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Golfvänner !
Då är ännu en
golfsäsong slut!
Under säsongen har vi genomfört några projekt, som exempelvis
tillbyggnad av driving rangen. Tillbyggnaden är utförd av ideella
krafter och vi tackar särskilt alla som hjälpt till med detta. Vi tackar
även för allt annat ideellt arbete som läggs ner i klubben. Utan dessa
ideella krafter skulle det vara mycket svårare att bedriva verksamheten.
Vi har även påbörjat förbättring av bevattningssystemet. Detta är
ett treårsprojekt som redan i år har gett resultat.
Kansliet, shopen och köksdelen på krogen har också fått en ansiktslyftning.
Idrottsligt lyckades varken dam- eller herrlaget hänga kvar, utan
åkte ur division 1 och får nästa år spela i division 2. Men så är det
ibland i den idrottsliga världen och det är bara att spotta i nävarna,
träna lite mer, och sikta på att komma tillbaka till den division där
vi hör hemma.
Vår bästa juniortjej, Klara Johansson, har haft en jättebra säsong som
kröntes med att hon blev uttagen i svenska landslaget, GRATTIS
KLARA!
Tranås GK:s bäste spelare David Lingmerth fortsätter att göra jättefina resultat borta i USA. Det är mycket hård konkurrens där borta
och det är bara att gratulera David till dessa framgångar och hoppas
att det sporrar andra ungdomar att börja spela golf. Sedan krävs
mycket träning för att nå dit David nått och han kommer säkert att
fortsätta utvecklas som spelare i framtiden.
Till denna säsong knöt vi en ny golfpro, Steven McDaniel, till klubben. Steven har, tillsammans med hustrun Jenny och sina anställda,
gjort sig mycket populära bland klubbens medlemmar. Tillsammans
med vår krögare Martin har Steven hittat på nya saker som exempelvis ”Nine and Dine”, en mycket populär aktivitet.

Den ekonomiska nedgången i samhället påverkar även en golfklubb.
Vi har tappat medlemmar. Framförallt är det fullbetalande medlemmar som minskat. Många har valt vårt nya alternativ, greenfeemedlemskap. Jag tror att det är ett måste att vi har olika alternativ på
medlemsformer för att behålla medlemmar i framtiden.
Ett annat problem är att vi, såsom många andra golfklubbar, tappar
på juniorsidan. Vi måste hitta former för hur man gör golfen mer
populär bland de unga. Ungdomarna är ju vår framtid!
Samarbetet med de fyra östgötaklubbarna har utvecklats under
denna säsong och samarbete sker inom många olika områden och
kommer att utvecklas ytterliggare i framtiden.
En golfbanas kvalitet är alltid ett hett samtalsämne i en golfklubb. Jag har under säsongen fått många positiva synpunkter på
Norrabybanans beskaffenhet av både medlemmar och gästspelare.
Men det har även kommit en del kritiska omdömen.
Några medlemmar har skrivit en skrivelse till styrelsen om att man
tycker att banans kvalitet - främst greenerna - har försämrats under
de senaste åren. Styrelsen bjöd in en representant från denna grupp
till en diskussion i oktober. Jag tycker det är bra att medlemmar
engagerar sig och kommer med synpunkter. Vi vill alla ha en så bra
golfbana som möjligt, men samtidigt så måste man hushålla med
de resurser som finns. Det är alltid en balansgång, men styrelsens
målsättning är att satsa på banans kvalitet de närmaste åren.
Dessa frågor kommer säkert att diskuteras på höstmötet onsdagen
den 25 november och vi hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna
till detta möte.

Bertil Fång

Kallelse till höstmöte

2009-11-25 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 två 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

Sponsorgolfen 2009
Varje år bjuder vi i klubben våra sponsorer på en traditionell golfresa till någon närliggande bana. Årets resa
gick till Motala där vi spelade deras nya 9-hålsbana. En mycket trevlig bana med tuffa ruffar, där en och annan
boll försvann för gott. Dagens segrare blev Anders Wilander före Martin Dahlgren och Anders Beckman. Vi
avslutade dagen med middag på klubben. Ett stort tack till våra sponsorer - ni är ovärderliga för vår golfklubb!

3

Nu blir det obligatoriskt att anmäla sig
i shopen/kansliet innan du spelar!
Säsongen 2010 ska alla som har bokat tid för spel på
Norrabybanan anmäla sig i shopen/kansliet innan
start! Detta gäller inte längre bara greenfee-spelare och
gäster från våra samarbetsklubbar, utan alla medlemmar som bokat golftid.

Varför?
Tranås GK har, liksom många andra klubbar, noterat att bokade golftider inte alltid
utnyttjas och inte heller avbokas. Detta skapar problem då andra spelare, som skulle vilja
använda den outnyttjade tiden, inte får möjlighet att spela. Det kan också hindra att
greenfee-spelare, som faktiskt bidrar till klubbens intäkter, inte kan boka in sig.
Samtidigt är detta ett stort problem för shop och restaurang. Den dagliga verksamheten
vad gäller personalplanering (och för restaurangen även förberedelse av mat) beror till stor
del av beläggningen på banan. Därför är det frustrerande när banan, enligt GIT ska vara fullbelagd men Steven i shoppen
och Martin i restaurangen ser motsatsen. Tyvärr händer detta alltför ofta.

Vad händer om jag glömmer anmäla mig innan start?
Alla kan vi glömma. Om du glömt att anmäla dig och spelat ändå får du de första två gångerna ett email från kansliet med
en påminnelse. Kansliet kan dock inte se om du spelat eller om du helt enkelt inte utnyttjat din tid. Om du däremot en
tredje gång inte anmäler dig innan start kommer kansliet att sända dig ett inbetalningskort på 50:-! Detta är ett system
som flera klubbar redan idag använder.

Styrelsen

Viktig information från kansliet!
Bokning

E-post

Vi ber er att i första hand spela tre- och fyrbollar när det är stort tryck på
banan. Vi kommer, om det finns behov, att plocka ihop två tvåbollar för att
kunna ge flera chansen att gå ut.

Vagnbodar

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 tider kommer
att finnas på hemsidan.
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För att snabbt och smidig få ut information till våra medlemmar kommer vi
att göra utskick med e-post. Vill du kontrollera om vi har rätt e-postadress
till dig kan du logga in på din sida på www.golf.se eller kontakta kansliet
per telefon eller e-post.

Inför 2010 har vi ett antal lediga skåp. Är du intresserad kontakta kansliet.
Vi tackar er alla för denna trevliga säsong och ser fram mot ett nytt härligt
golfår 2010!

Britt och Britt-Louise

Mål & Medel
Tranås golfbana har redan idag många av de egenskaper som krävs för
att nå styrelsens ambition – att vara en av Smålands fem bästa banor.
Vårt geografiska läge ”mitt i sta´n”, den natursköna placeringen vid sjön
Sommen/Svartån och golfhål som är balanserade, väldesignade och
utmanande. Dessutom har vi sedan några år tillbaka en fantastisk korthålsbana. Tillsammans med en utmärkt golfshop och en dokumenterat
högklassig restaurang är vårt erbjudande svårslaget.
Vi i bankommittén har som mål att på bästa sätt sköta banan i första
hand för våra medlemmar, men banan ska vid behov kunna ställas om
för tävlingar av dignitet.
Vi gör vårt jobb med en driftsbudget som av tradition och i sann småländsk anda är väsentligt lägre än de flesta av våra jämförbara klubbar.

Den gångna säsongen
Bankommitténs ambition för säsongen 2009 har varit, att inom ramen
för befintliga resurser, skapa ett positivt arbetsklimat för alla inblandade. Att fortsätta den uppåtgående trend avseende banans kvalitet som vi
såg under senare delen av förra året samt samla in synpunkter och idéer
för vidareförädling av banan inför kommande säsonger.
Vi har bl.a. genomfört ett antal mindre förändringar, exempelvis flyttat
tee på hål 2 och 3, förändrat klippning av tees, foregreens, fairways och
semi ruffar samt skapat ett system med numrerade hålplaceringar. Ett
stort tack till vår banpersonal som, med tanke på förutsättningarna,
gjort ett mycket bra jobb under säsongen.

Arbete under vintern
Tyvärr är golfsäsongen i det här landet alldeles för kort. Enda fördelen
är att vi får tid för lite underhåll och banutveckling som vi annars
inte hunnit med. Under vintern planerar vi att utföra följande större
arbeten:

En större avverkning av skog över hela området för att släppa
in mera ljus på banan (= bättre gräsväxt) och på sikt skapa mer
parkkaraktär åt hål 1–9.
Färdigställa grävarbeten för bevattningen som påbörjades förra
vintern (påverkar huvudsakligen hål 3 och 6).
Förlänga och bygga ny tee på 2:an. Gul tee kommer att permanentas bakom vägen så snart underlaget tillåter.
Förbättra 4:an genom att lägga igen en del av diket samt hugga
ur/rensa upp dungen till vänster. Hålet får mera doglegkaraktär
och diket blir lite mindre dominerande.
Rensa upp/gräva ur samtliga diken och dammar.

Idéer inför 2010
Alla större utvecklingsprojekt på vår golfbana kräver utökade ekonomiska resurser. Men det behövs också en långsiktig och hållbar färdriktning för hur vi vill förändra och förbättra vår bana. Detta för att
undvika att varje banchef/bankommitté skapar sin ”egen” bana.
Vi föreslår därför att vi med hjälp av golfbanarkitekt tar fram en långsiktig plan, en s.k. Masterplan, där vi sammanställer våra planer och
önskemål om större renoveringar/spelstrategiska förbättringar.
En nygammal idé är att skapa ett träningsområde för chip, pitch och
bunkerslag i anslutning till golfshopen. Vi har tagit fram en förberedande skiss för ett nytt träningsområde bakom shopen mot stenröset.
Dessutom vill vi utöka storleken på befintlig puttinggreen med en
ondulerad utbyggnad upp över gamla ettans tee.
En förutsättning för att genomföra stora förändringar är att du som
medlem står bakom och engagerar dig i klubbens utveckling. Vi vill ha
in alla synpunkter, tips och idéer till banchefen@tranasgk.se.
Tack för bra golfår!

Östen Jakobsson, Banchef
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BUDGETförslag 2010
RESULTATRÄKNING
Bokslut
2008

Budget
2009

Utfall
09-09-30

Budget
2010

3595
1017
265
70
69
96
76
5188

3890
800
300
55
40
100
25
5210

3694
894
284
105
154
80
123
5334

3750
925
350
100
50
100
50
5325

-1625

-1600

-1393

-1700

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

-124
-79
-60
-532
-795

-135
-130
-100
-435
-800

-103
-63
-37
-365
-568

-135
-130
-200
-435
-900

Junior, Herr- och Damelit

-259

-225

-171

-225

DR Shop och PRO	
Föreningsavg. golfinfo
Hyror
Administration
Klubbkostnader

-119
-240
-109
-342
-84

-340
-270
-110
-230
-100

-270
-177
-72
-355
-115

-340
-250
-90
-300
-100

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

-35
-10
-227
-131
-139
-542

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

-48
-5
-220
-66
-171
-510

-50
-10
-250
-80
-100
-490

Avskrivningar
Inventarier/maskiner
Byggnader
Markanläggning
Summa avskrivningar

-633
-120
-130
-883

-650
-130
-130
-910

-484
-97
-97
-678

-600
-120
-120
-840

-95
-37

-75
-40

-35
-40

-50
-40

-5130
-58

-5210
-0

-4384
950

-5325
0

512
0
38

800
0
350

898
0
414

620
0
0

(Belopp kkr)
Intäkter
Medlems och vagnpl. avgifter
Greenfeeintäkter o företagsgolf
Reklam- och sponsorintäkter
Klubbtävlingsintäkter, träningsavg.
Kommunala och övriga bidrag
Hyresintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader

Räntekostnader
Företagsförsäkring
Summa kostnader
Resultat
Investeringar/maskiner, bevattningsanläg.
Investeringar/banan, markanläggning
Investeringar/byggnader, byggnadsinventarier
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FÖRSLAG TILL årsavgifter
Avgift 2009	Avgift 2010
Senior, enskild (med i Östgötasamarbetet)
4500
4500
Senior, enskild (ej med i Östgötasamarbetet)
4150
4150
* Vardagsmedlemskap (ej med i Östgötasamarbetet)
3170
3170
Studerande 22-29 år (studieintyg) (med i Ö-samarbetet) 2270
2270
Juniorer äldre 18-21år (med i Östgötasamarbetet)
1675
1675
Juniorer yngre 13-17 år (med i Östgötasamarbetet)
1420
1420
Knattar tom 12 år (med i Östgötasamarbetet)
1000
1000
** Non resident (med i Östgötasamarbetet)
4500
4500
** Non resident (ej med i Östgötasamarbetet)
4150
4150
Årsmedlemskap, seniorer (med i Östgötasamarbetet)
(inget medlemslån kopplat till medlemskapet)
5695
5695
*** Greenfee-medlem (ej med i Östgötasamarbetet)
1500
1500
Passiv
390
390
Vagnplats med skåp
200
200
Nyckel till vagnbod, deponi
50
50
Kort till fria rangebollar, deponi
50
50
Medlemslån
4 000
4000
Förseningsavgift efter förfallodag
200
200
Hyra av banan per påbörjad timma
2000
2000
Hyra av golfbil
100/200
150/300
Startavgifter singeltävling 18/36 hål
50/80
60/100
Greenfee		
Seniorer
300/350
Seniorer helg tillkommande rond
100
Juniorer
100

320/400
100
100

* Vardagsmedlemskap innebär att spelaren endast har rätt till spel på vardagar med
starttid före 15.00. Vid spel på vardagar efter kl 15.00 eller lördag, söndag och helgdag
ska halv greenfee erläggas.
** 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.
Familj med samma adress skall betala max 11.500 kr i årsavgift/medlemsavgift.

korthålsbanan
Korthålsmedlem – aktiv
800
– 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

500

GREENFEE ”Pay & Play-bana”
Seniorer vardagar/helg
Juniorer vardagar/helg

100
50

100
50

800
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Tävlingsresultat 2009
KLUBBTÄVLING 10 MAJ
A-klass (slagtävling)
1. Pär Carlsson
2. Martin Hofflund
B-klass (Poängbogey)
1. Mikael Folke
2. Wanja Boij	
C-klass (Poängbogey)
1. Patrik Forsemalm	
2. Marie Engsén

74
74 SHC
38
33
36
34

KM MATCH
1. Anton Gustafsson
2. Kristoffer Johanssson
3. Martin Hoflund
MIDSOMMARMIXEN
1. Ann-Marie/Björn Ljunggren
2. Per Friberg/Wanja Boij
3. Madelene/Patrik Bengtsson
SANDSTRÖMS MODE
A-klass (Slagtävling)
1. Jesper Svenler
2. Leif Sjögren
3. Sebastian Svenler
4. Håkan Andersson
B-klass (Slaggolf)
1. Oskar Bengtsson
2. Peter Fritz
3. Jan-Erik Fredriksson
4. Per-Olof Karlsson
C-klass (Poängbogey)
1. Anette Palm	
2. May-Britt Stridh	
3. Susanne Whittam	
4. Marie Engsén

74
75
75 SHC
75 S 9
69
69 SHC
70
71
36
36 S 9
36 SHC
32

VOLVO AMATEUR MASTERS
HERRAR
1. D Svensson / K Svensson
46
2. B Ljunggren / T Helgesson
44
3. M Johansson / K Irebo
44 SHC
DAMER
1. M Sundell-Helgesson
/M Lindqvist
42
2. A Möller / K Lif	
39
3. U Blomquist / C Fransson 39 SHC
JUNISLAGET
A-klass (Slagtävling)
1. Tobias Lingmerth	
2. Andreas Johansson
3. Sebastian Svenler
B-klass (Poängbogey)
1. Oskar Bengtsson
2. Jan Holmqvist
3. Linus Skrubbe
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67
70
74
34
30
29

MALMKVIST GULD BÄSTBOLL
Poängbogey
1. W Boij / C Osbeck	
49
2. C Fransson / M-L Jaginder
43
3. M Hörlin / A Karlsson
43 SHC
4. U Blomquist / K Lif	
42
NATIONELLA DAMDAGEN
A-klass (Slagtävling)
1. Ewa Kjellson
2. Jenny Daag McDaniel
3. Lisbeth Carlsson
4. Daisy Sanselin
B-klass (Slaggolf)
1. Marie Engsén
2. Jessica Friberg	
3. Annelie Robertsson
4. Petra Blomqvist
C-klass (Slaggolf)
1. Lena Dahlgren
2. Yvonne Erkers
3. Anita Widestrand
4. Cathrine Osbeck	

72
75
75 SHC
77
69
69 SHC
70
74
75
76
77
78

GENERATIONSPOKALEN
1. A Skobe/M Skobe
47
2. O Rosenqvist/K Carlsson
44
3. T Helgesson/P Helgesson 44 SHC
4. P Landsjö/O Landsjö	
44 SHC
SENSIA DAM BJUDER HERRE
1. Y Erkers/C Brodd
2. B Hjelmqvist/S Törnqvist
3. L Gustafsson/Lars Asp	
4. H Haraldsson/A Landström	

43
42
41
40

STRÖMSHOLMENS BÄSTBOLL
1. S Beidegård/B Månsson
46
2. M Skobe/M Skobe
45
3. T Pettersson/M Karlsson
44
4. L Ottosson/D Persson
44 SHC
BYGGOMBUTIKEN
1. C Clasén/F Clasén
2. L Möller/C Carlbom	
3. M Skobe/T Wärn
4. P Aronsson/P Levander 67,8
KM SLAG
DAM
1. Klara Johansson
2. Linda Lilja
3. Elisabeth Wilander
4. Ulla Blomqvist
HERR
1. Adam Wilander
2. Björn Ljunggren
2. Magnus Johansson
4. Oskar Landsjö	

64,4
67,6
67,8
SHC

227
240
251
288
228
229
229
232

H 55
1. Ju Chin Lim	
2. Leif Sjögren
3. Christer Carlbom	
4. Tomas Carlsson
H 45
1. Hans Ljungqvist
2. Staffan Tengbom	
3. Urban Johansson
4. Mikael Folke
KM H 65
1. Göran Lindberg 166
2. Lars Malmqvist 172
2. Leif Nordell
4. Arne Wissing	
KM H 75
1. Jan Ehrlin
2. Arne Lingmerth	
3. Bengt Linder
4. Bernt Westerberg	

158
160
161
164
166
170
172
174

172
174
171
172
179
187

OPTIMERAS BÄSTBOLL
1. A Clasén/A Clasén
45
2. M Skobe/A Skobe
45 SHC
3. E Olsson/E Wastesson
44
4. K Patriksson/M Wåhlstrand 44 SHC
OEM-POÄNGEN
A-klass
1. Thomas Berggren
2. Joakim Burenby
3. Oskar Landsjö	
4. Kristofer Johansson
B-klass
1. Mark Liljeqvist
2. Patrik Bengtsson
3. Åke Carlholt
4. Mikael Fridh	
C-klass
1. Jamie Slaven
2. Lars Huljebrandt
3. Jan Cnattingius
4. Patrik Forsemalm	

34
34 SHC
33
33 SHC
40
35
34
34 SCH
42
35
34
32

COOP EXTRA CUP
1. N Carlström/P Bengtsson
43
2. C Carlsson/G Lindh	
42
3. C Ocbeck/C Osbeck	
42 SHC
4. M Engsén / M Brangenfeldt
40
KM FOURSOME
1. B Ljunggren/T Helgesson
1. T Pettersson/P Friberg	
3. T Skobe/M Kreutz
3. K Johansson/R Storm	

156
156
159
159

EFG GOLFEN
1. D Bremer/Elias Polbring	
42
2. M Folke/M Folke
41
3. M Skobe/A Skobe
41 SHC
4. S Skrubbe/C Hoffman
40

FINAL TISDAGSGOLFEN
A-klass
1. Linda Lilja
2. Ulla Blomquist
3. Ann-Marie Ljunggren
4. Anita Möller
B-klass
1. Ewa Sätermo
2. Eva Rylander
3. Marianne Larssén
4. Pia Landsjö	
C-klass
1. Yvonne Erkers
2. Marie Lindqvist
3. Siv Franzén
4. Marie Segersson
FINAL ONSDAGSGOLFEN
A-klass
1. Thomas Helgesson
2. Torgny Pettersson
3. Hans Ljungqvist
4. Fredrik Ljungkrantz
B-klass
1. Mikael Lago
2. Claes Wirf	
3. Jan Andersson
4. Magnus Hoff	

72
75
75 SHC
77
74
77
77 SHC
78
69
72
77
78

138,8
139,4
139,6
140,2
134,6
142,4
142,4
143,6

Täko informerar
Nya rutiner för Tisdags- och Onsdagsgolfen 2010
Säsongen 2010 kommer alla ronder i Tisdags- och Onsdagsgolfen registreras
i GIT datasystem. Fördelen är att ingen manuell registrering av scorer krävs.
Sänkningar respektive höjningar av handicap görs automatisk efter varje
rond eftersom både Tisdags- och Onsdagsgolfen är handicapgrundande
tävlingar.
För spelaren innebär detta, om man vill delta i Tisdags- och Onsdagsgolfen,
att man inför varje rond måste anmäla sig i GIT precis som man anmäler sig
till en vanlig tävling. Antingen anmäler man sig via inloggning på Min Golf
på nätet, via kansliet, shoppen eller vid terminalen vid sidan av kansliet.
Anmälan i GIT kan göras ända fram tills det att man slår ut på 1:ans tee!

OBS! Är man inte anmäld i GIT kommer scoren heller inte att räknas
med i sammanställningen som ligger till grund för slutresultat och finalspel i dessa tävlingar.

NORRABY KROG MIXED TEE
1.	Edvin Lingmerth/Dennis Bremer
/ Kalle Patriksson/
	Thomas Lingmerth
2. Johan Andersson/
	Lars Svanström/
	Lars-Åke Carlsson/
	Thomas Andersson
3.	Lars-Erik Karlsson Edenkrantz/
Markus Olsson/
Martin Dahlgren/
Mattias Franzen

Med vänlig hälsning

Klubbmästare 2009

Hole-In-One’s 2009

KM Slag
Adam Wilander
Klara Johansson
Ju Chin Lim
Hans Ljungqvist
Göran Lindberg
Jan Ehrlin
Andreas Lingmerth

Norrabybanan
20/5
Joakim Parmö
8/7
Hans Ljungkvist
8/7	Lars Söderström
18/7	Anita Widestrand
18/9
Magnus Karlsson
5/10
Jonny Karlsson

Herr
Dam
H55
H45
H65
H75
Junior

KM Match
Anton Gustafsson
KM Foursome
Björn Ljunggren/Tomas Helgesson

TÄKO

Hål 15
Hål 10
Hål 5
Hål 5
Hål 5
Hål 8

Annan bana:
3/7
Martin Rosén Åtvidabergs GK
11/7	Anders Wilander Söderköpings GK
17/7
Stefan Skrubbe Ekerums GK
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Juniorkommittén
Säsongen 2009 är nu snart slut och vi kan
summera ännu ett bra år för våra juniorer.
Träningsgrupperna kom igång redan i februari med inomhusträning
och när vårsolen började lysa på oss startade Steven & Kalle utomhusträningen. I år med lite annat upplägg från tränarnas sida. Ungdomarna
delades in i olika grupper beroende på många faktorer men viktigast
var ålder och handicap. Detta för att få en jämnhet i grupperna och en
möjlighet att ”avancera” under säsongen om man lyckades med sin golf.
Detta har fungerat bra och 2010 kommer att ha samma upplägg.
Dessvärre tappar klubben juniorer som man kan se på annan plats i
denna tidning. Det är inte något unikt för vår klubb, vi ser det i nästan
alla klubbar i landet. I Småland är det så att av alla de som slutat med
golf de senaste åren är 60 % juniorer medan de utgör ungefär 15-20 %
av medlemsantalet i klubbarna. Vad det beror på vet man inte utan det
är fritt fram för spekulationer.
Tävlingsmässigt har 2009 varit helt OK men utan riktigt bra, spektakulära resultat. Vi spelade Junior SM men åkte ut i första omgången.
Samma sak i Smålands Elitserie även om vi där spurtade starkt i den
andra omgången i Hook. Vi har i år haft färre spelare på Skandia Tour
än tidigare år, även det en konsekvens av att vi har färre juniorer i klubben.
Samarbetet med höglandsklubbarna har fortsatt och även här märks
att klubbarna har färre aktiva, några tävlingar har tyvärr ställts in på
grund av för få anmälda. Tjejligan lider svårt av brist på aktiva, så även
i vår klubb.
Vi har i år startat ett samarbete på juniorsidan med våra alliansklubbar, i
år har vi ordnat träningar för våra elitjuniorer. Varje klubb har haft cirka
5 aktiva som träffats en gång per månad och fått träna olika moment.
Detta avslutades i oktober med en klubbtävling på Motala GK som
hade liknande upplägg som Ryder Cup och Solheim Cup. Vi anser det
viktigt att knyta band mellan våra alliansklubbar och de aktiva har lärt
känna ett gäng nya kompisar i våra alliansklubbar, bra på både kort och
lång sikt! För alla.

Årets kille: Oscar Landsjö
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Årets tjej: Klara Johansson

Laget som spelade JSM.

Uppmuntringspriset: Moa Folke & Nils Carlström

Stora framgångar för
David i USA
Lite kort om David Lingmerths golfsäsong 2009. Som amerikan är jag
väldigt imponerad över hans spel. Idag
är David rankad 92:a på världsranking
för Amateur Golf !
• 2009 NCAA Championship, där slutade Davids lag Arkansas University,
på 2:a plats i hela landet.
• David representerade Sverige i European Amateur Team Championship
i Wales. Han spelade mycket bra och
Sverige slutade på 6:e plats.
Träningsläger under påsklovet

• US Amateur Golf är kanske den
största amatörtävlingen i hela världen. David slutade på delad 5:e plats
tillsammans med bl.a. Peter Uhlein (nummer 2 rankad amatör i hela
världen). David besegrade dessutom 2 spelare som spelade med i årets
Walker Cup (amatörgolfens Ryder Cup).
• Hösten 2009 har David spelat 5 tävlingar, med fyra topp-10 placeringar varav 2 andraplatser.
Slutligen vill jag att alla ska veta hur svårt det är att åka över till USA
och tävla mot världens bästa amatörspelare. David har gjort det på en
väldigt hög nivå och alla vi i Tranås ska vara stolta över hans resultat!

Steven

Dam- & herrlaget åkte ur division 1

Nils Carlström vann
Sommarlovtouren

Årets seriespel blev lite av en besvikelse för både dam- och herrlag. Bägge
lagen hamnade på nedflyttning. Hur det blir nästa år är det i skrivande
stund ingen som vet. Golfförbundet har beslutat att göra om Seriespelet
men efter stora protester så har förslaget inte klubbats igenom ännu utan
skulle upp till diskussion ännu en gång.
Herrlaget bestod i år av Anton Gustavsson, Adam Wilander, Andreas
Lingmerth, Kristofer Johansson, Jesper Svenler, Oscar Landsjö och Steven
McDaniel. Coach Thomas Lingmerth.
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Mitt första
år i Tranås
Först vill jag tacka alla medlemmar för ert
stöd under min första säsong på Tranås GK.
Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig
men är väldigt nöjd med säsongen 2009.

Juniorerna
Vi började säsongen med vinterträning, där juniorerna introducerade
innebandy för mig. Dessa fantastiska killar och tjejer lärde mig spelet,
jag fick även chansen att spela lite basket. Det var ett bra sätt att lära
känna dem. Vi åkte ner till Ljunbyhed i Skåne för träningsläger runt
påsken tillsammans med juniorer från våra samarbetsklubbar. Där
fick vi en chans att träna ihop och lära känna både spelare och tränare
bättre. Vi har under säsongen haft fyra olika träningsgrupper. För de
allra yngsta har vi haft Little Juniors 6-9 år, sedan gruppen Beginner
Golfers 9-11 år, Junior Golfers 12-18 år och de lite äldre har
tillhört gruppen Junior Champions 15-21 år. Vi
kommer fortsätta med de här grupperna
till nästa säsong.

Elitlag
Vi hade ganska höga mål för båda elitlagen denna säsong. Vi har tränat på
onsdagar och under säsongen fokuserat
på alla delar av spelet, som mentalträning, teknikträning och närspelsträning.
Tyvärr blev det tufft för båda lagen under
seriespelen och båda lagen får flytta ner till
division 2 nästa år.

Träning

Det har varit full fart på rangen hela säsongen tack vare att ni som medlemmar har fria bollar. Vi tackar särskilt för visat tålamod då vi plockar
eller när maskinen har strulat.
Nu blickar vi redan framåt till nästa säsong och är i full gång att beställa
in nya grejer. Det finns stor konkurens på golfmarknaden och vi tackar
särskilt för att så många väljer att handla hos oss!

Golfstore Travel Academy
För alla som är sugna på en golfresa i vår är ni varmt välkomna att följa
med mig eller Kalle till Spanien. Res med Golfstore Travel Golf
Academy till Valle del Este vecka 10 eller 11 då någon av oss
kommer vara där. Läs mer på www.golfstore.se eller fråga
gärna i butiken.

Tävlingar
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I år hade jag möjligheten att sponsra Midsommar
Mixen. Tack vare mina leverantörer fick vi ihop
ett jättefint prisbord. Det var verkligen en rolig
dag och årets vinnare blev Björn & Ann-Marie
Ljunggren. Själv fick jag spela med vår duktiga
juniortjej Klara Johansson och vi slutade på
ch en 11:e plats.
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9 and Dine – Det är nog ingen som har
missat den nya tävlingen 9 and dine.
Jag startade ”Steven McDaniel Golf Academy”
Denna tävling har jag dragit igång med
under 2009. Vår vision är att ”Create Lifelong
hjälp av Martin och Norraby Krog.
Relationships Through Golf.” Vi lägger upp träVi spelar 9 hål och sedan äter vi
ningen med ett helhetstänk då vi fokuserar på alla
middag tillsammans. Tanken var
aspekter av spelet såsom svingteknik, närspel, mentalh
att skapa en rolig tävling öppen
träning, fysträning, och custom fitting. På vår hemsida
oc
för alla, vi erbjuder även barnhar vi haft gratis tips att tillgå hela säsongen och vi har
vakt för de som behöver! Vi har
även en sida på Facebook där du hittar den senaste inforhaft
7
tävlingar denna säsong som av
mation om vad vi gör. Tack vare mycket hjälp av Kalle blev
deltagarna
varit
mycket
uppskattade. Dessutom
första året en succé.
fick tävlingen lite extra uppmärksamhet i en artikel på golf.
Golfstore
se. Vi hoppas succén håller i sig till nästa år och välkomnar gamla och
nya nine and diners!
Vårt mål med Golfstore är att erbjuda ett bra utbud med utrustning
och kläder av bästa kvalité, alltid till marknadens lägsta priser. Vi
Sommarlovstouren – Segrade gjorde Nisse Carlström 179 p följd av
hoppas också att du som kund alltid känner att du får bästa tänkbara
Moa Folke 169 p. Grattis!!!
service i vår butik, det är något vi strävar efter. Med Mickes butiksvana
Ha det så bra!
har ägarbytet av butiken varit smidigt. Vi har även denna säsong tagit
Steven
emot alla våra greenfeegäster i butiken vilket vi har fått mycket positiv
respons på.
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Gamla Grabbar
Ja, så är det åter dags att summera en mycket framgångsrik
golfsäsong för våra ”Gamla Grabbar”.
I Höglandstouren, där fem Smålandslag ingår, kom vi 2:a totalt efter Eksjö som var
9 slag bättre. De 6 bästa spelarna från 15 Smålandslag, där bl.a. Höglandstouren ingår,
möttes i Gränna den 22 september för att spela final. Där vann Tranås stort med
12 slag före Gränna. Tranås GK representerades av: Lars Berggren, som vann både
scratch- och totalpriset med 69 slag netto, Göran Lindberg 71 slag, Lennart Sandelin
72 slag, Arne Lingmerth 76 slag, Torsten Lingmerth 76 slag och Gunnar Hellqvist
78 slag. Bra spelat!
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I H65, där Tranås spelar i div. 2 norra Småland, har vi spelat 4 tävlingar där 11 lag ingår.
Tranås vann serien med 16 slag före Jönköpings GK vilket innebär att vi spelar i div. 1 nästa år.
Stort GRATTIS till alla 11 medverkande spelare i H65.
I H75 slutade Tranås på 2:a plats, endast 2 slag efter Jönköpings GK. Mycket bra spelat!
I KM H65 segrade Göran Lindberg med 166 slag före Lars Malmqvist med 172 slag.
I KM H75 segrade Jan Ehrlin med 171 slag före Arne Lingmerth med 172 slag.
Vi har även i år arrangerat en matchspelsserie, Grand Slam, som vanns av Lars Berggren.
GT-Länken, matchspel mot Gränna GK i två tävlingar hos varandra, vanns även i år av
Tranås med 61-43. Likaså matchspel mot Mjölby, också i två tävlingar, vanns av Tranås.
Våra säsongstävlingar, som spänner över 16 tävlingar där de 6 bästa resultaten räknas,
vanns i A-klassen av Arne Wissing med 433 slag, därefter Göran Lindberg 435 slag,
Arne Lingmerth 435 slag, Rolf Hellerfelt 436 slag, Björn Pedersen 437 slag, Kjell Blomquist 441
slag, Christer Thell 443 slag och på 8:e plats Lars Berggren 444 slag.
I B:klassen segrade Torsten Lingmerth med 431 slag, vilket också innebar att han blev
totalsegrare med minst antal slag, därefter Lars-Erik Karlsson 432 slag, Per Samuelsson
437 slag, Bernt Westberg 436 slag, Torsten Sparv 442 slag, Gert Hörlin 442 slag, Jan Holmqvist
442 slag och på 8:e plats Lars Ericsson 443 slag.

Lastning för färd till Söderköping.

Vår avslutningsresa den 23-24 september, med 45 deltagare (nytt rekord), gick för andra
året i följd till Söderköpings GK där vi spelade 36 hål slagtävling över 2 dagar och där
Arne Wissing stod som slutsegrare med 143 slag före Ulf Atterklint 145 slag, Jan Löfgren
146 slag, Håkan Westman 150 slag och K-G Gustavsson 150 slag. Vi övernattade på
Söderköpings Brunn och på kvällen åt vi en fantastiskt god 3-rätters middag med goda
drycker därtill och därefter förrättades prisutdelning för säsongens tävlingar. Humöret var
på topp då alla fick pris. Vi vill också tacka vår eminenta chaufför, Lars-Erik Karlsson,
som rattade bussen med bravur fram och åter Söderköping.
Vi i styrelsen vill tacka alla goa gamla grabbar för det förtroende som ni har visat oss de här
tre åren som vi verkat och önskar den kommande styrelsen all lycka när vi nu tackar för oss.

Hyllningsvisa framförd av Arne Wissing, Ulf Atterklint och
Håkan Westman.

Peter, Kjell & Stickan
Uppvärmning med Steven. Säsongen startade i år
med en uppfräschning av svingen.
Allt för att komma i form till GGs tävlingssäsong.

Smaken av jul…
Mätt på traditionella julbord?
Lugn, bara lugn! Vi slopar buffén
och serverar istället några
välkomponerade julmenyer.
Så välkommen till bords,
veckla upp servetten och
njut i fulla drag av
smakerna, dofterna
och uppassningen!

Ring Martin 			
och boka nu!
Tel. 0739–80 43 75

Julmeny 1 535 kr
Soppa på jordärtskockor från
Falla gård med pilgrimsmousseline
		
k
Tryffeläggröra med rökt rådjur från
Sjöarps rökeri

k

Kalvytterfilé med vinbrässerade rotfrukter,
karl-johan svampscream och rödvinsås

k

Hemost från Brostorp med fikon- och
lagerbladsmarmelad och sesamknäcke

k

Kaffegodis

Julmeny 2 425 kr
Confiterad spädgrissida med rödkålsoch äpplesallad

k

Vitvinspocherad torskrygg med potatispuré,
havskräftsburre blanc

k
Pepparkakscheescake med stjärnaniskokta
citrusfrukter

Julmeny 3 365 kr
Matjesillstårta på kavring toppad med löjrom

k

Rosastekt ankbröst med långkål, pommes fondant
och rödvinsås smaksatt med lingon

k

Mormors mjuka pepparkaka med
kanel- och äppelglass

Vinpaket fr 295 kr

alla p
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Damkommittén summerar säsongen!
Damgolfen har haft ännu ett bra år med fler
deltagande damer i våra tävlingar, främst
Tisdagsgolfen. En jättekul trend där även de
som nyligen börjat spela golf vågar vara med
och tävla.Vi har ett flertal med handicap 36
som nu kommit i gång och spelar tävlingar
kontinuerligt.
Ett önskemål som inkommit är att få några tävlingar som går över enbart
9 hål. Flera av de tjejer som gillar att spela har svårt att få till en runda på
18 hål tidsmässigt men känner ändå att de inte vill tappa spelet helt. Vi ska
försöka se till att detta går att genomföra nästa år.
Nytt för i år har varit de kurser som Steven anordnat för ett flertal av oss.
Även där har vi nu börjat inse att vi vill träna mera och bli bättre golfare på
många sätt. Det har varit flera tränande damer i år än tidigare år, jättekul!

Malmqvist Guldpoäng
En alltid lika bra sponsor är Malmqvist Guld och det har visat sig i att vi blir
fler och fler som vill vara med och tävla och slåss om de åtråvärda priserna.
Nytt för i år var att den spelades som en bästboll och det var populärt…

Tisdagsgolfen
Vi har tidigare år tagit med 10 finalister i varje klass. I år tog vi ett beslut om
att utöka antal deltagare som gick till final i B-klassen till 15, eftersom det
var så många som hamnade i denna klass i grundserien. Till nästa år kommer
vi att se över klassindelningarna.
Segrare:
A klassen		
Linda Lilja
B klassen 		
Eva Sätermo
C klassen 		
Yvonne Erkers

Qtee Matchplay
Förutsättningarna var matchspel med handikapp, lätt för alla att delta i. 22
damer anmälde sig och efter många spännande matcher stod Ann-Marie
Ljunggren som vinnare och hon gick till Sverigefinal i Göteborg, med chans
att gå vidare till Europafinal i vår i Tunisien. Vi säger Grattis och lycka till!!!
Vi har anmält klubben till nästa säsong.

Säsongsavslutning
Vi avslutade säsongen med att spela en tävling i blåst och regn på
korthålsbanan, för att sedan krypa inomhus och njuta av den jordärtskocksoppa som Martin och hans gäng lagat åt oss. Vi har vid ett flertal
tillfällen avslutat vår golf i restaurangen med olika roliga påhitt…t.ex. då vi
spelat vingolf där vi satsat en vinflaska i potten. Mycket trevligt!
Med dessa rader vill jag uppmana alla golfande damer/tjejer att fortsätta
göra golfen till ett roligt fritidsintresse som vi kan utöva gemensamt oberoende av ålder och handikapp. Vi ser fram emot en ny säsong och vem
vet – kanske är det just år 2010 som kommer vara det år som vi hittar den
perfekta svingen!!!
Kommitténs medlemmar denna säsong:
Ordförande: Lena Gustafsson
Kassör: Maysan Stridh
Sekreterare: Lena Dahlgren
Gunnel Asp
Cathrine Osbeck
Wanja Boij
Det är oss ni ska vända er till om ni har synpunkter och förslag på tävlingar
eller andra arrangemang som ni vill att vi ska genomföra. Det behövs tips
och kreativitet för att vi ska hitta på lite nya roliga saker inom damtävlingar,
så ge oss gärna detta! Vi tar tacksamt emot förslag!!

Lena Gustafsson
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Avsändare:
Tranås Golfklubb
Norrabyvägen 8
573 43 Tranås

b
Våra Sponsorer

styrelse &
kommittéer
Bertil Fång	Ordförande
Per Samuelsson
Vice ordförande
Ulf Clasén	Kassör
Inger Lindwall	Sekreterare
Kjell Blomkvist
Gamla Grabbar
Bosse Johansson
Juniorkommittén
Torgny Petterson	Tävl. kommittén
Lena Gustavsson
Damkommittén
Beatrice Singleton	Info/utbildn. ansv.
Kenth Irebo
Hcp-kommittén
Östen Jacobsson
Bankommittén
Vakant	Regelkommittén
Lars-Erik Karlsson
Byggnadskom.
Bosse Johansson	Elit-damer/herrar
valberedning
Lars Malmqvist, Barbara Hjelmquist,
Stefan Fundin, Håkan Westman

KANONADEN

ENTREPRENAD

Kansli
Britt-Louise Wykman, Britt Jöhnson
banan
Staffan Lago, Mikael Lago, Björn
Ahlstedt, Håkan Andersson, Tommy
Svensson, Mattias Roth, Åke Nilsson,
Kent Henningsson och Roland
Johansson.
pro
Steven McDaniel, assistent Karl
Ragneby, shop Mikael Sund och
Jenny McDaniel.
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

föreningstidning

