
Detta innebär att man inte har fri dropp på några stigar eller vägar i fortsättningen.
Undantagen är asfaltvägen, som korsar 10:an. Denna räknas inte som en organisk del av banan och
här får man droppa i enlighet med regel 24. (belagd väg, vilket ger fri dropp).
Gäller också vid ett för långt inspel på 18:nde.
EXEMPEL
● Man får inte droppa sig fri på hål 2 till höger om green utan att det kostar ett slag.

●
●

Det är inte fri dropp på vägen mellan hål 5 och hål 6.
Den nybyggda vägen mellan hål 14 och hål 16 är organisk del av banan och bollen ska spelas
som den ligger.
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Rapport från
GAMLA GRABBAR
VECKOTÄVLINGAR
22 st s.k. ”tisdagstävlingar” har hållits under säsongen. 1 spelare har del-tagit i
samtliga tävlingar och ytterligare 5 st har varit frånvarande endast 1 gång.
Genomsnittligt antal deltagare har varit 36 st (en ökning från föregående säsong
med 10 st, eller 38%).
Tävlingarna har i år varierats, så att 5 av tävlingarna har spelats som poängbogey
och 5 som lagtävling och resten som slaggolf. Som slutlig segrare står den som har
de 5 lägsta nettoresultaten under säsongen i slaggolfserien. I de övriga serierna segrar den som har de tre bästa resultaten. I samtliga tre serier stod Göran Lindeli som
segrare, i både poängbogey och slaggolf dock med minsta möjliga marginal nämligen på samma resultat som tvåorna (S.E. Brandt i slaggolf och S. Emmertz i poängbogey) i kraft av både lägre hcp och bästa resultat utanför de som ingick i
seriespelet. Spänningen var således tät ända till slutet. Göran Lindelis segerresultat
blev 352 slag i slaggolf och 112 poäng i poängbogey samt 48 poäng i lagtävlingen.
I slaggolfserien, som är huvudtävlingen, blev Lars-Erik Dahlgren 3:a med 358 slag,
Östen Kjellström 4:a med 359 slag och förra årets segrare Roland Olander 5:a med
359 slag.
Säsongsavslutning ägde rum vid Söderköpings GK, i vilken 35 Gamla Grabbar deltog. Huvudevenemanget är prisutdelning för den gångna säsongen, efter att alla
deltagit i en gemensam lunch. Före lunchen spelas givetvis en golftävling, denna
gång i form av poängbogey, individuellt och 2-mannalag. Lagtävlingen ingick i de
fem tävlingarna under säsongen som beskrivits ovan. Den individuella tävlingen
vanns av Ewert Uhlén på 37 poäng.
MATCHTÄVLING (STURE SUNDS MINNE)
Vinnare i årets upplaga blev Arne Lingmerth som i finalmatchen överlägset vann
över Ewert Uhlén. I match om tredje pris segrade Östen Kjellström (förra årets
vinnare) Finalister i ”Loosers cup” var Åke Karlsson och Peter Norrby. Åke Karlsson
avgick med segern.
HÖGLANDSTOUREN
Gamla Grabbar, Tranås deltager i ett utbyte med 5 andra klubbar på småländska
höglandet. Varje klubb arrangerar en tävling. Tranås GK vann i likhet med förra året
denna serie, i år med en segermarginal på sammanlagt 79 slag före Nässjö GK. Det
betydde att Tranås GK erövrade vandrings-priset för gott efter 3 inteckningar i rad.
Fr.o.m. i år ingår denna grupp i en större ”sammanslutning” med två andra likadana
grupper i Norra Småland, som således omfattar 15 klubbar. Gemensamt slutspel för
samtliga 15 klubbar sker på hösten på en bana för B-klassen och en bana för Aklassen. Vid dessa slutspel får varje klubb deltaga med högst 6 spelare i varje klass.
I lagtävlingen om ett nyuppsatt vandringspris räknas de tre bästa resultaten i varje
klass. Värdar för årets slutspel var Tobo GK för B-klassen och Isaberg GK för Aklassen. Efter B-klassens tävling i Tobo låg Tranås GK 7 slag efter en ledande trio, där
bl.a. Isaberg GK ingick. Alla förväntade sig att Isaberg på ”hemmaplan” lätt skulle ta
hem årets seger. Tranås Gamla Grabbar bjöd dock upp till en spänningsfylld final
och, framförallt med suveränt spel av Arne Lingmerth (netto 66), hämtade in hela
Isabergs försprång. Isaberg vann dock 1:a inteckningen i vandringspriset, eftersom
”vid lika resultat vinner den klubb som bland de sammanlagt 6 resultaten har det
lägsta antalet erhålla slag”. Isaberg vann i den jämförelsen med futtiga 2 slag (116
mot 118). Den individuella tävlingen vanns av Arne Lingmerth, Göran Lindeli blev 5:a
(netto 72) och Gunnar Hellqvist blev 18:e man (netto 75). Dessutom koras segrare i
Scratch, som blev Göran Lindeli (80 slag).
H-65
I seriespelet H-65 (i vilket varje lag deltager med 6 spelare, varav de fyra bästa räknas) slutade Tranås på 5:e plats av de 8 lag som ingår. Västerviks Nya GK vann med
Hooks GK och Tobo GK på andra resp. tredje plats. Västervik går således upp i nästa
division och ersätts av Nässjö GK som förra året gick upp, men nu således kommer
tillbaka.
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Ewert Uhlén

BUDGETFÖRSLAG 2001
(belopp kkr)

Bokslut 1999

Intäkter
Medlemsavg. & Vagnpl.avg.
Greenfee & Företagsgolfintäkter
Reklam & Sponsorintäkter
Klubbtävlingsintäkter
Driftbidrag statl. o kom.
Hyresintäkter
Ränta & övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Kostnader för banan
Frö, gödning & bekämpn.medel
Dress- & bunkersand
Förbättringar banan
Drift banan
Summa kostnader banan
Junior herr o damelit
Herrelit
Damelit
Juniorer
Summa elitspel
DR pro & shop
Föreningsavgifter & Golfinfo
Försäkringar & skatt fordon
Hyror
Administration
Reklamkostnader
Utbildning
Fastighetskostnader
Vatten o avlopp
Bränsle
El
Renh. o städning
Reparation o underhåll
Fastighetsförs.
Summa fastighetskostnader
Avskrivningar
Inventarier
Fastigheter, byggnadsinv.
Banan, markanläggningar
Summa avskrivningar
Räntekostnader
Summa kostnader
Resultat
INVESTERINGAR 2001
Maskininvestering

Budget 2000

Utfall 00.09.30

Budget 2001

2.161
739
164
8
25
89
35
3.221

2.265
670
160
15
20
105
30
3265

2387
847
165
42
23
63
83
3.610

2.410
850
160
15
15
105
30
3.585

825

715

580

850

95
41
96
379
611

100
50
90
315
555

59
20
77
248
404

100
120
100
330
650

55
55
140
250

46
43
83
172

75
75
160
310

120
205
15
55
180
30
15

106
168
13
44
165
26
3

120
225
15
55
200
30
15

24
19
25
188

20
10
90
30
85
25
260

5
20
63
43
87
19
237

15
20
80
45
90
25
275

348
149
8
505

520
148
100
768

287
138
90
515

347
220
133
700

75

75

52

60

3011

3243

2.485

3.505

210

22

177

177
122
170
11
51
276

120

80
400
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Förslag till
AVGIFTER ÅR 2001
Senior, enskild
Äkta makar/sambo (samma bostadsadress)
Studerande 22-25 år (studieintyg)
Juniorer äldre 18-21år
Juniorer yngre 13-17 år
Knattar tom 12 år
*Non resident
Passiv
Inträdesavgift seniorer
Inträdesavgift juniorer
Vagnplats med skåp
Nyckel till vagnbod
Städavgift för seniorer
Medlemslån
Förseningsavgift efter förfallodag
Hyra av banan per påbörjad timma
Hyra av banan per påbörjad timma (sept-okt)
Hyra av golfbil
FÖRHANDSBOKNING
Förhandsbokning starttider vardagar
Förhandsbokning starttider lörd.sönd. o helgdagar
GREENFEE
Seniorer
Juniorer
* Gäller ej medlem som är mantalsskriven i Tranås Kommun.

Avgift 2000
2300
4300
1250
980
800
500
1750
350
300
100
200
50
100
4 000
200
1 000
500
100

Avgift 2001
2400
4500
1300
980
800
500
1850
350
400
100
200
50
100
4 000
200
1 000
500
100

50
100

50
100

200/240
80

220/260
80

Ett stort tack till alla
sponsorer och samarbetspartners
som bidragit till
en framgångsrik golfsäsong!
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Seriespel Smålandsserien

RESULTAT ÖVRIGA DAMTÄVLINGAR

Biggies
A-klass
1. R. Malmqvist
2. L. Lilja
3. S. Berg

B-klass
E. Sätermo
L. Andersson
I. Löfgren

Anns Mode/Rossner Stora damdagen
med shoot-gun start lockade rekordmånga
deltagare, 94 startande.
A-klass
B-klass
1. Y. Jarl Viredaholm M. Larssén TGK
2. K. Tilly Jönköpings E. Sätermo TGK
3. E. Wilander TGK
A-B Jonsson Li GK
C-klass
1. B.Larsson TGK
2. I. Stenberg Nässjö GK
3. A. Brisfors Vreta Kloster

Malmqvists Guldpoäng Lagtävling
Vår sponsor Rickard Törnbom har också satt
upp ett vandringspris för denna tävling.
1. L.Rydin/A.Sjöberg/M-L Jaginder
2. K.Clasén/D.Sandelin/I.Lövgren
3. U.Blomqvist/G-BÅhlén/B.Emmertz

Damernas serie har spelats över två omgångar. Första omgången spelades den 21 maj
på Jönköpings GK, där Tranåslaget Babsan
Skogberg, Katarina Lif, Anita Möller och Ulla
Blomqvist, spelade till sig en finalplats, de
fem bästa lagen gick vidare till final.
Finalen spelades på Vetlanda GK den 27
augusti, Raili Malmqvist, Babsan Skogberg,
Anita Möller och Kinna Clasén var där och
spelade för Tranås, som totalt hamnade på
en åttondeplats när båda omgångarna hade
räknats samman.
I förra numret av golfaren efterlyste vi fler
damer som eventuellt var intresserade av att
vara med i serielaget. Vi har nu fått ihop ett
lag på tio damer, som under våren och sommaren har tränat tillsammans med "Julle" ett
antal gånger, men också haft lagträning
utan tränare. Ambitionen har varit lagträning minst en gång per vecka. Vi hoppas att
kunna satsa ännu lite mer till nästa säsong,
vilket är nödvändigt om vi ska kunna hålla
oss kvar bland de tio bästa lagen i Småland
och/eller helst vinna serien.
Stort Tack Alla Sponsorer, Kansliet och
shopen för att ni ställer upp och hjälper
oss att genomföra våra tävlingar Tack
också till banpersonalen för att ni håller
vår bana så fin.

Kinna Clasén

Gunnels Hårklipp bästboll
Golfshopen/Golfrestaurangens kicker
LAG
1. Larssén/Åhlén
2. Ljungren/Westman
3. Sjöberg/Asp-Jibbhammar
INDIVIDUELLT
1. U. Blomqvist
2. M. Pettersson
3. A. Sjöberg
PUTTNINGSTÄVLING:
1. U. Blomqvist
2. A-M Ljungren
3. C.Fransson

Ut i det gröna - en dag
med mycket sol och många
glada skratt!
Resmålet var hemligt, men efter några stopp
och hinder på vägen kom vi till slut fram.
Målet var Landeryds GK. Vi spelade både lag
och singeltävling. Vinnande laget var AnnMari Ljunggren/Kinna Clasén/Carin Svensson
och i singel vann Anita Möller. Ett vandringspris kommer att sättas upp och vi beslutade
att vi även i fortsättningen skulle spela
denna tävling på Landeryds GK. Se bilderna.

Årets klubbmästare
Damer
Madelen Pettersson
Damjuniorer
Madelen Pettersson
Herrar
Peter Åhlén
Herrjuniorer
Henrik Törnbom
H35
Peter Åhlén
H45
Leif Sjögren
H55
Mats Sjölin
H65
Arne Lingmerth
H75
Elis Johansson
FOURSOME
damer L. Lilja/M. Stridh
herrar A. Juhlin/C. Berggren
MATCH
damer M. Pettersson
herrar G. Bånge

Utbildnings
KOMMITTÉN
Så börjar vintermörkret lägra sig igen
och antalet spelare på banan glesnar
betydligt. Men det behöver ju inte betyda att vi som golfare drar oss tillbaka i
ett totalt golf-vinteride. Runt omkring i
världen finns gott om golfbanor som är
spelbara året runt och vill man inte resa
bort kan man ju alltid ägna vintern åt
att förkovra sig i regelkunskap så att vi
alla kan börja nästa säsong med ”regelrätt” golf.
För den som vill samla ihop en grupp
golfkompisar och köra en regelkurs i vinter finns alternativet att gå in på
www.golfinteractive.com och se om det
skulle vara något att satsa på. Svenska
Golfförbundet har också regelfrågor på
sin adress, http://sgf.golf.se och det kan ju
vara ett alternativ för den som vill sitta
ensam i sin kammare och fundera. Se
också rapport från Regelkommittén om
kursanmälan till klubbens regelkurser.
Alla de senaste årens förändringar när det
gäller golfutbildningen för nybörjare, börjar bli rutin för alla dem i klubben som på
olika sätt är involverade i den praktiska
och teoretiska utbildningen av nybörjare.
Babsan Skogberg och Cris Danson har
svarat för teoriutbildning och provtagning
och Niklas Arwefjäll och hans medhjälpare
har svarat för den praktiska delen.
Åren fram till Svenska Golfförbundets
100-årsjubileum år 2004 kommer en
speciell utbildningskommitté på Svenska
Golfförbundet att tillsammans med klubbar och distrikt ta fram aktiviteter som
Golfsverige har behov av. Alla goda idéer
emottages tacksamt av undertecknad.

REGELVANDRINGSBOK
På det lokala planet avser utbildningskommittén att tillsammans med regelkommittén utarbeta en regelvandringsbok
som kanske också kan komma att fungera
som en slags banguide för besökande
spelare. Om någon känner sig manad att
delta i det arbetet så är det bara att höra
av sig, detsamma gäller om någon har bra
exempel på situationer på vår bana där
det visat sig svårt att tolka regelboken
korrekt.

Katarina Hoffmann
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Snigelfart på golfbanan
Ett av golfens framtida största bekymmer
är det låga tempo vi spelare har ute på
banan. Ronder över 5 timmar är mer regel
än undtantag.
Vad beror detta på och vad ska vi göra åt
problemet? Är utbildningen av nya spelare
för koncentrerad runt regler och spelteknik
och glömmer man golfens etikettregler. Till
viss del kan det vara så men hur skall utbildningsansvarige motivera ronder under eller
runt 4 timmar när golfeliten på proffstourerna är så dåliga föredömen vad det gäller
speltempo. Jag menar det tar ofta runt 5
timmar för en treboll proffs på Europatouren
att ta sig runt 18 hål och då letar man ju
inte boll särskilt ofta.
Att släppa igenom snabbare partier är en av
de saker som nybörjaren blir påmind om hela
tiden under sin utbildning så problemet
finns säkert någon annanstans.
Är det möjligen så att det är de så kallade
etablerade golfarna som har dragit av på
tempot. Ja ibland undrar man.
Klubbtävlingar tar i många fall alldeles för
lång tid att genomföra. Poängbogeyspel
infördes för att snabba på tävlingsronderna.
Resultatet har som jag ser det blivit det
omvända det gick snabbare förr när slagspel
var enda alternativet.

måste ju inte den sista 3 dm putten förpassas i hål. Får du den inte av dina medspelare
så plocka upp den med motiveringen att den
var klar. Då lär sig också dina kompisar att ge
bort korta puttar och på så vis får vi ett
snabbare spel på banan.
En sista men nödvändig reflektion. Fikapauserna mellan hål 9 och 10 har fullständigt falerat. Det är inte självklart
att Ditt parti kan stanna och fika i
10 minuter. Är det mycket folk på banan,
och det är det som bekant ofta, så måste Du
och Ditt parti hålla er plats på banan. Det
innebär att Du kanske måste ta fikan i steget
och inte sitta ner. Det får inte fungera så att
Ditt parti fikar och när nästa parti kommer
så uppmanar Du dom att gå igenom. Detta
direkt felaktiga förfarande gör att det blir
tomt på hål 11 samt att trycket bakåt bara
ökar.
Till nästa säsong tycker jag att Tranås
Golfklubb skall bli kända för att ha en bra
bana med bra flyt i spelet. Det är upp till oss
själva om vi skall nå dit.

Anders Wilander

Det finns inga möjligheter att peka ut någon
eller några kategorier golfare som med
långsamma än andra utan vi kan konstatera
att vi har ett kollektivt ansvar för att spelet
blir snabbare. Vi måste exempelvis avdramatisera fenomenet att släppa igenom. Nu
känns det som att släppa igenom bakomvarande är en prestigeförlust av sällan skådat slag. Så är det naturligtvis inte. Man kan
och skall släppa bakomvarande parti om de
spelar snabbare än den egna bollen.
Ursäkter som, att det är fullt framöver, eller
som att vi letar minsann inte så ni får vänta,
håller inte som ursäkt. Släpp igenom ofta
och du kommer att upptäcka en klart ökad
trivsel på banan och mellan bollarna.

Sveriges bästa greener!

Förbered Dig själv på det Du skall göra ute
på banan. När det är din tur att slå skall du
ha gjort dina förberedelser inför slaget. Det
social Snacket i bollen gör du mellan slagen
på väg till nästa.

Vi har fått mycket publicitet
under året och det bevisar
väl att vi har en mycket
bra golfbana.

En liten sak till. När du är ute och träningsspelar, vilket nästan alltid är fallet,

Du har väl läst om Tranås
Golfklubb i Svensk Golf?
I nummer 10 fanns vi med
bland de 10 bästa greenerna i
Sverige! Det är ett betyg som vi
ska vara mycket stolta över.

Du missade
väl inte heller reportaget om
Tranås GK i nr. 8?

Världsmästaren
i Tranås

Grattis alla ni som tog tillfället iakt att
se Viktor Johanssons drivar i samband
med proffsgolfen Stiga & OEM Golf
Invitational.
Viktor vann förra veckan världsmästartiteln i Long Driving i USA. Han notera i
finalen 315 yards vilket var en ynka yard
längre än den försvarande mästaren Jason
Zuback från Kanada. Finalen stördes av
dåligt väder och det blåste ordentlig
motvind. Orkanvindar försenade tävlingen
ett dygn. I samband med semifinalen slog
Viktor hela 414 yards fortfarande i dåligt
väder. För sin seger utkvitterade Viktor
hela 750.000 SEK och han kommer enligt
Golf.se nu att statsa heltid på Longdrivingtävlingar i USA.
För att bli värdlsmästare har Viktor tränat
dagligen i 4 år och lagt på sig massor av
muskler. Eller vad sägs om 197cm i strumplästen och en matchvikt bestående av
vältränade muskler på 127 kg.
Om några veckor tar han sin universitetsexamen och därefter startar han sin proffskarriär som förste svensk i denna något
udda sportgren.
Alla ni som var på plats i Tranås kunde se
Viktor slå mäktiga 376m, strax förbi diket
på hål 5. För oss vanliga golfare en helt
otrolig bedrift.
Tack till Stiga och OEM som gav oss
Tranåsbor möjlighet att se Viktor
Johansson live. Det var nämnligen dessa
företag som finansierade Viktors besök i
Tranås. Snacka om god tajming. Nu är det
väl förmodligen omöjligt att köpa in
Viktor då han efter världsmästartiteln
förmodligen blivit för dyr för svenska
arrangörer.
Till sist ett gott råd till alla medlemmar.
Köp en skivstång och börja träna. Du har
hela vintern på dig och det är fantastikt
vad lite muskler kan åstadkomma i drivingdistance.
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