Vad tycker Du?

sid 1/2

Medlemsenkät angående TGKs medverkan i klubbsamarbetet med Mjölby GK Motala GK,
Söderköpings GK och Vreta GK.

Ja

Nej

1a). Om du svarar nej på fråga 1, kan du kort ange anledning? _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
1b). Om du svarat ja på fråga 1, hur mycket har du utnyttjat möjligheten att spela på samarbetsbanorna?
1-2 ggr

2-5 ggr

6-10 ggr

mer än 10 ggr

2). Tycker du att samarbetet med klubbarna Mjölby GK, Motala GK, Söderköpings GK och Vreta GK ska fortsätta även kommande år?
Ja

Nej

2b). Om du svarat nej ovan, ange här varför du inte anser att samabetet ska forsätta?__________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

b
Våra bansponsorer

styrelse &

Ja

Nej

4). För att förhindra medlemsflykt till de billigare klubbarna i samarbetet har röster höjts för att alla klubbar inom samarbetet ska ha
likvärdig medlemsavgift. Kan du tänka dig en något ökad medlemsavgift i TGK för att kunna fortästta samarbetet med gratis spel 		
på övriga banor?
Ja

Nej

4a). Om du svarat ja på ovan fråga, ange hur mycket du anser att en ökning av medlemsavgiften för fullvärdiga medlemmar (seniorer)
får vara som högst?
500 kr/år

750 kr/år

mer än 750 kr/år

4b). Om du svarat nej på fråga 4a, skulle gratis bollar på driving rangen eller annan medlemsförmån göra att du var mer villig 		
att acceptera en avgiftshöjning?
		
Ja
Nej
4c). Kan du ange förslag på andra typer av förmåner du hellre önskar ska ingå i medlemsavgiften (annat än gratis bollar på 		
driving rangen)?
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
5. Vilken typ av medlemsskap har du i TGK?
Senior

Äkta makar/Sambo

Vardagsmedlemskap

Studerande

Junior

golfaren

Bertil Fång	Ordförande
Per Samuelsson
Vice ordförande
Ulf Clasén	Kassör
Inger Lindwall	Sekreterare
Kjell Blomkvist
Gamla Grabbar
Bosse Johansson
Juniorkommittén
Vakant	Tävl. kommittén
Lena Gustavsson
Damkommittén
Beatrice Singleton	Info/utbildn. ansv.
Kenth Irebo
Hcp-kommittén
Sigurd Löwmo
Bankommittén
Barbara Hjelmquist	Regelkommittén
Lars-Erik Karlsson
Byggnadskom.
Bosse Johansson	Elit-damer/herrar
valberedning
Lars Malmqvist, Barbara Hjelmquist,
Stefan Fundin, Håkan Westman
Kansli
Britt-Louise Wykman, Britt Jöhnson
banan
Staffan Lago, Mikael Lago, 		
Leif Eriksson, Lars Andersson,
Björn Ahlstedt, Jan Lantz,
Roland Johansson, Handija Sobo.
pro
Niclas Arwefjäll, assistent Karl
Ragneby, shop Mikael Sund
ansvarig utgivare
Bertil Fång
Tranås Golfklubb
Norrabyvägen 8, 573 43 Tranås
Telefon
0140-31 16 61
Telefax
0140-161 61
Golfshop
0140-169 20
Restaurang
0140-194 35
e-mail info@tranasgk.se
www.tranasgk.se
produktion
byrån i tranås, vettertryck
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Nya medlemsformer
ger ökat mervärde.
Sid 5

Steven – ny tränare.
Sid 7

Vad tycker DU?

Delta på höstmötet och gör din röst hörd. 		
Besvara och ta med vår enkät på baksidan.
Sid 20

KANONADEN

ENTREPRENAD

3). Kommer du att utnyttja samarbetet för spel på någon av golfbanorna Mjölby GK, Motala GK, Söderköpings GK och/eller Vreta GK
under golfåret 2009?

föreningstidning

November 2008

Tranås Golfklubb har inför golfåret 2008 ingått ett samarbete med fem andra golfklubbar; Mjölby GK, Motala
GK, Söderköpings GK och Vreta GK, som innebär att fullvärdiga medlemmar i respektive klubb spelar fritt från
greenfeavgift på övriga banor i samarbetet. För att TGK ska kunna göra en första utvärdering av detta samarbete följer här ett frågeformulär där vi ber att du som medlem besvarar nedan frågor. Du kan svara helt anonymt.
Svaren samlas in och diskuteras sedan på TGKs höstmöte den 27 november 2008. Det är viktigt att så många
som möjligt är med på höstmötet och utnyttjar sin möjlighet att påverka klubben inriktning och framtid.

1). Har du utnyttjat samarbetet och spelat gratis på någon av golfbanorna Mjölby GK, Motala GK, Söderköpings GK och/eller Vreta
GK under 2008?

Porto
betalt

Avsändare:
Tranås Golfklubb
Norrabyvägen 8
573 43 Tranås

Gamla Grabbar

sid 2/2
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Höglandstouren vann Tobo på 2254 före Tranås på 2258. H-65 vann Gränna på
1414 före Eksjö 1416 och Tranås på 1422.
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H-75 vann Jönköping på 1059 före Växjö 1095 och Tranås på 1118.
Finalen i Höglandstouren spelades i Tranås den 16 sept där 6 st spelare från 14 lag
deltog. Tranås vann stort med 375 slag före Eksjö 391 och Gränna 394.

Golfvänner !

Klubbmästare i H-65 blev Rolf Hellerfelt och i H-75 vann Jan Ehrlin.

Min första säsong som ordförande i Tranås GK är i det
närmaste slut. Under säsongen 2008 har det hänt en hel del.
Vi har bland annat inlett ett samarbete med de fyra östgötaklubbarna Mjölby GK, Motala GK, Vreta Kloster GK och
Söderköping GK, som innebär att man spelar gratis på alla
fem banorna om man är fullbetalande medlem i TGK. Detta
samarbete har fallit mycket väl ut och jag hoppas att det kan
bli permanent i framtiden.

Idrottsligt så har vårt damlag tagit steget tillbaka till division 1 och herrlaget behöll sin plats i samma division. Som
gammal lagidrottare tycker jag att dessa serielag är en viktig
idrottslig del i klubben. Vi har i år haft 15 juniorer på de olika
Skandia-tourerna och vår klubb är rankad som nr 20 i landet
på juniorsidan, vilket jag tycker är jättebra. Rekrytering av
nya ungdomar, framför allt fler tjejer som vill spela golf, är
vår prioritet framöver. Ungdomarna är framtiden!

För att vi ska nå dit så måste vi anpassa våra medlemsavgifter
så att vi ligger på samma nivå som övriga samarbetsklubbar.
På höstmötet den 27 november kommer styrelsen att föreslå
differentierade medlemsavgifter. (Se styrelsens förslag till
medlemsavgifter på sid 5). I slutet av denna tidning hittar du
en medlemsenkät som tar upp vad du anser i dessa frågor. Fyll
i enkäten och ta med den till höstmötet där dina synpunkter
sammanställs och diskuteras.

Vårt Head Pro sedan 10 år, Niclas Arwefjäll, har beslutat
att lämna TGK och fortsätta sin karriär vid Ljunghusens
GK i Skåne. Niclas har under sina 10 år i Tranås fått fram
många duktiga spelare och även utvecklat våra serielag. Han
har drivit shopen och träningsverksamhet på ett mycket bra
sätt. Det är tråkigt att Niclas lämnar klubben men styrelsen
önskar honom och Therese lycka till med deras nya utmaningar i Skåne.

Vi har ökat antalet greenfeegäster. Detta beror givetvis på det
nya samarbetsavtalet, men en oväntad och positiv effekt är att
vi samtidigt ökat våra greenfeeintäkter. Vi har även fått en
ökning av antalet medlemmar under den gångna säsongen.

Niclas efterträdare som Head Pro i TGK blir Steven
McDaniel, 31 år. Steven kommer från USA, men bott
senaste tre åren i Sverige. Närmast kommer Steven från en
anställning på Sand Golf Club i Bankeryd. Steven är gift
med Jenny och tillsammans har de två barn. Jenny, kommer
ursprungligen från Linköping och är även hon en duktig
golfare. Vi hälsar Steven och Jenny hjärtligt välkomna till
Tranås Golfklubb!

För att ha en bra golfanläggning krävs att man har en bra
bana, bra shop och en bra restaurang. Vår shop och krog
håller toppklass, men under delar av säsongen har banan inte
gjort det. Det visade sig under vårens torra och blåsiga period
att vårt bevattningssystem är undermåligt och måste byggas
om. Detta arbete innebär en stor kostnad för klubben men
måste göras, och arbetet kommer att påbörjas till säsongen
2009. Mot slutet av säsongen har banan varit i mycket bra
skick och målsättningen är att den i framtiden ska kunna vara
det under hela säsongen, oavsett väderförhållanden.

För att vara en attraktiv golfanläggning i framtiden måste vi
satsa på att förbättra banans kvalité och det kommer att bli
ett prioriterat arbete för styrelsen kommande säsonger.
Jag uppmanar alla medlemmar att komma på höstmötet
den 27 november. Det är där du kan göra din röst hörd och
påverka de beslut som tas inför kommande säsong.

Träffas i Golfhallen under vintern
Öppettider:
Tisdagar
Tisdagar
Torsdagar
Torsdagar
Lördagar
Söndagar
Måndagar

10-12
16-19.30
10-12
16-19.30
12-15
12-15
Stängt

Gamla Grabbar
Alla medlemmar
Damer
Alla medlemmar
Alla medlemmar
Alla medlemmar

Har du andra önskemål om tider, ring 070-666 12 11

Birgit, Stickan & Nodde

Medlemsenkät angående TGKs medverkan i klubbsamarbetet med Mjölby GK Motala GK,
Söderköpings GK och Vreta GK. Fyll i dina svar på motstående sida.
Synpunkter och kommentarer:

GT-Länken mot Gränna var för oss gubbar nytt då vi spelade match, som vi inte spelar
mycket. I första mötet i Gränna åkte vi dit stort med 16,5 mot 9,5 men vi tog oss i kragen och sopade banan med Grännas gubbar i returmötet i augusti i Tranås och segrade
med 21,5 mot 2,5.

Dina synpunkter och kommmentarer är viktiga för oss. Skriv gärna ner dem och ta med dem till höstmötet!
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Gränspokalen mot Mjölby i Tranås matchspel med 10 mannalag. Där vann Tranås med 18-2. Bra lirat.

____________________________________________________________________________________________________________________

Avslutningsresan gick i år till Söderköpings GK, där vi första dagen spelade 18 hål. Därefter körde
den lysande chauffören Lars- Erik oss till Brunnshotellet. Ett värdigt ställe helt i vår stil. Kvällens
Galamiddag var en perfekt 3 rätters middag. Efter middagen vidtog prisutdelning för säsongens
tävlingar samt dagens tävling. Efter en skön nattsömn och frukost spelade vi ytterligare 18 hål. 		
Segrare totalt efter 36 hål blev vår chaufför Lars-Erik. Strålande lirat.

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Vi i styrelsen vill tacka alla som hjälpt till med att fixa priser till alla glada grabbar. Tack för detta
golfår och bra lirat grabbar! Vi ses i golfhallen när snön kommer.

____________________________________________________________________________________________________________________

Peter, Kjell & Stickan

____________________________________________________________________________________________________________________

Tack för att du tog dig tid att svara på denna enkät. Gör din röst hörd genom att komma
på höstmötet torsdagen den 27 november, 2008. Du kan vara med och påverka klubbens
framtid. Har du inte möjlighet att närvara, skicka gärna in enkäten till kansliet.
Med vänliga hälsningar,

Styrelsen i Tranås Golfklubb
Ordf. Bertil Fång

21:a upplagan av proffsgolfen
Årets upplaga spelades enligt ny modell. 27 hål på en dag, inkl. korthålsbanan,
i Pro Am-form, med gemensam start. Uppskattat, bra väder och bra spel. Särskilt
inslaget med korthålsbanan var mycket uppskattat från proffsens håll.

Bertil Fång

Vad tycker Du?

Det visade sig också att resultaten på korthålsbanan fick stor betydelse i sammandraget. Yngve Nilsson, tidigare vinnare av tävlingen, kom till start med en
usel form enligt honom själv. Det var så illa så att Yngve hade planer på att inte
komma till start. Efter lite påtryckningar så dök han i alla fall upp och vann
tävlingen i stor stil.
Av detta kan vi vanliga golfare lära oss en del. Yngve spelade helt utan press och
kunde avslappnat konstatera att det räckte hela vägen. Slutsatsen blir att den
största motståndaren på banan är förmodligen vi själva. Kunde man konsten att
koppla av och spela avslappnat så skulle sannolikt alla amatörer prestera bättre
För vi är ju bättre än vad vi tror, eller hur?
Lagtävlingen vanns av Byrån i Vadstena före EFG och Skobes lag.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
7.
10.
10.
10.
13.
14.
14.
14.
17.
17.
17.

Yngve Nilsson, Gröndals GK
Johan Bjerhag, Vetlanda
Björn Pettersson, Sala
Krister Eriksson, Finspång
Christian Härdin, Barsebäck
Andreaz Lindberg, Sand
Joakim Rask, Kungsängen
P-G Nyman, Växjö
Kalle Ragneby, Tranås
Peter Grimfjord, Jönköping
Peter Dahlberg, Flommen
Fredrik Widmark, Hässleholm
Daniel Sandberg, Hagge GK
Robert Löfqvist, Rya GK
John Grant, Ystad
Patrik Gottfridsson, Kalmar
Henrik Allenbrandt, Eskilstuna
Adam Wilander, Tranås
Magnus Pettersson, Vadstena

91
93
95
96
97
98
99
99
99
100
100
100
101
102
102
102
103
103
103

Lycklige segraren 2008 Yngve Nilsson från Gröndals GK håller upp bucklan för andra gången i karrären. Årets initiativtagare till tävlingen Siv Franzén och Inger Svenberg
övervakade starten. Tvåa blev Johan Bjerhag från Vetlanda som för övrigt klarade cutten på Scandinavian Masters i år.

Kallelse till höstmöte

2008-11-27 Kl. 19.00
Plats: Golfklubben
Ärendelista:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fastställande av röstlängd för mötet
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av föredragningslista
6. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, 		
			som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
7. Fastställande av medlemsavgifter för kommande år
8. Fastställande av greenfee-avgifter
9. Fastställande av budget
10. Övriga frågor
11. Mötet avslutas
Välkomna

Styrelsen för Tranås Golfklubb

Viktig information från kansliet!
Bokning

Under säsongen har det periodvis varit stort tryck på
starttider, så när ni har bokat en tid och inte kan spela
så måste ni avbeställa tiden, antingen genom www.
golf.se eller genom att kontakta kansliet. Detta för att
ge andra chansen att få gå ut och spela.

Öppettider

Under vintersäsongen har vi reducerade öppettider.
Aktuella öppettider kommer att finnas på vår hemsida
och meddelas på telefonsvarare.

Information via mail

För att kunna nå ut med information till alla medlemmar snabbt och enkelt, bygger vi nu upp ett mailadressregister. Har du inte fått något mail med infor-

mation om detta från kansliet den senaste månaden
finns inte din adress registrerad. Om du vill ha snabb
och bra information via mail så kan du registrera dig
genom att maila eller höra av dig till kansliet.
Om du byter mailadress ber vi dig kontakta oss för att
kunna hålla registret uppdaterat.

Vagnbodar

Har du inte längre användning av ditt skåp så ge andra
chansen att få hyra det då många står på kö.
Vi vill tacka er alla för denna säsong och vi ser fram
mot en ny härlig golfvår!

Britt och Britt-Louis
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differentierade årsavgifter 2009
Samarbetet med Östgötaklubbarna under 2008 har slagit mycket väl ut. Styrelsen ser ett
fortsatt samarbete som en förutsättning för att TGK ska ha en positiv utveckling ekonomiskt
och medlemsmässigt även under kommande år. Samarbetet innebär samtidigt en justering
av medlemsavgifterna för att vara så lika övriga klubbars avgifter som möjligt – detta för att
förhindra medlemsflytt mellan samarbetsklubbarna.

För att tillgodose den enskilde medlemmens önskemål har styrelsen därför tagit fram ett förslag till differentierade medlemsavgifter för 2009 (se tabell). Detta innebär att varje fullvärdig
medlem själv kan välja om hon/han vill utnyttja samarbetet med Östgötaklubbarna eller ej.
Den som väljer att inte utnyttja samarbetet får en något lägre höjning än den som utnyttjar
samarbetet. Men, väljer man att vara med i samarbetet har man tjänat in skillnaden i avgift
efter två fria rundor på samarbetsbanorna. Som kompensation får medlemmarna från och
med 2009 gratis driving range-bollar (gäller ej Greenfee-medlemskap eller medlemskap på
enbart korthålsbanan). Dessutom är städavgiften 100:- borttagen för alla.

Förutom att välja om man vill vara med i Östgötasamarbetet eller ej, erbjuder TGK två helt 		
nya typer av medlemskap för 2009:
Årsmedlemsskap, seniorer
Medlem betalar en högre årsavgift varje år men betalar i gengäld inte något medlemslån till
klubben. Årsmedlem är med i Östgötasamarbetet och spelar gratis på banor i samarbetet.
Greenfeemedlemskap
Medlemskap utan spelrätt, men där 3 greenfeebiljetter för spel på Tranås GK ingår. Övrigt spel
på Tranås GK (eller annan bana) för ordinarie full greenfee. Inget medlemslån. Rätt till spel på
korthålsbanan.Greenfee-medlem är ej med i Östgötasamarbetet.

Har du frågor om avgifter och medlemskap för 2009 kom och diskutera dem på höstmötet
den 27 november. Mötet beslutar om godkännande av avgifter och budget och därför är det
viktigt att just du är med. Vill du inte vara med i Östgötasamarbetet nästa år meddela då
kansliet så snart som möjligt så att rätt medlemsstatus kan noteras innan medlemsavgifterna
2009 börjar sändas ut.

Med vänlig hälsning

Styrelsen
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FÖRSLAG TILL årsavgifter
Avgift 2008	Avgift 2009
Senior, enskild (med i Östgötasamarbetet)
3950
4500
Senior, enskild (ej med i Östgötasamarbetet)		
4150
Vardagsmedlemskap (ej med i Östgötasamarbetet)
2970
3170
*Äkta makar/sambo (med i Östgötasamarbetet)
3750
4300
*Äkta makar/sambo (ej med i Östgötasamarbetet)		
3950
Studerande 22-25 år (studieintyg) (med i Ö-samarbetet) 2170
2270
Juniorer äldre 18-21år (med i Östgötasamarbetet)
1575
1675
Juniorer yngre 13-17 år (med i Östgötasamarbetet)
1320
1420
Knattar tom 12 år (med i Östgötasamarbetet)
900
1000
** Non resident (med i Östgötasamarbetet)
3950
4500
** Non resident (ej med i Östgötasamarbetet)		
4150
** Non resident ÄM (med i Östgötasamarbetet)
3750
4300
** Non resident ÄM (ej med i Östgötasamarbetet)		
3950
Årsmedlemskap, seniorer (med i Östgötasamarbetet)
(inget medlemslån kopplat till medlemskapet)		
5695
*** Greenfee-medlem (ej med i Östgötasamarbetet)		
1500
Passiv
390
390
Köavgift
200
200
Inträdesavgift seniorer
500
500
Inträdesavgift juniorer
100
100
Vagnplats med skåp
200
200
Nyckel till vagnbod, deponi
50
50
Kort till fria rangebollar, deponi		
50
Medlemslån
4 000
4000
Förseningsavgift efter förfallodag
200
200
Hyra av banan per påbörjad timma
2000
2000
Hyra av golfbil
100/200
100/200
Startavgifter singeltävling 18/36 hål
50/80
50/80
Greenfee		
Seniorer
300/350
300/350
Seniorer helg tillkommande rond
100
100
Juniorer
100
100
* Gäller äkta makar/sambo bokförda på samma adress.
** Gäller ej medlem som är folkbokförd i Tranås Kommun.
*** Medlemskap utan spelrätt men erhåller 3 greenfeebiljetter. Övrigt spel på Tranås GK för
ordinarie greenfee (ej med i samarbetsklubbarna), rätt till spel på korthålsbanan.
Ingen familj med samma adress skall betala mer än 11.000 kr i årsavgift/medlemsavgift.

korthålsbanan
Korthålsmedlem – aktiv
700
– rätt att spela obegränsat på korthålsbanan
– rätt att spela på stora banan för ordinarie full greenfee (gröntkort)
– du är passiv i golfförbundets datorsystem GIT och kan inte spela
för greenfee på andra banor
Hyra av korthålsbanan per påbörjad timma
500
GREENFEE ”Pay & Play-bana”
Seniorer vardagar/helg
Juniorer vardagar/helg

100
50

800

500

100
50
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BUDGETförslag 2009
RESULTATRÄKNING
	Bokslut	Budget
(Belopp kkr)
2007
2008
Intäkter
Medlems och vagnpl. avgifter
Greenfeeintäkter o företagsgolf
Reklam- och sponsorintäkter
Klubbtävlingsintäkter
Kommunala och övriga bidrag
Hyresintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

3254
908
306
48
65
80
30
4691

3400
800
330
55
40
80
25
4730

3602
836
265
70
67
85
34
5070

3850
800
300
55
40
100
25
5270

-1386

-1500

-1195

-1600

Kostnader för banan
Frö, gödning och bekämpningsmedel
Dress och bunkersand
Förbättringar banan
Drift banan
Summa kostnader banan

-110
-74
-68
-440
-692

-120
-110
-100
-395
-725

-111
-70
-58
-441
-680

-135
-130
-100
-435
-800

Junior, Herr- och Damelit

-269

-225

-196

-225

DR Shop och PRO
Föreningsavg. golfinfo
Hyror
Administration
Klubbkostnader

-119
-222
-106
-277
-82

-120
-260
-110
-220
-100

-119
-174
-102
-247
-98

-340
-270
-110
-230
-100

Fastighetskostnader
Vatten och avlopp
Gasol
El
Renhållning och städning
Reparation, underhåll och övrigt
Summa fastighetskostnader

-35
-21
-213
-112
-170
-551

-35
-25
-240
-95
-100
-495

-38
-6
-160
-114
-138
-456

-40
-20
-250
-100
-100
-510

Avskrivningar
Inventarier
Fastigheter, byggnadsinventarier
Banan, markanläggningar
Summa avskrivningar

-660
-134
-134
-928

-650
-120
-130
-900

-430
-70
-75
-575

-670
-130
-130
-930

-94
-31

-75
-35

-48
-37

-75
-40

-4757
-66

-4765
-35

-3927
1143

-5230
40

463
0
567

550
0
150

524
12
26

800
0
350

Kostnader
Personalkostnader

Räntekostnader
Företagsförsäkring
Summa kostnader
Resultat
Investeringar/maskiner, bevattningsanläg.
Investeringar/banan, markanläggning
Investeringar/byggnader, byggnadsinventarier
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Utfall	Budget
08-09-30
2009

Hej alla medlemmar i Tranås Golfklubb!

Jag heter Steven McDaniel och efterträder Niclas Arwefjäll som
Head Golf Professional på Tranås GK. Jag är 31 år och gift med
Jenny. Tillsammans har vi två barn, Hugo, 4 och Lydia, snart 1.
Jag började spela golf 1993 och strax därefter fick jag ett stipendium att spela golf på college. Efter flera år på college bestämde
jag mig för att flytta till Orlando och börja studera vid The Golf
Academy of the South. Där tog jag examen i december 1999 och
började arbeta som Golf Professional sommaren 2000 på Framingham Country Club, MA, USA.
Efter fyra års erfarenhet gick jag igenom PGA of America’s utbild-

ning. Där fick jag ett stipendium som en av de 100 bästa nya PGA
Professionals i USA.
I december 2005, bestämde vi oss för att flytta till Sverige. Jag har
under de senaste tre åren jobbat som Golf Professional på Sand
Golf Club i Bankeryd och samtidigt lärt mig lite svenska.
Som person är jag positiv och utåtriktad och som Pro är jag ambitiös och kreativ.
Jag ser fram emot att få lära känna alla medlemmar på Tranås GK
och hjälpa till att utveckla golfen på klubben.

Steven

Bankommittén
Nu lider säsongen mot sitt slut och vi vill informera vad som
händer inför nästa säsong.
Vår bana har under det gångna året varit i bra skick med
undantag från starten av säsongen då bland annat vår bevattningsanläggning inte fungerade tillfredsställande.
För att slippa sådana händelser igen har vi äskat till styrelsen
om att avsätta extra medel i nästa års budget, då vi kommer
att företa förbättringar av banan.
Vi kommer att förbättra banan när det gäller bevattningen.
Detta är en investering som kommer att sträcka sig över 3 år,
då etapp ett ska genomföras 2009.
Alla har väl sett att våra spridare inte har täckt hela greenerna
när det har vattnats och detta skall vi åtgärda. Den befintliga

bevattningsanläggningen till våra greener är från 70-talet, med
de krav och utförandemetoder som man använde då. Det visar
sig att befintliga stamledningar är av för klen dimension, vilket
innebär att vi måste byta dessa.
Det behövs också nya vattenspridare vid greenerna samt grövre
dimensioner på försörjningen av rörnätet vid pumphuset och
en ny anslutningen i sjön Sommen. För att allt detta skall fungera måste vi även ha en ny styrcentral. Den befintliga anläggningen är av så gammal årgång, att det är besvärligt att skaffa
reservdelar både till spridare och styrsystem.
Låt oss alla hoppas att det blir en mild vinter så allt är klart till
vi startar nästa säsong.

Sigurd Lövmo
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Juniorkommittén
Det är kul att gå på golfskola! Fr.v. Frida, Kajsa, Tilda, Ellen, Kasper, Lukas, Luca, Max.

Yppersta klass på eliten – var finns bredden?
Så kan man sammanfatta årets verksamhet med Tranås GK´s juniorer.
Låt mig utveckla detta mera:
Eliten
Det finns cirka 500 golfklubbar i Sverige. I den senaste rankingen
ligger Tranås GK på en 20:e plats. Vi har haft inte mindre än 15
spelare ute på Skandia Tourerna under säsongen. För en liten klubb i
en liten stad är det naturligtvis mycket glädjande och hedrande. Hur
kommer detta sig nu då? Jo, jag tror jag vet förklaringen. Framförallt
har vi ett bra gäng elitjuniorer som gärna vill spela på Touren, jättefina ungdomar som alla gör otroligt bra reklam för Tranås GK.
Sedan har vi två stycken duktiga tränare i Niclas och Kalle som jobbar systematiskt och engagerat för att juniorerna ska utvecklas som
golfare. För det tredje så har vi i Tranås GK en ”välvillig” inställning
till våra juniorer och vi ser till att de får ekonomisk hjälp med reseersättning, startavgifter och liknande. Det är kort sagt ett resultat av
ett gott teamwork mellan klubb, aktiva och pro.

och nya idéer. Av budget 2009 kommer en större del än i år att
användas för att skaffa nya juniorer. Självklart blir det i skolorna
vi kommer att marknadsföra vår sport.

Bredden

I år har vi varit ett litet kärngäng som jobbat som ledare.
Madlene Bengtsson, Maria Sundell Helgesson, Håkan Landsjö,
Emil Gustafsson. Som du redan vet, vi behöver flera!

Tranås GK har även där firat stora triumfer under säsongen.
Höglandslaget, Sexstadsstouren, Tjejligan, Skandia Scramble,
Skandia Cup, Seriespelet, överallt har vi deltagit och presterat mycket fina resultat. Sen har vi även i år haft vår egen
Sommarlovstour med bra deltagande, där segrade Nils
Carlström.
Men, och detta är vår stora utmaning, vi har för få yngre
juniorer! Vi har i år tappat ytterligare cirka 15 juniorer i våra
träningsgrupper. Svårast är det på tjejsidan. Det är en klen tröst
att exakt detta ser vi både på distrikts- och riksnivå. I Sverige är
7 av 10 som slutar med golf juniorer. Men av medlemsstocken är
bara en av fem junior…
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Så nu till vintern kommer vi att satsa på att rekrytera nya ungdomar till vår sport och klubb. Vi räknar med att få bra samarbete
med Steven McDaniel som vi hoppas kommer med ”friskt blod”

Du som läser detta och har en idé är välkommen att kontakta
någon av våra ledare. Vi behöver flera ledare så känner du någon
som kan vara med våra ungdomar, hör av dig. Jag kan lova dig
att det är riktigt kul att vara ledare i TGK. Du får göra det som
är kul och slipper det som kanske inte är så kul, bingolotter,
tvätta dräkter osv. Kort sagt, hos oss får du vara med våra fina
juniorer och coacha och peppa dom! Himla kul tycker vi som
gör det nu.

Ledare

Tävlingar
Här vill jag framförallt nämna två viktiga tävlingar under säsongen, Skandia Tour Regional som vi arrangerade här den 14 juni.
Ett hundratal ungdomar från regionen spelade 27 hål på en dag.
Tävlingsledarna Birgit o Stickan Emmertz hade minsann fullt
upp men lyckades väldigt bra. Det är ett nöje att konstatera att
vår klubbs rykte att ha perfekta arrangemang kvarstår tack vare
deras insatser. Bra resultat blev det också, Oscar Landsjö på en
tionde plats och Klara Johansson vann tjejklassen. Den andra
tävlingen är Elitserien för juniorer inom Smålands GF. Första
rundan spelades på Kättilstorp och finalspelet här i Tranås den
12 augusti. Tranås segrade efter särspel mot Vetlanda. En riktigt
fin seger och hatten av för det segrande laget, Adam Wilander,

Robin Ljungberg, Anton Gustafsson, Anna Fundin, Jesper
Svenler och Andreas Lingmerth. I den första omgången spelade
Klara Johansson i stället för Anna. Bäst i Småland är vi!

Årets juniorer!
Tjej – Klara Johansson
För sin 72:a placering på svenska tjejrankingen, hon spelade
alla Skandia Tour Riks, en tävling på Svenska Proffstouren, SAS
samt Masters Tour.
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kille – Jesper svenler
Jesper Svenler för att han spelat troget på allt han kunnat hela
säsongen och har flest rankingpoäng av killarna i klubben.
Jesper är dessutom omtyckt i alla läger och ställer alltid upp för
klubben på ett föredömligt sätt.
Uppmuntringspriset – Patrik Bengtsson
Patrik Bengtsson för att han, förutom att vara hängiven golfare,
alltid är på ett strålande humör och en bra kompis. Han har
dessutom förbättrat sitt spel.
Till slut, jag tycker vi har all anledning att vara stolta över vår anläggning i Norraby. Inte många klubbar kan skryta med allt det som vi har:
En fin 18-hålsbana, ny korthålsbana, ny drivingrange, ny svingstudio.
Restaurang i toppklass. Och så nu då ny Pro också. Tänk om vi kunde
rekrytera ett tjugotal nya juniorer varav minst fem tjejer! Då kan vi bli
en av landets toppklubbar! Så är det faktiskt. Det vore kul. Vi behöver
ditt stöd!

Herrarna kvar i div. 1
För herrarna blev det tuffare motstånd nu när de gått upp i div. 1. Det
unga laget klarade sig mycket bra och efter första omgången, som spelades
på A6, låg man med i toppen. Andra omgången spelades i Linköping och
där blev det mycket spännande då många lag låg lika. Till slut klarade sig
Tranås kvar med ett slags mariginal.
Laget bestod av Emil Gustavsson, Robin Ljungberg, Tobias Lingmerth,
Johannes Nordahl, Anton Gustavsson, Billy Fransson, Oscar Landsjö,
Jesper Sätermo, Jesper Svenler, Adam Wilander, David Lingmerth, Niclas
Arwefjäll och Andreas Lingmerth.

Damlaget tillbaka
i division 1

2007 åkte vi ut div 2 och 2008 började återtåget till div 1.
Nu är vi tillbaka!
I år stod Glasriket och Linköpings GK för värdskapet i de
båda omgångar. Efter Glasriket låg vi på en 2:a plats 16 slag
efter Visby GK. När vi åkte till Linköping var målsättningen
att säkra andraplatsen som krävdes för att gå upp.
Efter mycket bra spel i Linköping säkrade vi inte bara andra
platsen, utan tog också in 15 av de 16 slagen på Visby!
Underbart!
Laget bestod av Ebba Asp, Anna Fundin, Elisabeth Wilander,
Linda Lilja, Klara Johansson, Emelie Jönsson samt lagledare
Bosse och coach Kalle.
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Smaken av jul…

Julmeny L 495 kr

Löjromstoast med klassiska tillbehör
…………….

Mätt på traditionella julbord? Lugn, bara lugn!
I år slopar vi buffén och serverar några
välkomponerade julmenyer i stället. Så
välkommen till bords, veckla upp servetten och njut i fulla drag av smakerna, dofterna och uppassningen!

Tryffeläggröra med flatrökt ål från Brantevik
……………

Lättrökt renytterfilé med långkål, rotsaksrösti
och kardemummasmaksatt rödvinsås
…………..

Saffransbrûlée med glöggkokta päron

Julmeny M 395 kr

Kalvaladåb med syrligt dillskum, äpplesallad och
svartbröd
………….

Ring Martin
och boka nu!

Rostad korianderstekt torskrygg med syrad rökt
baconsida, rotselleri- och päronpuré och rödvinsås
…………

Mjuk pepparkaka med ris á la Malta och hallongelé

Tel. 0739–80 43 75

Julmeny S 345 kr

Apelsinstekt ankbröst med rödkåls- och äpplesallad
med cidersenapsvinaigrett
………..

Lättrimmad laxfilé med savoykåls- och potatispuréknyte,
glacerade svartrötter och rödvinsås
……....

Pepparkakscheescake med rårörda bär

Vinpaket fr 295 kr
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Hole-In-One’s 2008
Norrabybanan
18/5
31/5
22/6
25/6
11/7
1/7
3/8
10

Arne Gustavsson
Bo Sundström
Jesper Svenler
Patrick Levander
Martin Dahlgren
Riitta Svenler
Lennart Möller

Korthål ”Greve Hamiltons bana”
Hål 5		
Hål 5
Hål 5
Hål 10
Hål 10
Hål 15
Hål 5

25/8

Krister Gustavsson

Hål 8		

Annan bana:
9/5
Stefahn Wigren, Örkeljunga GK
7/7
Patrik Bengtsson, Visingsö GK		
27/9	Thomas Johansson, Omberg

Tävlingsresultat 2008
SANDSTRÖMS MODE
A-klass
Andreas Lingmerth	
Klara Johansson
Oskar Landsjö	
B-klass
Anton Bengtsson
Dennis Ståhl
Jan-Erik Fredriksson
C-klass
Kalle Patriksson
Jan Holmqvist
Marianne Larssén
ARWEFJÄLLS BÄSTBOLL
C Primeus / D Zeilon
S Svenler / T Lingmerth	
K Blomquist / U Blomquist
H Ljungqvist / O Björk	
VOLVO AMATEUR MASTERS
Herrar
O Alsen/P Platenius
C Primeus/D Zeilon
M Sparv/N Gunstam	
Damer
K Clasén / M Larssèn
E Högström / S Whittam	
D Sandelin / W Boij	

73
73 SHC
74
69
69 SHC
69 SHC
58
74
75

48
46
46
46

47
46
46
44
44
42

STIGS MINNE
Hasse Ljungqvist

PC-KONTORS MIDSOMMARMIX
M Skobe / M Skobe
A Ljunggren/B Ljunggren
J Johansson / M Johansson
M Blomqvist / P Blomkvist
K Lundén / K Syllner

OPTIMERA´S BÄSTBOLL
F Ljungberg / S Svenler
C Osbeck / K Patriksson
C Lundmark / M Kennmark	

44
42
41

GENERATIONSPOKALEN
S Skrubbe / L Skrubbe
H Landsjö / O Landsjö	
A Zailon / D Zailon
A Bengtsson / C Bengtsson

46
43
43
43

SENSIA DAM BJUDER HERRE
L Lilja / P Tonhammar
E Wilander / A Wilander
J Johansson / K Ragneby
J Öqvist / M Olsson
M Hörlin / G Hörlin

41
40
40
40
40

STRÖMSHOLMEN BÄSTBOLL
K Patriksson / M Wåhlstrand
M Skobe / M Skobe
G Johansson / P Bengtsson

46
44
44

NORDSJÖ – BYGGOMBUTIKEN
A Petersson / M Petersson
A Wilander / S Törnqvist
A Blomquist / U Blomquist
I Lindwall / U Atterklint

KM MATCH
Björn Ljunggren

GARYS HERRTÄVLING
A-klass
Oskar Landsjö	
Tobias Lingmerth	
Torbjörn Andersson
B-klass
Daniel Zeilon
Adam Färnemyhr
Oskar Bengtsson
C-klass
Bengt Svensson
Roger Wallin
Stefan Skrubbe

Marianne Larssén
71
Lena Pärssinen
71 SHC
C-klass		
Barbara Castan
70
Jessica Friberg
76
Caring Svensson
76 SHC

67
70
71
41
40
39
44
39
38

38
37
37
37
37

TRANÅS NATIONELLA DAMDAG
A-klass
Wanja Boij	
72
Christina Tilly, Omberg
72 SHC
E. Andersson Mjölby
72 SHC
B-klass
Anette Palm	
70

KM SLAG
Herr
Adam Wilander
karl ragneby
Björn Ljunggren
Dam
Klara Johansson
Elisabeth Wilander
Anna Fundin
H 21
Adam Wilander
anton gustavsson
robin ljungberg
oscar landsjö	
H35
björn ljunggren
torgny pettersson
H45
björn ljunggren
hans ljungqvist
H55
Tomas Carlsson
Lennart Möller
Ulf Clasén
CITROÉN GOLF TOUR
M Folke / M Folke
C Burenby / J Burenby

63,4
64,4
65,8
65,8

219
221
226
153
158
162
145
155
156
156
148
153
148
168
161
164
166

46
44

B Fransson / J Nordahl
F Ljungberg / S Svenler
M Bengtsson / M Klaar

43
43
43

OEM-POÄNGEN
A-klass
Joakim Burenby
Anders Wilander
Fredrik Ljungkrantz	
B-klass
Lars Sjöö	
Daisy Sandelin
Wanja Boij	
Kalle Patriksson
Mark Liljeqvist
C-klass
Jamie Slaven
Jan Cnattingius
Håkan Lindahl

37
37
36

COOP EXTRA CUP CANCERGOLF
P Fransson / S Fransson
L Skrubbe / Ulf Andersson
E Andersson / F Fager

46
42
41

KM FOURSOME
B Ljunggren / T Helgesson
E Bengtsson / J Svensler
C Carlbom / G Lindberg

82
83
86

EFG GOLFEN
A-Klass
Östen Jakobsson
Bo Johansson
Torgny Pettersson
B-klass
Jan Holmqvist
Mark Liljeqvist
Marie kennmark	
ONSDAGSGOLFFINAL
A-klass
Thomas Karlsson
Fredric Jönsson
Joakim Lagerqvist
B-klass
Nicklas Johansson
Anders Oscarsson
Lennart Sandelin
Claes Wirf	

34
33
33
37
36
35
35
35

39
37
36
35
34
34

70
72
73
68
74
76
76

årets golfare
a-klass
magnus karlsson
74
torgny pettersson
77
b-klass		
mark liljeqvist
72
kalle patriksson
73
mikael folke
75
c-klass
marie kennmark	
30
susanne whittam	
29
jan holmqvist
29
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Damkommittén summerar säsongen!
Nu är det åter dags att samla ihop golfåret och försöka
sätta det på pränt med några rader.
Tranås GK har haft ett fantastiskt bra år när det gäller framgångar för våra damer. När man nu sitter med
facit i hand så slås man faktiskt över hur lyckat just
detta år varit för oss.
Alla åldrar har varit representerade i framgångarna. Allt från de yngsta
som hjälpte till att gå upp i div. 1 igen, till de lite äldre som slog många
närliggande klubbar både i matchspel och i seriespel.
Vad sägs om...
D50 division 2, där Tranås till slut slog tvåan med hela 31 slag och
nu åter får gå upp i div. 1. Detta lag bestod av Anita Möller, Ulla
Blomqvist, Kristina Clasén och Katharina Lif.

Segrarna i Malmqvists Guldpoäng; Anette Palm, Marie Kennmark och Katarina Lif flankeras
av Liselott Olsson, Kristina Fransson, 2 damer från våra samarbetsklubbar samt Anita Möller.

Eller...
D60 division 1 där vi placerade oss som tvåa ett enda slag efter Kalmar
som vann. I detta lag spelade Babsan Hjelmqvist, Marianne Larssén,
Raili Malmqvist och Agneta Westman. Bra jobbat !
Tvåa kom också damerna som spelade matchspelet i år. Nytt för denna
säsong var att man fick vara mellan 22 år och uppåt, allt för att få flera
damer att börja tävla. Tranås kom, återigen, bara ett enda förargligt
slag efter Skinnarbo GK som vann matchspelet 2008. De duktiga golfare som var med och slogs om vinsten här var Anita Möller, Kristina
Clasén, Daisy Sandelin och Madlene Bengtsson. Till nästa år så kan vi
alltså blanda åldrar och vara flera damer som spelar.

Nationella Damdagen
Vi har även i år haft turen att få ha en egen Damdag i Tranås med
shotgunstart. Vi lade den detta år på en söndag för att locka flera damer
utifrån och visst hade vi flera greenfee-gäster som spelade i år.

Pristagare i Tisdagsgolfen; Linda Lilja, Anita Widestrand, Marie Engsén, Eivor Clasén,
Elisabeth Wilander och Lena Dahlgren.

Många beundrade vår bana och vi hade turen att få spela i ett härligt
väder. Sponsor till denna tävling var även i år Ann's Mode och de bjöd
på en underhållande mannekänguppvisning med medlemmar ur damkommittén som modeller!
Segrare Nationella Damdagen:
A klass: Wanja Boij
B klass: Anette Palm
C klass: Barbara Castan

Malmqvists Guldpoäng
Jag måste också passa på att rapportera från en annan, mycket trevlig
tävling, som spelades under juni månad – Malmqvists Guldpoäng. Det
var 33 damer/tjejer som spelade i ett underbart sommarväder.
Tyvärr så drog sig en av sponsorerna ur en vecka innan tävlingen så där
stod vi utan scratch- och närmast hål pris. Det löste sig emellertid på
ett bra sätt då Malmqvists Guld också skänkte ett scratchpris och DK
butiken fixade ett fint närmast hål pris.
Segrare lag: Anette Palm, Marie Kennmark och Katarina Lif
Scratch-pris: Klara Johansson
Närmast hål: Jeanette Johansson
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Snygga mannekänger från Ann's modevisning.

Glada pristagare med fina klädpåsar från Stora Damdagens huvudsponsor Ann's		
hade Barbara Castan, Wanja Boij och Anette Palm.

Storslam i Röhnisch Masters tog Anita Möller och Ann-Marie Ljunggren!

Röhnisch Masters
Redan i våras under vårt första upptaktsmöte så hade Niclas bjudit in
representanter från klädmärket Röhnisch som skulle visa oss sin nya
fina kollektion. Innan kvällen var slut så hade vi fått reda på att de även
hade en stor partävling med en stor gemensam Sverigefinal.
8 par anmälde sig från Tranås och åkte sedan till Omberg för att spela
första kvalet. Vann gjorde Ann-Marie Ljunggren/Anita Möller med
ett poäng mer än paret Elisabeth Wilander/Therese Arwefjäll. Detta
innebar att Ann-Marie och Anita kvalificerade sig till Sverige-finalen
som även den kom att spelas på Ombergs fina bana.
Om finalspelet säger Ann-Marie så här "Spelet var bra, vi matchade varandra perfekt. Vi hade inga streckade hål alls trots att det blåste hårt och
greenerna var oerhört snabba. Det mesta fungerade för oss."
Detta spel resulterade i en första plats. Jättekul!!! En helt ny garderob
ingick i första priset. Grattis tjejer!!!

Tisdagsgolfen
Vår Kassör Siv, rapporterade återigen om ett ökat antal deltagare på
tisdagarna. Detta är kul och visar att vi ändå når ut till nya golfare som
vill vara med och spela. Som mest var vi ca 50 damer som spelade på en
och samma tisdag.
Vädret har kanske spelat in lite också eftersom vi haft väldig tur i år just
på tisdagarna. Inte mer än två gånger, som jag kan komma ihåg, har vi
spelat med lite regn på oss.
	Grundserien i Tisdagsgolfen:
A-klass: Linda Lilja
B-klass: Marie Engsén
C klass: Anita Widestrand
Vinnarna finaldagen:
A klass: Elisabeth Wilander
B klass: Eivor Clasén
C klass: Lena Dahlgren

Jag tycker att jag fått nämna ett flertal Tranås Damer när det gäller
tävlingar men vi har en kvar som jag gärna vill nämna…

Elisabeth Wilander. Hon var inbjuden till Irland för att spela Senior
British Open Amateurs för damer över 50. Vilken upplevelse att vara
med om detta. Hon klarade det med bravur. En hedrande 22:a plats av
90 startande, fantastiskt bra jobbat.

Snabb information!
Vi har tänkt till lite, inför nästa säsong. För att vi i tid ska kunna nå ut
till alla spelande damer vid ändringar mm. skulle vi vilja ha allas mailadresser inrapporterade till kansliet. Vi kommer sedan att använda oss
av dessa och hoppas att på så sätt kunna förmedla information snabbt
och säkert.

Nya medlemmar i Damkommittén
Vi kommer från och med nästa säsong tappa två av våra medlemmar
i kommittén. Marianne Larssén och Siv Franzen har båda varit med
länge och vill nu lämna över stafettpinnen. Jag får med glädje presentera
våra nya kommitté-medlemmar Maj-Britt Stridh och Chatrine Osbeck.
Detta känns jättekul. Vi blir en kommitté med blandade åldrar och
olika kunskaper inom golfen vilket borde bli en bra mix.
Vi har tidigare efterlyst nya idéer och vi hoppas att alla hör av sig till oss
i Damkommittén med tips och förslag på nya tävlingar.

Regelträffar
Nu är det återigen dags att friska upp minnet när det gäller golfregler.
Vi kommer att köra några gånger efter jul, både inom- och utomhus.
Daisy har lovat att hjälpa oss. Glöm inte anmäla er till kansliet och då
gärna på mail med era adresser.
Nu har jag bara kvar att avsluta och visst måste ni hålla med om att 2008
varit ett framgångsrikt år för Tranås Damer?!
Ha nu en skön höst så ses vi igen på vårt upptaktsmöte i vår.

Lena Gustafsson
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Tio fantastiska
år är till ända!
1999 började jag som Head Pro på Tranås GK,
2008 blev mitt sista år. Att ha haft förmånen att
jobba som pro på Tranås GK är få förunnat.
Den miljö som är i Tranås är helt underbar. Det är en fantastisk
anläggning som ni ska vara stolta över, en fin bana, korthålsbanan, bra driving range och inte att förglömma, en bra restaurang. Det har varit både spännande, intressant och lärorikt att ha
varit delaktig i Tranås Golfklubb.
Det var kul att få bygga upp studion i Tranås, en av de första i
landet. Jag tycker också att vi har lyckats bygga upp en bra och
fin shop, kanske t.o.m. en av Smålands bästa. Ingenting av det
här hade jag lyckats med om det inte vore för er medlemmar och
greenfee gäster, att ni uppskattat vad jag/vi gjort.
Att se alla juniorers utveckling under dessa år har varit enormt
inspirerande. Framför allt vårt återtåg från div 3 till div 1 (20052007). Vi var yngst, kortast, bäst och vi hade grymt kul tillsammans, vilka underbara år. TACK alla ni som var med och gjorde
detta återtåg möjligt, jag kommer att sakna er allihop!
Grattis till Årets tjej – Klara Johansson, Årets kille – Jesper
Svenler och Årets uppmuntringspristagare Patrik Bengtsson. Ni
är väl värda dessa priser på många olika sett.
Min tävling i år lockade över 80 par. Kul att så många ville vara
med och spela Arwefjäll Golfs Bästboll och Stort grattis till vinnarna Christoffer Primeus och Daniel Zeilon (se bilden nedan).

Ljunghusen nästa.
På Ljunghusen kommer jag att vara Head pro. Ljunghusen ligger långt ner i vårt avlånga land, ute på Falsterbonäset, Sveriges
Skottland. Där nere spelar många golf och banorna är öppna året
om. En perfekt miljö för en golfpro som mig.
Jag ska tillsammans med 3 blivande medarbetare bygga upp
Ljunghusens Golf Academy, utveckla junior- och elitverksamheten och bygga upp en av Golf Stores nya "flagship"-shoppar.
Det kommer att bli ett spännande, intressant och utvecklande
jobb. Att ha förmånen att få jobba på och utveckla en av Sveriges
bästa banor är enormt inspirerande.
Ljunghusen är en av Sveriges äldsta golfklubbar. Klubben grundades 1932 och blev 1965 först i landet att ha 27 hål och är en av
landets äkta linksbanor. Jag lovar er att det är värt ett besök.
När jag nu flyttar vidare till Ljunghusen för att bo i ”skåneland”
så vill jag, Therese, Kajsa och Kasper Tacka er alla för dessa år.
Vi kommer att sakna Tranås och alla er medlemmar!
Avslutningsvis vill jag önska Steven lycka till och skicka ett extra
stort tack till hela familjen Wilander som hjälpt oss i alla lägen
under dessa år.
Svinga lugnt och Välkomna till Skåne och Ljunghusens GK.

Niclas

Pristagarna i årets Arwefjäll Golfs Bästboll: fr. v. Sebastian Svenler,
Tobias Lingmerth, Christoffer Primeus, Daniel Zeilon, Ulla
Blomkvist, Kjell Ulla Blomkvist och tävlingsledaren själv med assistenterna Kasper och Kajsa.
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Gamla Grabbar
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Höglandstouren vann Tobo på 2254 före Tranås på 2258. H-65 vann Gränna på
1414 före Eksjö 1416 och Tranås på 1422.
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H-75 vann Jönköping på 1059 före Växjö 1095 och Tranås på 1118.
Finalen i Höglandstouren spelades i Tranås den 16 sept där 6 st spelare från 14 lag
deltog. Tranås vann stort med 375 slag före Eksjö 391 och Gränna 394.

Golfvänner !

Klubbmästare i H-65 blev Rolf Hellerfelt och i H-75 vann Jan Ehrlin.

Min första säsong som ordförande i Tranås GK är i det
närmaste slut. Under säsongen 2008 har det hänt en hel del.
Vi har bland annat inlett ett samarbete med de fyra östgötaklubbarna Mjölby GK, Motala GK, Vreta Kloster GK och
Söderköping GK, som innebär att man spelar gratis på alla
fem banorna om man är fullbetalande medlem i TGK. Detta
samarbete har fallit mycket väl ut och jag hoppas att det kan
bli permanent i framtiden.

Idrottsligt så har vårt damlag tagit steget tillbaka till division 1 och herrlaget behöll sin plats i samma division. Som
gammal lagidrottare tycker jag att dessa serielag är en viktig
idrottslig del i klubben. Vi har i år haft 15 juniorer på de olika
Skandia-tourerna och vår klubb är rankad som nr 20 i landet
på juniorsidan, vilket jag tycker är jättebra. Rekrytering av
nya ungdomar, framför allt fler tjejer som vill spela golf, är
vår prioritet framöver. Ungdomarna är framtiden!

För att vi ska nå dit så måste vi anpassa våra medlemsavgifter
så att vi ligger på samma nivå som övriga samarbetsklubbar.
På höstmötet den 27 november kommer styrelsen att föreslå
differentierade medlemsavgifter. (Se styrelsens förslag till
medlemsavgifter på sid 5). I slutet av denna tidning hittar du
en medlemsenkät som tar upp vad du anser i dessa frågor. Fyll
i enkäten och ta med den till höstmötet där dina synpunkter
sammanställs och diskuteras.

Vårt Head Pro sedan 10 år, Niclas Arwefjäll, har beslutat
att lämna TGK och fortsätta sin karriär vid Ljunghusens
GK i Skåne. Niclas har under sina 10 år i Tranås fått fram
många duktiga spelare och även utvecklat våra serielag. Han
har drivit shopen och träningsverksamhet på ett mycket bra
sätt. Det är tråkigt att Niclas lämnar klubben men styrelsen
önskar honom och Therese lycka till med deras nya utmaningar i Skåne.

Vi har ökat antalet greenfeegäster. Detta beror givetvis på det
nya samarbetsavtalet, men en oväntad och positiv effekt är att
vi samtidigt ökat våra greenfeeintäkter. Vi har även fått en
ökning av antalet medlemmar under den gångna säsongen.

Niclas efterträdare som Head Pro i TGK blir Steven
McDaniel, 31 år. Steven kommer från USA, men bott
senaste tre åren i Sverige. Närmast kommer Steven från en
anställning på Sand Golf Club i Bankeryd. Steven är gift
med Jenny och tillsammans har de två barn. Jenny, kommer
ursprungligen från Linköping och är även hon en duktig
golfare. Vi hälsar Steven och Jenny hjärtligt välkomna till
Tranås Golfklubb!

För att ha en bra golfanläggning krävs att man har en bra
bana, bra shop och en bra restaurang. Vår shop och krog
håller toppklass, men under delar av säsongen har banan inte
gjort det. Det visade sig under vårens torra och blåsiga period
att vårt bevattningssystem är undermåligt och måste byggas
om. Detta arbete innebär en stor kostnad för klubben men
måste göras, och arbetet kommer att påbörjas till säsongen
2009. Mot slutet av säsongen har banan varit i mycket bra
skick och målsättningen är att den i framtiden ska kunna vara
det under hela säsongen, oavsett väderförhållanden.

För att vara en attraktiv golfanläggning i framtiden måste vi
satsa på att förbättra banans kvalité och det kommer att bli
ett prioriterat arbete för styrelsen kommande säsonger.
Jag uppmanar alla medlemmar att komma på höstmötet
den 27 november. Det är där du kan göra din röst hörd och
påverka de beslut som tas inför kommande säsong.

Träffas i Golfhallen under vintern
Öppettider:
Tisdagar
Tisdagar
Torsdagar
Torsdagar
Lördagar
Söndagar
Måndagar

10-12
16-19.30
10-12
16-19.30
12-15
12-15
Stängt

Gamla Grabbar
Alla medlemmar
Damer
Alla medlemmar
Alla medlemmar
Alla medlemmar

Har du andra önskemål om tider, ring 070-666 12 11

Birgit, Stickan & Nodde

Medlemsenkät angående TGKs medverkan i klubbsamarbetet med Mjölby GK Motala GK,
Söderköpings GK och Vreta GK. Fyll i dina svar på motstående sida.
Synpunkter och kommentarer:

GT-Länken mot Gränna var för oss gubbar nytt då vi spelade match, som vi inte spelar
mycket. I första mötet i Gränna åkte vi dit stort med 16,5 mot 9,5 men vi tog oss i kragen och sopade banan med Grännas gubbar i returmötet i augusti i Tranås och segrade
med 21,5 mot 2,5.

Dina synpunkter och kommmentarer är viktiga för oss. Skriv gärna ner dem och ta med dem till höstmötet!
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Gränspokalen mot Mjölby i Tranås matchspel med 10 mannalag. Där vann Tranås med 18-2. Bra lirat.

____________________________________________________________________________________________________________________

Avslutningsresan gick i år till Söderköpings GK, där vi första dagen spelade 18 hål. Därefter körde
den lysande chauffören Lars- Erik oss till Brunnshotellet. Ett värdigt ställe helt i vår stil. Kvällens
Galamiddag var en perfekt 3 rätters middag. Efter middagen vidtog prisutdelning för säsongens
tävlingar samt dagens tävling. Efter en skön nattsömn och frukost spelade vi ytterligare 18 hål. 		
Segrare totalt efter 36 hål blev vår chaufför Lars-Erik. Strålande lirat.

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

Vi i styrelsen vill tacka alla som hjälpt till med att fixa priser till alla glada grabbar. Tack för detta
golfår och bra lirat grabbar! Vi ses i golfhallen när snön kommer.

____________________________________________________________________________________________________________________

Peter, Kjell & Stickan

____________________________________________________________________________________________________________________

Tack för att du tog dig tid att svara på denna enkät. Gör din röst hörd genom att komma
på höstmötet torsdagen den 27 november, 2008. Du kan vara med och påverka klubbens
framtid. Har du inte möjlighet att närvara, skicka gärna in enkäten till kansliet.
Med vänliga hälsningar,

Styrelsen i Tranås Golfklubb
Ordf. Bertil Fång

21:a upplagan av proffsgolfen
Årets upplaga spelades enligt ny modell. 27 hål på en dag, inkl. korthålsbanan,
i Pro Am-form, med gemensam start. Uppskattat, bra väder och bra spel. Särskilt
inslaget med korthålsbanan var mycket uppskattat från proffsens håll.

Bertil Fång

Vad tycker Du?

Det visade sig också att resultaten på korthålsbanan fick stor betydelse i sammandraget. Yngve Nilsson, tidigare vinnare av tävlingen, kom till start med en
usel form enligt honom själv. Det var så illa så att Yngve hade planer på att inte
komma till start. Efter lite påtryckningar så dök han i alla fall upp och vann
tävlingen i stor stil.
Av detta kan vi vanliga golfare lära oss en del. Yngve spelade helt utan press och
kunde avslappnat konstatera att det räckte hela vägen. Slutsatsen blir att den
största motståndaren på banan är förmodligen vi själva. Kunde man konsten att
koppla av och spela avslappnat så skulle sannolikt alla amatörer prestera bättre
För vi är ju bättre än vad vi tror, eller hur?
Lagtävlingen vanns av Byrån i Vadstena före EFG och Skobes lag.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
7.
10.
10.
10.
13.
14.
14.
14.
17.
17.
17.

Yngve Nilsson, Gröndals GK
Johan Bjerhag, Vetlanda
Björn Pettersson, Sala
Krister Eriksson, Finspång
Christian Härdin, Barsebäck
Andreaz Lindberg, Sand
Joakim Rask, Kungsängen
P-G Nyman, Växjö
Kalle Ragneby, Tranås
Peter Grimfjord, Jönköping
Peter Dahlberg, Flommen
Fredrik Widmark, Hässleholm
Daniel Sandberg, Hagge GK
Robert Löfqvist, Rya GK
John Grant, Ystad
Patrik Gottfridsson, Kalmar
Henrik Allenbrandt, Eskilstuna
Adam Wilander, Tranås
Magnus Pettersson, Vadstena

91
93
95
96
97
98
99
99
99
100
100
100
101
102
102
102
103
103
103

Lycklige segraren 2008 Yngve Nilsson från Gröndals GK håller upp bucklan för andra gången i karrären. Årets initiativtagare till tävlingen Siv Franzén och Inger Svenberg
övervakade starten. Tvåa blev Johan Bjerhag från Vetlanda som för övrigt klarade cutten på Scandinavian Masters i år.

Vad tycker Du?
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Medlemsenkät angående TGKs medverkan i klubbsamarbetet med Mjölby GK Motala GK,
Söderköpings GK och Vreta GK.

Ja

Nej

1a). Om du svarar nej på fråga 1, kan du kort ange anledning? _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
1b). Om du svarat ja på fråga 1, hur mycket har du utnyttjat möjligheten att spela på samarbetsbanorna?
1-2 ggr

2-5 ggr

6-10 ggr

mer än 10 ggr

2). Tycker du att samarbetet med klubbarna Mjölby GK, Motala GK, Söderköpings GK och Vreta GK ska fortsätta även kommande år?
Ja

Nej

2b). Om du svarat nej ovan, ange här varför du inte anser att samabetet ska forsätta?__________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

b
Våra bansponsorer

styrelse &

Ja

Nej

4). För att förhindra medlemsflykt till de billigare klubbarna i samarbetet har röster höjts för att alla klubbar inom samarbetet ska ha
likvärdig medlemsavgift. Kan du tänka dig en något ökad medlemsavgift i TGK för att kunna fortästta samarbetet med gratis spel 		
på övriga banor?
Ja

Nej

4a). Om du svarat ja på ovan fråga, ange hur mycket du anser att en ökning av medlemsavgiften för fullvärdiga medlemmar (seniorer)
får vara som högst?
500 kr/år

750 kr/år

mer än 750 kr/år

4b). Om du svarat nej på fråga 4a, skulle gratis bollar på driving rangen eller annan medlemsförmån göra att du var mer villig 		
att acceptera en avgiftshöjning?
		
Ja
Nej
4c). Kan du ange förslag på andra typer av förmåner du hellre önskar ska ingå i medlemsavgiften (annat än gratis bollar på 		
driving rangen)?
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
5. Vilken typ av medlemsskap har du i TGK?
Senior

Äkta makar/Sambo

Vardagsmedlemskap

Studerande

Junior

golfaren

Bertil Fång	Ordförande
Per Samuelsson
Vice ordförande
Ulf Clasén	Kassör
Inger Lindwall	Sekreterare
Kjell Blomkvist
Gamla Grabbar
Bosse Johansson
Juniorkommittén
Vakant	Tävl. kommittén
Lena Gustavsson
Damkommittén
Beatrice Singleton	Info/utbildn. ansv.
Kenth Irebo
Hcp-kommittén
Sigurd Löwmo
Bankommittén
Barbara Hjelmquist	Regelkommittén
Lars-Erik Karlsson
Byggnadskom.
Bosse Johansson	Elit-damer/herrar
valberedning
Lars Malmqvist, Barbara Hjelmquist,
Stefan Fundin, Håkan Westman
Kansli
Britt-Louise Wykman, Britt Jöhnson
banan
Staffan Lago, Mikael Lago, 		
Leif Eriksson, Lars Andersson,
Björn Ahlstedt, Jan Lantz,
Roland Johansson, Handija Sobo.
pro
Niclas Arwefjäll, assistent Karl
Ragneby, shop Mikael Sund
ansvarig utgivare
Bertil Fång
Tranås Golfklubb
Norrabyvägen 8, 573 43 Tranås
Telefon
0140-31 16 61
Telefax
0140-161 61
Golfshop
0140-169 20
Restaurang
0140-194 35
e-mail info@tranasgk.se
www.tranasgk.se
produktion
byrån i tranås, vettertryck
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Nya medlemsformer
ger ökat mervärde.
Sid 5

Steven – ny tränare.
Sid 7

Vad tycker DU?

Delta på höstmötet och gör din röst hörd. 		
Besvara och ta med vår enkät på baksidan.
Sid 20

KANONADEN

ENTREPRENAD

3). Kommer du att utnyttja samarbetet för spel på någon av golfbanorna Mjölby GK, Motala GK, Söderköpings GK och/eller Vreta GK
under golfåret 2009?

föreningstidning

November 2008

Tranås Golfklubb har inför golfåret 2008 ingått ett samarbete med fem andra golfklubbar; Mjölby GK, Motala
GK, Söderköpings GK och Vreta GK, som innebär att fullvärdiga medlemmar i respektive klubb spelar fritt från
greenfeavgift på övriga banor i samarbetet. För att TGK ska kunna göra en första utvärdering av detta samarbete följer här ett frågeformulär där vi ber att du som medlem besvarar nedan frågor. Du kan svara helt anonymt.
Svaren samlas in och diskuteras sedan på TGKs höstmöte den 27 november 2008. Det är viktigt att så många
som möjligt är med på höstmötet och utnyttjar sin möjlighet att påverka klubben inriktning och framtid.

1). Har du utnyttjat samarbetet och spelat gratis på någon av golfbanorna Mjölby GK, Motala GK, Söderköpings GK och/eller Vreta
GK under 2008?

Porto
betalt

Avsändare:
Tranås Golfklubb
Norrabyvägen 8
573 43 Tranås

