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Kallelse till Höstmöte
29 november 19.00 i Klubbhuset

Välkommen dit och gör din stämma hörd!

Ordförande summerar året!
Nu är ännu en golfsäsong över. Många, även jag trodde nog att den
stränga vintern skulle påverka golfbanan på ett negativt sätt, men
det visade sig att den hade klarat sig bra och spelet kom igång snabbt
efter det att den myckna snön försvunnit.
Under vintern påbörjades en gallring av träd runt banan och detta
projekt har fått positiva effekter och kommer att slutföras under
kommande vinter.
Projektet med att renovera och bygga ut bevattningssystemet har
slutförts och det genomfördes snabbare än vad som var planerat och
med ett lyckat resultat.
Ett av våra förråd drabbades av snön i vintras då taket inte höll för
snötrycket utan rasade in. En ny förrådsbyggnad uppfördes under
september och står nu klar.
Årsmötet 2010 beslutade att TGK skulle lägga en minusbudget för
säsongen 2010. I skrivande stund så ser det ut som att vi inte kommer att nå budget som ligger på -180 kkr.
Vi har inte lyckats att komma upp i budget när det gäller medlemsavgifter och även greenfeeavgifter och företagsgolf visar sämre
siffror än vad som budgeterats.
Orsaken till att det lades en minusbudget var att det skulle göras
satsningar på att förbättra banans kvalité främst då kvalitén på
greenerna. Detta har gjorts och bankommittén tillsammans med
banpersonalen har gjort ett fantastiskt arbete och våra greener har
inte varit bättre på 20 år enligt vad en del golfare som varit med
länge påpekat för mig. Vi har haft perioder där greenerna var lite
sämre, och enligt SGF:s bankonsulent Mikael ”Bobban” Frisk så går
det inte att följa ett skötselprogram till 100% under en hel säsong
(se ”Bobbans” artikel på annan plats i denna skrift).
Vi i styrelsen har fullt förtroende för personalen och bankommittén
och deras arbete för att vi ska ha en så bra bana som möjligt med
de resurser vi har. Vi kommer att fortsätta arbetet med att försöka
få en ännu bättre bana och göra dom investeringar som krävs men
dessa satsningar måste genomföras parallellt med arbetet att behålla
en god ekonomi.
Vädret har också påverkat det ekonomiska resultatet. Under en
period var det mycket varmt och senare under sommaren kom vi
in i en regnperiod, detta gjorde att det inte spelades så mycket golf
på banan och TGK är inte ensam när det gäller att ha minskande
greenfeeintäkter 2010.
I det samarbete med 4 östgötaklubbar som TGK har varit med i
har tyvärr Söderköpings GK meddelat att man inte vill vara med
längre. Vi övriga klubbar har under hösten försökt att få med någon
annan klubb men inte lyckats, så vi har tagit beslut om att fortsätta
samarbetet med fyra klubbar under 2011. Vi arbetar för att få med
ytterligare en klubb i framtiden.

När det gäller vår idrottsliga verksamhet så fick vi i år dra ur vårt
damlag från seriespel på grund av att vi inte fick ihop spelare.
Herrlaget tog inte steget tillbaka till Div. 1.
Har vi inte lyckats så bra med våra serielag så har vi några riktiga
toppar bland elitspelarna. David Lingmerth har haft en mycket bra
säsong i USA och har nu proffsstatus, vilket gav honom möjlighet
att spela Nordea Scandinavian Masters på Bro Hof, det är stort!
Vår bästa tjej Klara Johansson har tagit ytterligare ett steg och blivit
mycket stabil i sitt spel.
Klara Johansson och Adam Sjögren har utsetts till årets tjej resp.
kille, Moa Folke och Henrik Bengtsson fick uppmuntringspris. Moa
satsar stenhårt på golfen och hjälper också till med träningen av de
allra yngsta.
Som i många andra klubbar minskar antalet äldre juniorer men
vi har haft många nya riktigt unga golfare denna säsong och dessa
spelare måste vi vara rädda om så att de stannar kvar inom golfen.
Steven och Kalle har med hjälp av några juniorer tränat dessa små
golfare på lördagsförmiddagarna och det har varit en fröjd att se hur
de utvecklas snabbt.
Bland de äldre tävlingsspelarna så har klubben som vanligt haft
stora framgångar. Gamla Grabbar sopar i princip banan med allt
motstånd, Björn Ljunggren har kvalificerat sig till Handigolf EM
i Österrike och precis när detta skrivs kunde jag läsa på nätet att
Björn tog hem en hedrande fjärdeplats.
Anita Möller och Ulla Blomqvist har kvalificerat sig till slutspel
i Qtee-golf. Detta spelas i Spanien.
En förening skulle aldrig fungera om det inte fanns medlemmar
som ställer upp ideellt och jag vill tacka alla, ingen nämnd och ingen
glömd för Ert fantastiskt fina arbete under den gångna säsongen.
Jag vill också tacka all personal som gör det möjligt för oss att spela
golf. För att få helheten på en golfanläggning krävs att det finns bra
banpersonal, ett bra kansli, en bra shop/pro och restaurang och det
har vi i Tranås GK. Tack Staffan med personal, Britt, Britt-Louise,
Martin, Johanna, Steven och Jenny med personal.
Vi har skickat ut en enkät till de medlemmar som vi har mailadress
till. Vi vill ha reda på vad medlemmarna vill med Tranås GK i
framtiden, så Ni som fått denna enkät, svara på frågorna och skicka
tillbaka mailet, det tar bara några minuter att besvara. På höstmötet
kommer vi att presentera resultatet av enkäten.
Den 29 november inbjuds Du som medlem i Tranås GK till höstmöte. Kom dit och gör Din röst hörd!

Berra Fång

Kallelse till höstmöte

2010-11-29 Kl. 19.00
Plats: Golfklubben
Ärendelista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötet öppnas
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av föredragningslista
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

Viktig information från kansliet!
Fick du inte enkäten vi mailade ut
under v. 38?
Då kanske du inte har lämnat rätt e-postadress till golfklubben. För att
kunna nå dig med information, anmälningar och liknande ber vi dig att
anmäla din rätta adress till kansliet. Har du ingen e-postadress så hör av dig
så kan vi sända viktig information till dig på annat sätt.

Tidsbokning
Den obligatoriska anmälan till shop/kansli har gett ett bra resultat och det
har varit få bokade tider som inte utnyttjats. Detta har gjort att fler fått
möjlighet att spela. När det är stort tryck på banan ber vi att ni i första hand
spelar tre- och fyrbollar. Vi kommer, vid behov, att plocka ihop två tvåbollar till en fyrboll för att kunna ge flera chansen att få spela.

Vagnbodar
Vill du ha din bag, vagn och klubbor smidigt tillgängliga? Vi har ett flertal
platser i vagnbodarna lediga. Är du intresserad av att hyra en plast kontakta
kansliet. Kostnaden är 200 kr per år.

Öppettider
Under vintersäsongen har vi reducerade öppettider. Aktuella öppettider
finns på vår hemsida www.tranasgk.se.
Vi tackar er alla för den gångna säsongen och ser fram mot ett nytt
och härligt golfår 2011.

Britt och Britt-Louise
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Sponsorgolfen 2010
Årets sponsorresa gick till Linköpings fina golfbana. Det blev en fantastisk höstdag i solsken på en bana med
lika snabba greener som Tranås haft men något mer lutande vilket ställde till problem för några av oss. Dagens
segrare blev Ulf Clasén, som för övrigt tog hem sin 4:e inteckning. Dagen avslutades med middag på klubben.
Ett stort tack till våra sponsorer - ni är ovärderliga för vår golfklubb!

Olle Hanning TranRev, Sören
Törnqvist Waltör och vår ordförande Berra Fång.

Mats Andersson Mattspecial,
Elisabeth Wilander Byrån, Krister
Ulmbrant Tänder Direkt.

Daniel Johansson Best Western,
Magnus Johansson MJ Måleri,
Thomas Karlsson Evexxum, Cecilia
Ulf Clasén TGK, Krister Gustavsson Patrik Rosengren Handelsbanken,
Knast Östgöta Enskilda Bank,
KG Förvaltning.
Pelle Wågenberg MEM Reklambyrå. Christer Ahlstrand Almo-Verken.

Martin Dahlgren Norraby Krog,
Magnus Lundberg Tranås Energi,
Östen Jacobsson DK Data.

Jan Holmbom Tranås United,
Magnus Segerson Byggombutiken,
Spendrups.

Paul Tidey Fun House, Christer
Bengtsson Linds & Källmans, Steven
McDaniel och Anders Wilander TGK.

Skön symfoni av julens
smaker och dofter.
Som traditionen bjuder hoppar vi över buffén och serverar några
nya, välkomponerade julmenyer.
Så välkommen till bords, veckla upp servetten och njut i fulla
drag av smakerna, dofterna och uppassningen!

Ring Martin och boka nu!
		
073-980 43 75
Ps.

4

Saknar du våra goda pastarätter så hittar
du dom på Ziesta Mat & Deli tillsammans med italienska
delikatesser. Prova också veckans matkasse!

Vår bana sedd med en bankonsulents ögon
Jag har blivit ombedd av Tranås att bistå med lite material om vad jag
fritt från hjärtat tycker om banan. Det tackar man naturligtvis inte nej till.
För det första så ligger banan alldeles suveränt vackert utmed Sommen och
nära till Tranås centrum, detta gör att om man känner för det så kan man
med lätthet ta sig ut till banan trampandes på en cykel. Det är få anläggningar i Sverige som kan erbjuda denna möjlighet.

Sammantaget så är det superkul att se att ni anammat lite nytänk när det
gäller klippningen runt era greener, detta ger lite spännande lägen som gör
att man får använda alla klubbor och olika slag i bagen. Ni har sänkt klipphöjderna på de flesta spelfälten allt för att tillgodose framtidens golfare.

När det gäller det man alltid först tittar på när man bedömer en bana så är
det naturligtvis: greenerna. Dessa greener har på senare åren fått ett betydande lyft tack vare idogt dressande, luftande, vertikalskärande, vältningar
och klippningar enligt ett fastlagt program, samt att ni gödslar riktigt via
ett behovsanpassat program som är unikt för just Tranås GK’ greener.

Ni skall samtidigt alla veta att ni får utöver tre ordinarie anställda: Staffan,
Micke samt Torgny, helt ny personal att lära upp varje år. Jag har varit med
vid två tillfällen där vi gått med dessa nya killar på valda delar av spelfälten
och förklarat hur man skall sköta en golfbana samt hur de olika redskapen,
maskinerna m.m. skall användas. Med hänsyn till detta så måste bara betyget på Tranås GK’ anläggning bli högt. Men det finns massor att förfina
och utveckla och som killarna på S:t Andrews säger att även dessa banor
aldrig blir färdiga utan måste utvecklas hela tiden.

Ni måste dock förstå att fastlagda program kan man inte följa till 100%.
Ni har vädrets makter emot er ibland (även i Tranås) maskiner kan gå
sönder med stillestånd som följd, sjukdomar bland personalen m.m. Samt
att ibland så måste fastlagda skötselåtgärder stå tillbaka för att ni fått
erbjudanden om att ta emot grupper av greenfeegäster med betydande
inkomster som följd. Kan man följa en skötselplan till 75 % så är det bra.
När det gäller snabbheten på era greener så har er stimp. varit så hög som
11,5 under speciella tillfällen den gångna sommaren. Men snittet under
säsongen har varit ca 9,5 – 10. Jag vill bara tillägga att jag var med i organisationen och jobbade under British Open på S:t Andrews i somras och de
ville absolut inte komma över 10,5 någon gång under tävlingsveckan. De
hade som snitt 9,5, och då var det spelare som hette: Woods, Mickelsen,
Furyk, Hansson, Norman m.m. i efternamn som spelade där…
•
•
•

•

Era tee börjar bli hyggligt jämna och bra med en tät turf.
Bunkrarna börjar även de bli bra, där har personalen gjort ett hästjobb
med att delvis byta sand i alla bunkrar.
Fairways är på sina ställen alldeles underbara med bra turf. Men samtidigt så har ni ett par fairways som inte håller måttet riktigt, där det
blivit sättningar, bildats hålor där det lätt samlas vatten.
Maskinparken är oerhört välskött men börjar bli ålderdomlig.

Klippning av fairways på St Andrews under årets British Open

Jag har dock en uppmaning till alla som läser detta och det är att ni skall
sluta jämföra med en massa andra anläggningar runt omkring i landet. Alla
anläggningar har sina specifika kännetecken vad gäller: layout, budget,
personaltäthet, maskiner, utbildningsnivå, och sist men inte minst målsättning med sin anläggning. Om jag förstår det hela rätt så är Tranås GK’s
målsättning att erbjuda sina medlemmar och gäster en anläggning där alla
skall trivas. Skall sanningen fram så har jag nästan alltid åkt därifrån med
ett leende på mina läppar, och det hoppas jag att få göra i framtiden. Så
fortsätt att satsa på banan!!!
Bästa Hälsningar

Mikael ”Bobban” Frisk
SGF´s regionala Bankonsulent
Småland - Blekinge - Gotland
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BUDGETförslag 2011
RESULTATRÄKNING

Bokslut
2009

Budget
2010

Utfall
10-09-30

Budget
2011

3691
959
283
50
158
107
194
5442

3750
900
325
100
50
100
50
5275

3577
628
406
160
56
80
83
4990

3780
850
350
150
50
100
75
5355

-1594

-1775

-1266

-1725

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

-121
-80
-39
-407
-647

-135
-130
-150
-435
-850

-111
-67
-45
-615
-838

-135
-130
-150
-450
-865

Junior, Herr- och Damelit

-252

-225

-147

-200

DR Shop och PRO	
Föreningsavg. golfinfo
Hyror, lokaler och mark
Administration
Klubbkostnader

-300
-244
-103
-452
-93

-415
-250
-90
-300
-100

-322
-183
-53
-201
-130

-400
-200
-90
-250
-125

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

-57
-7
-325
-87
-173
-649

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

-36
-6
-195
-50
-121
-408

-50
-10
-250
-70
-100
-480

Avskrivningar
Inventarier/maskiner
Byggnader
Markanläggning
Summa avskrivningar

-629
-122
-125
-876

-630
-120
-120
-870

-473
-90
-90
-653

-650
-130
-115
-895

-36
-38

-50
-40

-29
-40

-50
-45

-5284
158

-5455
-180

-4270
720

-5325
30

390
0
180

620
0
0

340
0
0

1175
100
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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Anm.
Från bankommittén finns önskemål inför kommande budget, vilket finns med i avskrivningsplan budget 2011.
- Fairwayklippare ca 500 tkr
- Ny Gator ca 100 tkr
- Ny traktor ca 375 tkr         
- Träningsområde närspel ca 200 tkr (varav bidrag ca 100 tkr)
- Strykjärnsvält ca 200 tkr

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

Avgift 2011
4700
4350
3370
2400
1800
1500
1000
4700
4350
5695
1700
390
200
50
50
4000
200
2000
100/150/300
75/150

320/400
100
100

340/420
100
150

* 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 12.700 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
GREENFEE  ”Pay & Play-bana”
Seniorer vardagar/helg
Juniorer vardagar/helg

100
50

900

500

100
50
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Junior- &
Elitkommittén
Säsongen är slut för ännu ett år
och innan vi börjar längta efter nästa
säsong så ska vi först sammanfatta den här.
De bästa juniorerna tränade under vintern både i vår egen hall men även
på FUN HOUSE där de kunde träna i en golfsimulator både för att
mäta svingen men även kunna spela några hål.
När väl snön hade smält så bar det av till Ljungbyhed på träningsläger i
början av april. Det var juniorer från alla klubbar inom vårt sammarbete
som deltog.

Övre raden: Steven, Henke, Kalle och Moa.
Nedre raden: Jade, Simon, Hanne, Brittany, Nora, Alexandra och Wilma

Klubben har under några år tappat många juniorer vilket vi ser främst
på att det är färre ungdomar som spelar på våra tourer. Därför är det
ännu roligare att se alla nya knattar som kommit till klubben i år. Inte
mindre än 85 juniorer har varit med i något från Little Juniors som
är våra yngsta till Beginner Golfers, Junior Golfers och slutligen våra
Junior Champions, som de så vackert heter.
För juniorenas serielag slutade det med en 3:e plats. Efter en stark spurt
sista omgången i Nässjö där Tranås var bästa lag. Klara Johansson har
spelat på tjejernas Scandia Tour Elit och gjort det med framång. Där
hon bland annat slutade 4:a i den sista deltävlingen. Hon har även
vunnit Galvin Green Open i Växjö. Även Moa Folke har klättrat från
Distrikt via en 2:a plats i Gränna till Regional. Hon vann även årets
sommarlovstour samt den avlutande tävlingen i Tjejligan.

Övre raden: Steven med Lydia, Lukas, Edwin, Simon, William,
Hampus, Anton, Oskar, Isak, Hugo, Jade, Nils och Kalle.
Nedre raden: Elias, Hugo, David, Axel, Max, Gustav, Sara, Frida
och Brittany.

På herrsidan har det inte varit så många som spelat Scandia-tävlingarna.
Den som spelat bäst är Adam Sjögren som har 3 topp- 10 placeringar.
Där hans 4:e plats på Östgöta Junior Open är bästa placeringen. Adam
lyckades också bra i kvalet till Nordea Tour. En 16:e placering gör att
han går direkt in i flera av tävlingarna 2011.
En annan som verkligen spelat bra är David Lingmerth i vanlig ordning.
David var som bäst rankad 7:a i världen bland alla amatörer. Detta
bidrog bland annat till att han fick representera Europa i Palmer Cup
vilken är amatörernas motsvarighet till Ryder Cup.
I somras blev David proffs och fick göra sin debut i Scandinavian
Masters! Han fick även representera Sverige i EM där laget slutade 2:a.
I höst kommer David att försöka kvala in till PGA touren. Han har
tagit sig igenom pree qualifying och även First Stage qualifying. Vi håller givetvis tummarna för att det ska gå hela vägen.
Herrlaget bestod i år av Andreas Lingmerth, Adam Sjögren, Oscar
Landsjö, Kristoffer Johansson, Torgny Pettersson, Karl Ragneby och
Steven McDaniel som coach. De har i år spelat i Div 2 och placerade sig
som 6:a av 11 lag och kommer spela div 2 även nästa år. På damsidan
lyckades vi tyvärr inte få ihop något lag så vi uppmanar redan nu alla
tjejer som är sugna på att komma ut och tävla att anmäla sitt intresse
till nästa år.

Övre raden: Moa, Henke och Kalle.
Nedre raden: Emma, Alice, Wilma, Jennifer, Tyra, Märta, Vincent,
Elvis, Axel, Jakob, Linus, Viggo, Linn och Ellen.
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Fredrik Ljungkrantz

Adam Sjögren och Klara Johansson utsågs till årets juniorer. Moa Folke och Henrik Bengtsson fick årets uppmuntringspris.

Ovan: Micke Sund kramar om årets vinnare av uppmuntringspriset för killar Henrik
Bengtsson.

Herrlaget 2010 bestod av Steven McDaniel, coach, Adam Sjögren, Andreas Lingmerth, lagledare
Tomas Lingmerth, Karl Ragneby, Oscar Landsjö, Torgny Pettersson, och Kristoffer Johansson.

Nedan: Juniorernas serielag: Moa, Klara,
Henrik, Patrik, Steven, Oscar och Filip på knä.
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Tävlingsresultat 2010
VOLVO AMATEUR MASTERS
Herrar
1. Dennis Svensson/Kennet Svensson
2. Leif Rignell/Magnus Hoff
3. Torgny Pettersson/
Andreas Johansson
Damer
1. Ulla Blomqvist/Christina Fransson
2. Christina Clasén/Marianne Larssén
3. Wanja Boij/Daisy Sandelin
SANDSTRÖMS MODE
A-klass
1. Andreas Johansson
2. Magnus Karlsson
3. Per-Olof Karlsson
B-klass
1. Peter Andersson
2 Mikael Brangenfeldt
3. Marie Engsén
C-klass
1. Patrik Forsemalm
2. Jennie Johansson
3. Agneta Westman
MALMQVIST GULD BÄSTBOLL
1. Jenny Daag McDaniel/
Jennie Johansson
2. Wanja Boij/Cathrine Osbeck
3. Klara Johansson/Gerd Svensson
GARYS
A-klass
1. Peter Åhlen
2. Göran Lindberg
3. Magnus Karlsson
B-klass
1. Kalle Patriksson
2. Sigurd Lövmo
3. Dan Löwunger
C-klass
1. Stefan Beidegårdh
2. Håkan Larsson
3. Joakim Simonsson

46
44
43
41
41
40

70
73
76
70
72
72
38
37
34

45
43
40

69
70
71
69
70
73
37
35
33

MC DANIELS GOLF MIDSOMMARMIX
1. Torgny Pettersson/Beatrice Singleton 44
2. Katarina Lundén/Kent Syllner
44
3. Anita Möller/Lennart Möller
40
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RÖHNISCH MASTERS
A-klass
1. Jenny Daag McDaniel/
Jennie Johansson
2. Ann-Marie Ljunggren/Anita Möller
3. Ulla Blomqvist/Christina Clasén
B-klass
1. Iréne Lilja/Kristina Rydén
2. Marianne Åsvik/Marina Bardell
3. Anette Palm/Anna-Katarina Sörensen
GENERATIONSPOKALEN
1. Magnus Skobe/Alexandra Skobe
2. Ann-Marie och Philip Ljunggren
3. Pauline och Thomas Helgesson

40
38
37
43
43
43

49
47
42

SENSIA DAM BJUDER HERRE
1. Kjell Blomqvist/Ulla Blomqvist
42
2. Anders Wilander/Jennie Johansson 41
3. Magnus Johansson/Carolina Löfgren 39
STRÖMSHOLMENS BÄSTBOLL
1. Owe Blixt/Mikael Blixt
2. Stefan Fundin/Lars Sjöö
3. Steffan Skrubbe/Linus Skrubbe
SEMESTERPOÄNGEN
1. Anders Strand/Håkan Andersson
2. Anette Palm/John Elf
3. Kjell Blomqvist/Ulla Blomqvist

45
44
44

68,4
68,8
69,2

OPTIMERAS BÄSTBOLL
1. Magnus Skobe/Alexandra Skobe
51
2. Lennart Sandelin/Göran Lindberg
44
3. Mats Haraldsson/Krister Gustafsson 44
COOP EXTRA CUP
1. Agneta Sjögren/Adam Sjögren
2. Mika och Anna-Katarina Sörensen
3. Anders Strand/Håkan Andersson
OEM-POÄNGEN
A-klass
1. Fredrik Ljungkrantz
2. Martin Wåhlstrand
3. Thomas Berggren
B-klass
1. Magnus Skobe
2. Johans Wressel
3. Dennis Ståhl

42
42
41

40
39
38
40
38
36

C-klass
1. Dennis Svensson
2. Ulrika Johansson
3. Jan Cnattingius

38
36
34

EFG-GOLFEN
1. Mikael Folke/Moa Folke
2. Johans Almgren/Per Lindby
3. Anders Wilander/Elisabeth Wilander

46
43
42

NORRABYKROG MIXED TEE
1. Lag Team Sjögren
Agneta Sjögren/Anders Öjesten/Ronny
Sjögren/Thomas Backlund
2. Lag Norraby Krog
Lars Karlsson/Marcus Olsson/Martin
Dahlgren/Mattias Franzen
3. Lag Semlan
Andreas Johansson/Per Friberg/Peter
Åhlen/Wanja Boij
ONSDAGSGOLF FINAL
A-klass
1. Thomas Helgesson
2. Kalle Patriksson
3. Linus Quist
B-klass
1. Peter Aronsson
2. Anders Öst
3. Magnus Segersson
TISDAGSGOLF FINAL
A-klass
1. Wanja Boij
2. Ann-Marie Ljunggren
3. Anita Möller
B-klass
1. Mellica Nilsson
2. Eva Rylander
3. Helen Boman
C-klass
1. Marie Segersson
2. Anna-Katarina Sörensen
3. Siv Franzén
KM MATCH
1. Adam Wilander
2. Robin Storm
3. (Delad) Björn Ljunggren &
Andreas Lingmerth

143,2
144,6
144,8
144,6
144,6
145,2

72
72
74
72
76
78
73
75
81

KM SLAG
Herrar
1. Andreas Lingmerth
2. Kristofer Johansson
3. Magnus Johansson
Damer
1. Klara Johansson
2. Linda Lilja
3. Jenny Daag McDaniel
KM KLASSER
H 21
1. Tobias Lingmerth
2. Oskar Landsjö
3. Henrik Bengtsson
H 35
1. Andreas Johansson
2. Tobias Skobe
3. Torgny Pettersson
H 45
1. Hans Ljungkvist
2. Michael Berggren
H 55
1. Christer Carlbom
2. Anders Wilander
3. Lars Berggren
H 65
1. Göran Lindberg
2. Cai Rosell
3. Gunnar Hellqvist
H75
1. Arne Lingmerth
2. Torsten Lingmerth
3. Troels Hoffmann
D 50
1. Elisabeth Wilander
2. Ulla Blomqvist
HCP-klass Herrar
1. Patrik Forsemalm
2. Thomas Lingmerth
HCP-klass Damer
1. Anette Palm
2. Marie Engsén
3. Madlene Bengtsson

227
231
232
153
155
157

161 (efter särspel)
161

KM FOURSOME
1. Torgny Pettersson/ Adam Sjögren
2. Pether Åhlén/ Per Friberg
3. Thomas Helgesson/ Björn Ljunggren

Anita Möller och Anders Johansson slog till med HIO samma dag!
155
155
157
164
165
167
171
176
176
180
182
174
188
194
81
92

Hole-In-One’s 2010
Norrabybanan
19/6	Filip Clasén
11/7
Thomas Helgesson
4/8	Lennart Möller
24/8	Anita Möller
24/8	Anders Johansson
30/9	Gulli Kaaling

hål
hål
hål
hål
hål
hål

8
15
10
5
5
5

Korthålsbanan
12/8
Mika Sörenssen
Annan bana:
20/8
Bo Axelsson

hål 4
Hooks GK

Klubbmästare 2010
KM Slag
Andreas Lingmerth
Klara Johansson
Elisabeth Wilander
Hans Ljungqvist
Christer Carlbom
Göran Lindberg
Arne Lingmerth
Tobias Lingmerth

Herr
Dam
D50
H45
H55
H65
H75
Junior

KM Match
Adam Wilander
KM Foursome
Torgny Pettersson/Adam Sjögren
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Pro's Corner
Juniorerna

Träning med samarbetsklubbarna

I år har vi haft så många som 85 juniorer i vår juniorverksamhet. Vi har
en enkelt filosofi som innebär att vi ska hjälpa alla juniorer utveckla sin
golf genom vanliga idrottsrörelser. I vårt program har vi också introducerat ett ”kepssystem” som visar vilket år och vilken nivå varje junior är
på (nästan som karates bältessystem). Vi hoppas att juniorerna på detta
sätt blir motiverade att fortsätta i programmet!

Våra elitjuniorer har tränat tillsammans med Mjölby, Motala, Vreta
Kloster och Söderköping. Vi började säsongen nere på Ljungbyhed,
under 4 dagar med 12 timmars träning per dag. Totalt var vi 50 juniorer
och 10 ledare. Det var väldigt roligt!

Träningen började i april och höll på till september. Under sommarlovet hade vi också en grupp juniorer (ca 10-12 år) som fokuserade på
spel på banan (golfvett, regler, strategi). Målet var gröna kortet, vilket
alla i den gruppen nu har klarat.

•
•
•
•
•
•

Klara Johansson vann Galvin Green Junior Open på Växjö 82-73
och Tranås KM med 153 slag.
Moa Folke vann Tjejligan på Kalmar GK med 81 och Sommarlovstouren Order of Merit.
Oskar Ask vann Sommarlovstouren Order of Merit
(korthålsbane-touren).
Grattis till Philip Ljunggren som sänkte sitt handicap
från 29,2 till 20,6.
I Juniorernas Elitserie slutade Tranås på 3:e plats.
I Junior Ryder Cup på Mjölby GK tog Tranås en 3:e plats.

Elitlag
I år har vi varit 6 elitspelare som tränat varje måndag. Mest träning
lägger vi på närspel, spelstrategi, mentalträning och även teknikträning.
Vi spelade i division 2 (omgång 1 på Götaströms GK och omgång 2 på
Skinnerabo GK). Vi delade 6:e platsen bland 11 lag vilket betyder att vi
ligger kvar i division 2. Jag vill tacka alla elitspelare för deras tid och förtroende för vår träning. Alla tränade hårt och kämpade hela säsongen
och detta är jag stolt över!

Tävlingar
Även i år stod vi som sponsor för Midsommar
Mixen! Tack till alla mina leverantörer som
ställde upp med fina priser till vårt prisbord!
Grattis till Torgny Pettersson och Beatrice
Singleton som vann! Själv spelade jag med
Jenny och kom på delad 5:e plats.
En annan favorit i repris var tävlingen 9 and
Dine, som vi arrangerar tillsammans med
Martin och Norraby Krog. Tävlingen spelas
över 9 hål, shot gun start, olika spelformer
varje gång. Efteråt äter vi middag tillsammans och har gemensam prisutdelning. Vi erbjuder även barnvakt för de som behöver. En perfekt
avslutning på veckan tycker vi!

Sponsorer
Jag tacka alla sponsorer (gamla och nya), företagspartners och hotellpartners för ert stöd till Tranås GK. Ni är mycket viktiga för Tranås GK
och jag vill säga ett stort TACK!

Kalle slutar
2010 blev Kalles sista säsong med McDaniel Golf. Jag vill tacka Kalle
för ett gott samarbete och önska honom lycka till i framtiden!

... och tack alla medlemmar för ert stöd i år!
Steven

Steven McDaniel Golf Academy
Vi fortsätter bygga upp vår golf academy här på Tranås GK. Vi har i
år investerat i utrustning som är den bästa på marknaden. Vi använder Flightscope med custom fitting och Dartfish för svinganalys. Jag
har börjat ett samarbete med två företag i USA som levererar golfstatistikprogram (Shot by Shot) och golf mentalprofil (Mental Golf
Workshop). Jag har också lagt upp ca 125 filmer med gratis tips på min
Youtube Channel. Passa på och kolla på allt vi gör/har för att utveckla
ditt spel.
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Julklappstips?
Vi har julöppet
11-12 dec och 18-19 dec
kl. 10-15.

Välkomna!

Gamla Grabbar
2010 har varit det året då vi haft flest starter någonsin.
Under säsongens 18 deltävlingar har det spelats 850
ronder av 75 ”Gamla Grabbar”. Helt fantastiskt!
Totalsegrare i A-klassen blev Göran Lindberg före Rolf Hellerfelt och Arne Lingmerth.
B-klassen vanns av årets rockie Cai Rosell före Sören Eidelbrekt och Bernt Westberg.
Höglandstouren som består av fem Smålandsklubbar vann vi.
De 6 bästa spelarna från 15 smålandsklubbar, där bl.a. Höglandstouren ingår, möttes i
Värnamo den 22 september för att spela final. Tranås vann med 1 slag före hemmaklubben. Tranås GK representerades av Cai Rosell (delad 1:a), Mats Sjölin, Gunnar Hellqvist,
Göran Lindberg, Arne Lingmerth och Ulf Atterklint.
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Vi har också i år spelat en matchtävling, ”Grand Slam”, där Jan Löfgren stod som segrare.
Som tidigare år har vi haft matchspels-utbyte med Mjölby, Gränna och Jönköping med
framgångsrikt spel från våra grabbar.
I H65 där Tranås spelat i div 1, efter seger 2009, har vi spelat 4 tävlingar där 11 lag ingår
och tyvärr blev moståndet för hårt så vi får återgå till spel i div 2 nästa år.
I H75 blev det en hedrande 3:e plats i Div 1.
Klubbmästare blev: H65 Göran Lindberg och H75 Arne Lingmerth
Årets avslutningsresa gick till Vara/Bjärtorp den 23-24 september. Vi spelade två dagar
i strålande sommarvärme på en utmärkt bana. Hela arrangemanget var lysande med
fantastisk service både på golfklubb och hotell. Denna tvådagarstävling vanns av Arne
Lingmerth. Prisutdelning genomfördes i bussen på väg hem till Tranås. Som tidigare år
körde vår eminente chaufför Lars-Erik Karlsson detta fordon med elegans och vi landade
i Tranås välbehållna.
Vi i styrelsen vill tacka alla gamla grabbar för en fantastisk säsong. Vi har infört en del
nyheter som vi hoppas alla har gillat, väl mött till nästa säsong,

Ulf, Hans, Göran och Janne

Storsångare framför kvällens prisbord.

En fullpackad buss på väg till Vara Bjärtorp.

Skön fika efter avslutad golfrunda.
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Damkommittén summerar säsongen!
Åter dags att summera en ny golfsäsong. Tiden går så fort och vips så är det
oktober och klubborna ska in igen! Säsongen har varit otroligt kul med en
fantastisk bana, den bästa på länge och flera roliga tävlingar.
Det som var nytt för säsongen var att vi i Tranås
fick anordna Rhönisch masters i början av Juli. En
tävling som går av stapeln på några ställen i Sverige
och som är en populär tävling. Vi fick mycket lovord utav arrangörerna över vår bana och det kom
en hel del utifrån som också tyckte vi hade en kul
och fin anläggning. Det kommer säkert att bli en
fortsättning på den nästa år och då förhoppningsvis
ännu fler startande.
Även i år så har vi spelat Qtee match spel. Läs om
vår vinnare Nana Sörensens väg till Sverigefinalen.
Kul att spela matchspel och fler och fler vill och
vågar spela sådan form av golf. En lättsam form av
golfspel där alla, oavsett handikapp har en chans att
ta sig till den stora Sverigefinalen varje år.
Tisdagsgolfen är även i år en populär återkommande tävling. Vi ökar hela tiden antal spelande
damer och kul är att flera som inte spelat så länge
nu hänger på.
TISDAGSGOLF FINAL
A-klass
1. Wanja Boij
2. Ann-Marie Ljunggren
3. Anita Möller
B-klass
1. Mellica Nilsson
2. Eva Rylander
3. Helen Boman
C-klass
1. Marie Segersson
2. Anna-Katarina Sörensen
3. Siv Franzén
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Vi kommer att använda vår hemsida lite mer kommande säsong så att fler kan gå in och kolla regler,
förutsättningar och vad som gäller mm.
Inför säsongen 2011 har vi i Damkommitten fått
lite nya tips och idéer. Vi kommer att ha en lite
annorlunda upptakt och sedan försöka med lite nya
tävlingar.
Jag tänkte faktiskt inte rapportera så mycket i text i
år utan visa hur kul vi haft på olika ställen genom att
titta på de kort som vi tagit under säsongen. Läs om
hur det gått för Tranås Damer i seriespelen och häng
själv på nästa år!
Nu stoppar vi undan klubborna och laddar inför
nästa säsong som kommer att bli den bästa hittills,
eller?

Red Tee Trophy
Anita Möller och Ulla Blomquist, årets vinnare i
A-klassen på 63 slag i Red Tee Trophys semifinal
som spelades på Lerjedalens GK den 11 september.
Vinsten resulterade i en vecka i Alicante, Spanien
där finalspelet också kommer att äga rum. Anita
och Ulla kvalificerade sig till semifinalen genom
att komma 4:a i kvaltävlingen som spelades på
Vadstena GK den 8 augusti.
Red Tee Trophy är en partävling för kvinnor över
18 år och spelas som fyrboll bästboll och det har
spelats kvaltävlingar på 8 olika golfklubbar i landet.
A-klassen spelar bästboll slag och B-klassen bästboll
poängbogey.

Lena Gustafsson

72
72
74
72
76
78
73
75
81

Vä: Annette Palm och Nana Sörensen hade en tuff match.
Hö: Anita och Ulla ses här tillsammans med Lille-Ba Richthoff, chefredaktör på tidningen Red Tee och Eila Eskola
Brollsta GK/Kicki Larsson Stockholm GK vinnare B-klass, 49 poäng.

Segrarena i Tisdagsgolfens grundserie Jenny McDaniel, Jennie Johansson,
Nana Sörensen.

Segrarena i Tisdagsgolfens final Wanja Boij, Marie Segersson, Mellica Nilsson.

Nana Sörensen tillsammans med sina medspelare i finalen.
Qtees målsättning är att göra golfen för kvinnor i Sverige bättre, roligare
och att fler kvinnor ska börja spela golf. Ett led i detta är att arrangera olika
typer av tävlingar och där man erbjuder en rolig och inspirerande golfdag
som alla kan vara med på - även ovana tävlare.

Sverigefinal Qtee match play
Tävlingen avgjordes på den 3-4 oktober 2010 på
Nynäshamns GK och Körunda Golfhotell. 92
stycken glada finalister från hela Sverige träffades
redan på söndag kvällen och åt en supergod trerätters finalmiddag samtidigt som vi underhöll varandra med högklassig sång och spex. Tävlingsledarna
Lottie Neumüller och Lotta Lindberg från Qtee fick
alla att känna sig välkomna och på gott humör!
Qtee Match Play är en tävling enbart för damer och
har spelats på Tranås GK under hela sommaren.
Passar på att tacka alla mina spelpartners!! Jag hade
den otroliga turen att vinna här hemma och åka
till Qtees Sverigefinal tillsammans med alla andra
matchvinnare.
På söndag checkade jag in på lyxiga, nyrenoverade
Körunda golfhotell. Bokar mitt inspel med två trevliga damer. Vi leker på banan under tilltagande vind.
Väl tillbaka på hotellet möter jag min rumskamrat
Åsa Conradsson från Vadstena GK. Trevlig tjej!!
Efter att ha fräschat till oss (högklackat eller sportig klädsel) anländer vi till det stora mingelpartyt
och festen har börjat! Möter faktisk en och annan
bekant från olika banor.
Måndag den stora finaldagen är alla lite trötta och
tysta efter kvällens ansträngningar. Vi åt en stadig
frukost och gick ut till rangen för att värma upp
kroppen. Soligt var det men det blåste väldigt
kraftigt! Vinden hade ökat till hela 25m/s så låga
bollar och maskkrypare skulle det bli! Kruxet var att
banan är väldigt kuperad och på många tee står man
högt uppe för att slå mer mot fairway i motvind.
Alla som spelar golf vet ju vad som händer med

D50s seriespel A6 gick till historien som det blötaste som vi spelat i. Roddbåt saknades
när vi skulle in på 7:e green. Golfskorna blev sådär....

bollen - det blev ju inga 500-meters drivar precis.
Ibland rullade bollen ensam på greenen utan att
man behövde putta. Ja, lite speciella förhållanden
var det men mina spelpartners var supertrevliga
och alla hade samma tuffa väderförhållanden. Efter
tävlingen bjöds vi på ytterligare en trerätters middag
och prisutdelning innan det var dags för hemfärd.
Min placering i tävlingen blev 13:e plats. Trött
och nöjd satte jag mig i bilen och körde hem till
Småland. Lite ledsen att golfsäsongen lider mot sitt
slut, men ser fram emot nästa säsong då jag ska spela
ännu mer!

Trots att forsar på flera meter drog fram över banan
på flera ställen och som vi var tvungna att ta oss över
och bunkrar överfulla med vatten så slutade Tranås
D50 lag som segrare med hela 25 slag tillgodo på
2:an A6 GK.

Seriespel D35

Seriespel D 60

Resultat för smålandsserien D35 som spelade första
omgången på Skinnarebo i ur och skur med halv
storm. Andra omgången spelades på hemmaplan.
Damerna hade tur att få gå först och hann då spela
färdigt vilket inte herrarna kunde göra. Singelspelet
fick avbrytas p.g.a regn och hagel.

Fick Tranås tyvärr lämna återbud i andra omgången
då vi inte fick ihop komplett lag.

Helt otroligt att det går att förflytta en golfboll
under sådana förhållanden som rådde den dagen för
det fanns inte en torr fläck på banan.
Vi som har spelat i årets lag är: Ulla Blomquist,
Kinna Clasén, Katharina Lif, Elisabeth Wilander
och Anita Möller

En av säsongens sista tävlingar var Vingolfen. Pristagarna
hade svårt att välja, vilket vin är godast?

1:a Isaberg
734 slag.
2:a Tranås		
775 slag.
3:a Skinnarebo
776 slag.
4:a Lagan		
796 slag.
5:a Nässjö		
813 slag.
Vi som spelade: Wanja Boij, Chatrine Osbeck,
Marie Engsén, Anette Palm och Lena Gustafsson.

Seriespel D50
Första omgången spelades i Eksjö där Tranås slutade
på 2:a plats 3 slag efter Alvesta GK. Andra omgången på A6 GK, spelades i hällande regn.
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Avsändare:
Tranås Golfklubb
Norrabyvägen 8
573 43 Tranås

b
Våra partners

styrelse &
kommittéer
Bertil Fång	Ordförande
Per Samuelsson
Vice ordförande
Ulf Clasén	Kassör
Inger Lindwall	Sekreterare
Ulf Atterklint
Gamla Grabbar
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.
Fredrik Ljungkrantz	Elit/juniorkom.
valberedning
Lars Malmqvist, Bo Johansson,
Elisabeth Wilander, Stefan Fundin
Kansli
Britt-Louise Wykman, Britt Jöhnson
banan
Staffan Lago, Mikael Lago, Torgny
Pettersson, Björn Ahlstedt, Åke
Nilsson, Stefan Ritz, Tobias Collander,
Tommy Svensson, Bo Jernqvist, Jan
Lantz, 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, Bildmakarna, Vettertryck
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