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Vår stolthet på Nation Wide Tour. Sid 12

Året som gått ordförande summerar, sid 2
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GOLFAREN

Kallelse till Höstmöte
29 november 19.00 i Klubbhuset

Välkommen dit och gör din stämma hörd!
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Efter en lång vinter fick Tranås GK en 
jobbig start på säsongen 2011. Snön kom 
tidigt i november och låg sedan kvar vil-
ket innebar att vi inte hann att behandla 
alla greener och det medförde att vi fick 
skador på några av dom. Efter ett fantas-
tiskt arbete av banpersonalen så kunde 
dessa greener återställas och när värmen 
kom så fick vi en bra bana under reste-
rande delen av säsongen.

Golfen tappar medlemmar i Sverige och TGK är inget undan-
tag. Vi har även i år tappat ca. 50 medlemmar och detta är 
givetvis ett högprioriterat problem. Vi måste hitta former för 
hur man populariserar golfen.

Styrelsen har beslutat att anställa en klubbchef inför säsongen 
2012. Vi har anställt Bo Johansson, en mångårig TGK-medlem 
som kan klubben utan och innan. Bosse har arbetat ideellt i 
klubben och det senaste uppdraget var som junior- och elitan-
svarig i styrelsen. Bosse kommer att jobba 50% som klubbchef 
och kommer att bli vårt ansikte utåt och jag är helt säker på att 
han kommer att bli en viktig del i vårt arbete att göra golfen mer 
populär genom olika satsningar. 

Bosse blir den som kommer att leda det vardagliga arbetet på 
klubben och ska även arbeta med sponsring. Han kommer även 
att bli en sammanhållande länk mellan TGK och våra entrepre-
nörer Steven och Martin.

Jag vill hälsa Bosse hjärtligt välkommen som klubbchef och vi i 
styrelsen ser fram emot att få jobba tillsammans med Bosse för 
att stärka varumärket Tranås Golfklubb.

Inför säsongen 2012 kommer det nya träningsområdet runt 
klubbhuset att vara klart. Det innebär större möjligheter för oss 
att träna och värma upp inför framtida golfrundor.

Det kommer att genomföras vissa arbeten på banan under den 
kommande vintern. På höstmötet kommer det att redovisas 
vilka arbeten som kommer att prioriteras till nästa säsong.

Idrottsligt så lyckades inte vårt herrlag att ta steget tillbaka till 
div. 1 utan vi får ladda om och göra ett nytt försök nästa säsong.

Tyvärr har TGK inte haft något elitlag för damer i seriespel i år. 
Vi får arbeta stenhårt på att rekrytera tjejer till klubben så att vi 
så snabbt som möjligt återigen kan mönstra ett damlag.

Vår bäste elitspelare David Lingmerth fortsätter att göra stora 
framsteg i USA. Han spelar som proffs och har gjort fina resul-
tat i den stenhårda konkurrensen. 

Vi har haft många unga spelare i träning i år och det är ett prio-
riterat område att behålla dessa så att vi kan vända den negativa 
trenden som funnits några år när det gäller spelarrekrytering.

Våra ”lite” äldre elitspelare Björn Ljunggren och Elisabeth 
Wilander har under den gångna säsongen varit uttagna att 
representera Sverige vilket vi ska vara stolta över.

Elisabeth har spelat Senior Tour och placerat sig så bra att hon 
blev uttagen till lag EM där Sverige tog en fjärde plats samt 
British Open Senior Ladies.

Björn var en av fyra spelare som krossade motståndet i Handi- 
VM, man var 14 slag före silverlaget Danmark. VM spelades på 
Bokskogen och var Sveriges första triumf någonsin. 

Vi gratulerar Björn till ha blivit VÄRLDSMÄSTARE!!

Jag vill som avslutning på denna Inledare tacka vår personal på 
kansliet och banan som tillsammans med våra entreprenörer 
i shop/pro och restaurang gjort det möjligt för oss spelare att 
kunna utöva vår idrott. 

Föreningen skulle inte fungera utan alla ideella krafter i våra 
olika kommittéer och i styrelsen, som lägger ner mycket tid på 
att få allt att fungera och jag vill även på detta sätt tacka alla Er.

Även om vi är många som arbetar ideellt i föreningen så finns 
det alltid plats för fler så känner Ni för att hjälpa till så hör gärna 
av Er till mig eller till kansliet så finns det alltid någon uppgift 
som passar.

För att kunna göra sin röst hörd och för att få information om 
vad som händer i klubben så är höstmötet respektive årsmötet 
de bästa forumen.

Den 29 november inbjuds alla medlemmar till höstmötet. 
Välkomna!

Berra Fång

Ordförande summerar året!



Viktig information från kansliet!
Adressändringar
När du flyttar, byter telefonnummer eller e-postadress, glöm inte att 
gå in på www.golf.se eller kontakta kansliet och ändra dina uppgifter. 
Detta för att fakturor, information etc. ska nå dig i rätt tid.

Bokning
När det är hårt tryck på banan ber vi er att i första hand boka in er på 
tre- och fyrbollar. Vi kommer, vid behov, att plocka ihop två tvåbollar 
till en fyrboll för att kunna ge flera chansen att få spela. Och glöm inte 
avboka tider som ni inte kommer att utnyttja!

Vagnbodar
Trött på att dra dina klubbor fram och tillbaka mellan golfbanan och 
hemmet? Vi har ett flertal skåp lediga till uthyrning. Kostnaden är 
200 kr om året. 

Öppettider
Under vintersäsongen kommer kansliet ha reducerade öppettider. 
Aktuella tider kommer att finnas på hemsidan www.tranasgk.se.

Vi tackar er alla för den gångna säsongen och ser fram mot ett nytt  
och härligt golfår 2012.

Britt och Britt-Louise
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2011-11-29 Kl. 19.00 
Plats: Golfklubben
	

	 ÄRENDELISTA:

	 1.	 Mötet	öppnas
	 2.	 Info	från	Bankonsulent	Mikael	Frisk
	 3.	 Val	av	ordförande	och	sekreterare	för	mötet
	 4.	 Fastställande	av	röstlängd	för	mötet
	 5.	 Fråga	om	mötets	behöriga	utlysande
	 6.	 Fastställande	av	föredragningslista
	 7.	 Val	av	två	protokolljusterare,	tillika	rösträknare,		 	
	 	 	som	jämte	ordförande	skall	justera	mötesprotokollet
	 8.	 Fastställande	av	medlemsavgifter	för	2012
	 9.	 Fastställande	av	greenfee-avgifter
	 10.	 Fastställande	av	budget
	 11.	 Prisutdelning	
	 12.	 Övriga	frågor
	 13.	 Mötet	avslutas	 	

	 Välkomna

 Styrelsen för Tranås Golfklubb	
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Rapport från Bankonsulenten

Greenerna 
Låt mig redan nu säga att, jag aldrig sett Tranås greener i sådant bra skick 
som de var i samband med mitt besök! Man ser klart och tydligt att alla 
föreslagna åtgärder genom åren slagit igenom såsom mer vältning, mer och 
djupare vertikalskärning, mer dressning och en balanserad gödsling och 
bevattning baserad på vad gräsplantan behöver. Fortsätt på den inslagna 
vägen och se nu till att höj klipphöjden inför vintern, ca 50% jämfört med 
ordinarie klipphöjd under den ordinarie säsongen. 

Det enda som jag definitivt saknar och som är livsviktigt för Tranås GK är 
en slip till era aggregat. Det gör att ni lätt kan slipa till era egna aggregat 
själva ett par gånger under säsong. Därför att en gräsplanta som klipps med 
en vass kniv mår så pass mycket bättre än en planta som klipps med slöa 
knivar. I det senare fallet så förbrukar plantorna betydligt mer inlagrad 
energi för att läka ihop snittytan, än att utveckla rotmassa. 

Ni får garanterat mycket mindre sjukdomar med en egen slip. Speciellt 
viktigt är det att ha välslipade knivar på hösten och självklart så erbjuder en 
greenyta som är klippt med vassa knivar så mycket bättre puttningsegen-
skaper för golfaren. Det finns begagnade slipar ute bland klubbarna som 
ni kan få för en billig penning. 

Nya klipplinjer 
Det gäller hela tiden att erbjuda en utveckling av Tranås anläggning för alla 
medlemmar och gäster. Man får inte stå stilla och stampa på samma fläck. 
Med detta så menar jag inte att vi skall bygga om en massa hela tiden utan 
man kan göra förändringar bara genom att klippa lite annorlunda. 

Övrigt 
Så är min uppmaning till Tranås inför nästa säsong är att klippa tees och 
foregreens betydligt kortare än vad som idag är fallet. Minst 8–9 mm 
skall vi sträva efter jämfört med dagens 11 mm. Det gör att man lätt kan 
putta från dessa ytor upp på green och det ger sammantaget ett proffsigare 
intryck. 

Lycka till med den fortsatta invintringen av banan!

Bästa hälsningar

Mikael “Bobban” Frisk

Mikael “Bobban” Frisk, bankonsulent för SGF Småland, har regelbundna kontakter med  TGKs 
bankommitté för att ge synpunkter och råd avseende banans skötsel och utformning. Här följer 
den rapport som “Bobban” skrev efter senaste besöket den 11 oktober. Syftet med besöket var att 
titta vad som kan förbättras på banan inför 2012.

Hål 3
Skapa ett nytt back tee genom att klippa upp där jag står 
med kameran och framåt på bilden. Självklart så måste vi 
flytta teestenen och soffan. 
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Tänkvärd skylt 
från Belfast. 

Bobbans förslag hål för hål.

Hål 7
Här tycker jag att ni skall klippa lite mera foregreen i detta greenområde, ner mot 
hål 3 och på så sätt skapa en s.k. ”run off-yta”. 

Hål 11 
Här har det historiskt sett alltid tydligen varit en ”snackis” på klubben att detta 
hål är ett rent ”transporthål och det händer ingenting”. Där hade banpersonalen 
på klubben ett bra förslag att komma med. Det innebär i princip att hela fairway 
”flyttas och klipps betydligt närmare” vattnet på vänstersidan. Detta gör att 
vattenhindret vänster kort om green kommer betydligt mer i spel. Självklart så 
gäller: lika brett vi klipper mot vattnet, lika mycket skall vi släppa in på höger 
sidan av fairway. Allt för att undvika konflikter med bollar som hamnar på fel 
fairway mellan hål 11 & 12. När man sedan kommer fram till greenen så tycker 
jag att ni dels, skall klippa upp den lite mera ner mot vattenhindret, allt för att 
ev. skapa en ny framtida flaggplacering kort vänster på denna green. Som en del 
av förslaget  skall vi lägga igen delar av höger greenbunker. Jag tycker också att ni 
skall klippa ihop foregreenen bakom denna green 11 med foregreen på hål 15. 
Det skulle upplevas som häftigt!

Hål 15
Här måste vi se till att skapa en eller ett par nya alternativa tees. Alla undersök-
ningar som gjorts visar på att en 75 årig kvinna slår ca 70–80 m med sin driver. 
En man i samma ålder kanske slår 25–30 m längre. Då kan vi inte sätta teemar-
keringarna så att de tvingas slå en ”carry” på över 120 m från gul tee.   Flytta 
fram teemarkeringarna när det är oldboystävlingar så att de får en chans att slå 
upp green. Här måste ni självklart även ta hänsyn till vinden. När det sedan gäl-
ler oldgirls, så tycker jag att ni utan tvekan skall klippa upp ett alternativt tee ca 
30-40 m framför dagens röda tee. Försök att tänka er in deras normala situation, 
de får nästan alltid slå drive, rescue, trä 5 etc. från tee, men om ni flyttar ni fram 
dom och låter dom slå längre fram, då får även de kanske slå en hög bollbana med 
t.ex. en järn 6 in mot green. 

Alla går idag över bron från hål 14 till 15. Det är väldigt slitet där och landar man 
idag med bollen på dessa uppslitna ytor så blir man inte glad. För man har nästan 
ett helt omöjligt slag framför sig. Jag tycker att vi, som ett flertal klubbar har 
börjat göra, ska lägga dit lite konstgräs. Det tål hur mycket slitage som helst och 
det är helt ok att slå ifrån. Under detta gräs så lägger man bara dit lite stenmjöl 
och sedan lägger vi mattan på detta.

Hål 18
Rikta om tees så att vinklas bort från vägen. Förslag till ny klippning enligt 
bilderna till höger.

Exempel på hur man kan lägga konstgräs på områden som slits mycket.

Förslag till ny klippning på hål 18.

Ny layout på hål 11 green.

Förslag till häftig klippning mellan hål 11 och 15.



BUDGETFÖRSLAG	2012
RESULTATRÄKNING
	 Bokslut	 Budget	 Utfall	 Budget
(Belopp	kkr)	 2010	 2011	 11-09-30	 2012

Intäkter
Medlems	och	vagnpl.	avgifter	 3540	 3780	 3562	 3780
Greenfeeintäkter	o	företagsgolf	 680	 850	 875	 1000
Reklam-	och	sponsorintäkter	 406	 350	 322	 450
Klubbtävlingsintäkter,	träningsavg.	 92	 150	 151	 170
Kommunala	och	övriga	bidrag	 107	 50	 97	 50
Hyresintäkter	 106	 100	 76	 100
Övriga	intäkter	 406	 75	 77	 75
Summa intäkter 5337 5355 5160 5625
Kostnader 
Personalkostnader -1600 -1725 -1469 -2000

KOSTNADER	FÖR	BANAN
Frö,	gödning	och	bekämpningsmedel	 -121	 -135	 -76	 -135
Dress	och	bunkersand	 -73	 -130	 -53	 -125
Förbättringar	banan	 -74	 -150	 -209	 -150
Drift	banan	 -573	 -450	 -328	 -450
Summa kostnader banan -841 -865 -666 -860

Junior, Herr- och Damelit -242 -200 -242 -200	
	
DR Shop och PRO -386 -400 -251 -300
Föreningsavg. golfinfo -236 -200 -214 -200
Hyror, lokaler och mark -94 -90 -61 -90
Administration -333 -250 -198 -200
Klubbkostnader -92 -125 -126 -125
 
Fastighetskostnader
Vatten	och	avlopp	 -45	 -50	 -44	 -50
Gasol	 -8	 -10	 -5	 -10
El	 -295	 -250	 -212	 -250
Renhållning	och	lokalvård	 -73	 -70	 -64	 -70
Reparation,	underhåll	och	övrigt	 -174	 -100	 -100	 -70
Summa fastighetskostnader -595 -480 -425 -450

Avskrivningar
Inventarier/maskiner	 -625	 -650	 -487	 -762
Byggnader	 -145	 -187	 -97	 -187
Markanläggning	 -142	 -141	 -87	 -140
Summa avskrivningar -912 -978 -671 -1089

Räntekostnader -56 -50 -64 -60
Företagsförsäkring -40 -45 -45 -45

Summa kostnader -5427 -5408 -4432 -5619
Resultat -90 -53 728 6

Investeringar/maskiner,	bevattningsanläg.	 847	 1175	 975	 385
Investeringar/banan,	markanläggning		 30	 100	 0	 0
Investeringar/byggnader,	byggnadsinventarier	 450	 0	 0	 0

Anm.
Från	bankommittén	finns	önskemål	inför	kommande	budget,	vilket	finns	med	i	avskrivningsplan	budget	2012.
-	Greenklippare	ca	310	tkr,	-	Lövblås	ca	75	tkr										
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FÖRSLAG	TILL	ÅRSAVGIFTER
	
	 Avgift	2011	 Avgift	2012
Senior,	enskild	(med	i	Östgötasamarbetet)	 4700	 4800
Senior,	enskild	(ej	med	i	Östgötasamarbetet)	 4350	 4350
*	Vardagsmedlemskap	(ej	med	i	Östgötasamarbetet)	 3370	 3370
Studerande	22-29	år	(studieintyg)	(med	i	Ö-samarbetet)	 2400	 2400
Juniorer	äldre	18-21år	(med	i	Östgötasamarbetet)	 1800	 1800
Juniorer	yngre	13-17	år	(med	i	Östgötasamarbetet)	 1500	 1500
Knattar	tom	12	år	(med	i	Östgötasamarbetet)	 1000	 900
**	Non	resident	(med	i	Östgötasamarbetet)	 4700	 4800
**	Non	resident	(ej	med	i	Östgötasamarbetet)	 4350	 4350
Årsmedlemskap,	seniorer	(med	i	Östgötasamarbetet)	
(inget	medlemslån	kopplat	till	medlemskapet)	 5695	 5495
***	Greenfee-medlem	(ej	med	i	Östgötasamarbetet)	 1700	 1700
Passiv	 390	 390
Vagnplats	med	skåp	 200	 200
Nyckel	till	vagnbod,	deponi	 50	 50
Kort	till	fria	rangebollar,	deponi	 50	 50
Medlemslån	 4000	 4000
Förseningsavgift	efter	förfallodag	 200	 200
Hyra	av	banan	per	påbörjad	timma	 2000	 2000
Hyra	av	golfbil	 100/150/300	 100/150/300
Startavgifter	singeltävling	18/36	hål	 75/100	 80/100

GREENFEE	 	
Seniorer	 340/420	 340/420
Seniorer	helg	tillkommande	rond	 100	 100
Juniorer	 150	 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	 900	 900
–	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	 100	 100
Juniorer	vardagar/helg	 50	 50
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Säsongen 2011 är slut. Hur har det då gått för 
våra duktiga juniorer och vårt serielag i år?

Som brukligt numera så startade vi året med vinterträning i inomhushallen 
samt på FUNHOUSE. De äldre juniorerna tränade också styrketräning på 
Träningscenter för att komma i toppform till sommaren.
Även i år var det full fart på våra juniorträningar. Vi hade ett 70-tal juniorer 
i träning och 6 nya spelare fick 36+ (Grönt Kort) och många sänkte sitt 
handicap. 
Grupperna vi hade var:
Little Juniors (6-9år)   14 pojkar/14 flickor
Beginner Golfers (9-12år)     20 pojkar/10 flickor
Junior Golfers (12-18år)  13 pojkar
Junior Champions (15år+ elit jr) 4 pojkar/2 flickor

TGK stod även i år värd för kvalspel till Skandia Cup och vi fick betydligt 
fler startande i år än förra året, vilket var jättekul. De segrande som fick 
fortsätta till gruppkval var: P-16 Tim Karlsson, P-15 Filip Magnusson, 
P-14 Philip Ljunggren och William Heiman, P-13 Isak Beurling och Lukas 
Isaksson. På tjejsidan var det Moa Folke som gick vidare i F-16.
Sommarlovstouren har som vanligt spelats på måndagarna. Grattis till Moa 
Folke som vann Order of Merit med 175 poäng. Tvåa blev Philip Ljunggren 
med 119 p och trean blev Hugo Green med 62 p. 

Säsongen för juniorelit inleddes med träningsläger på Degeberga GK till-
sammans med klubbarna i Östgötasamarbetet. Vårt juniorelitlag bestod av 
Adam Sjögren (KM Slag och KM Match vinnare), Anders Friberg (Nordea 
Tour), Klara Johansson (Skandia Elit och årets KM vinnare) och Moa Folke 
(Skandia Tour). För juniorernas serielag blev resultatet en 3:e plats. 

Med en delad fjärdeplats säkrade herrarnas elitlaget en plats i division 2 
även nästa år. Laget förstärktes med två spelare från Mjölby GK, som beslu-
tat lägga ner sitt eget elitlag. TGKs elitlag bestod av: Steven McDaniel, 

Hela gänget på träningsläger på Degeberga GK

Andreas Lingmerth, Adam Sjögren, Anders Friberg, Simon Erlandsson, 
Conny Berggren, Kristofer Johansson och Torgny Pettersson. Tyvärr blev 
det inte heller i år något damlag som representerade TGK. 

Rekrytering i skolorna
I år var Steven tillbaka till Fröafallskolan och Junkaremålsskolan. En 
SNAG-bana uppfördes på fotbollsplanen och fler än 175 juniorer fick 
testa golf. Vi har sett att några har börjat i träningsgrupperna och 
även varit ute och provat korthålsbana. Det är jättekul att visa golf  
i skolmiljö! 

Tjejträff
Vi vet att det är en utmaning  
att behålla tjejer in i träning.  
I år har vi haft två ”tjejträffar”  
där tjejerna fick spela golf  
och äta i restaurangen.  
När det gäller att behålla tjejer 
 så är det viktigt att göra andra 
 aktiviteter år sidan om.  
Med klubbens stöd, hoppas vi  
kunna fortsätta att fokusera på flera tjejträffar.

Tack alla som ställt upp och hjälpt till under året. Utan er hade det inte 
fungerat!

Steven & Fredrik

Junior- & Elitkommittén



Hela gänget på träningsläger på Degeberga GK

Tranås Juniorelitlag fr. v. Klara Johansson, Moa Folke, Adam Sjögren  
och Anders Friberg.

Tre glada killar som gillar golf !

Klara Johansson, hcp +1,2. Inte illa!

Klara Johansson +1,2. Inte illa!
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Tranås GK representerar! 
Till slut några ord om de elitspelare som är ute och representera Tranås GK. 

DAVID LINGMERTH är på PGA Tour:s Nationwide Tour och som slutade 
27:e på Money List. David har snitt score på 70.19 (vilket är detsamma som Aaron 
Baddley på PGA Tour som har tjänat in 18,500,000:-).  Se sid 12.

BJÖRN LJUNGGREN blev historisk när han vara med och vann VM-Guld i 
Handigolf. Han har också två seger på 2011 HandiGolf Tour.  

KLARA JOHANSSON vår KM-mästarinna kan ni läsa mer om nedan.

ELISABETH WILANDER representerade båda Tranås GK och Sverige med 
en 4:e plats på European Senior Ladies Team Championchips och individuellt på 
Senior Ladies British Open Amateur Championship, se sid 15. 

ANDERS FRIBERG Spelar på Nordea Tour och har visat bra form med -8 på 
Nordea Open i Norge (med 65-63 start på tävlingen). 

ADAM SJÖGREN Spelar på Nordea Tour och även har vunnit både KM Match 
och KM Slag på Tranås GK. 

På ”G” är MOA FOLKE som precis har börjat på Golfgymnasium i Åtvidaberg. 
Moa spelar på Skandia Tour Regional och har haft fyra Topp-10 med en andra plats 
på DM DAMER SMÅLAND i Isaberg. Ett stort tack till er alla för att ni på ett 
föredömligt sätt representerar vår klubb.

Vilken golfsäsong – Klara berättar...
2011 har varit mitt händelserikaste år i min golfkarriär. Det började redan förra året 
i november när jag tillsammans med min tränare Carl Gustavsson i Växjö satte upp 
mina mål för kommande säsong, vilka tävlingar jag skulle spela och hur jag skulle 
träna för att prestera. Efter en vinter med stenhård slagträning i ”Ladan”, golfhallen i 
Växjö som hårt pumpande på gymmet började säsongen med 2 topp-10 placeringar 
på Sverige bästa juniortour. 

I juni var det min tur att springa ut som en glad student på skolgården i Växjö där 
mina 3 år på ProCivitas Privata Gymnasium var över. På examensdagen fick jag min 
belöning för allt det slit jag lagt ner under de tre åren och framför allt under vinter-
halvåret. Jag blev utsedd till ProCivitas Bästa Idrottare i min avgångsklass för att jag 
har kunnat kombinera både en elitsatsning på golf samtidigt som mina skolbetyg 
varit höga. Samtidigt som jag fick priset Bästa Idrottare fick jag även ta emot Sveriges 
Centralförening för Idrottarens Främjande pris, Idrottsskölden. Priset delas ut varje 
år till endast en elev i varje gymnasieskola med någon sorts form av idrottsinriktning. 
Kända svenskar som har fått priset är bland annat Göran Zachrisson, Peter Forsberg 
och Gunde Svan. 

Min fina säsong fortsatte när jag radade upp topp-10 placeringar runt om i Sverige 
och min främsta prestation under året var på den svenska proffstouren för damer, 
Nordea Tour. Av de 78 startande var det endast 12 damer framför mig i resultat-
listan. Speciellt roligt var att min storebror Kristofer gick caddie och bidrog till min 
framgång.  

Under hela säsongen har jag fått ett otroligt bra stöd från Tranås Golfklubb; Steven 
McDaniel som har funnits där när jag behövt hjälp och medlemmar som stöttat och 
intresserat sig för min golf. 

Till nästa år finns två vägar jag kan gå, bli proffs och spela på Nordea Tour eller fort-
sätta som amatör och åka över till USA för att spela collegegolf. Valet är svårt men 
jag vet med stor sannolikhet att vi kommer träffas på golfbanan. 
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Tävlingsresultat 2011
ÄGG-GOLF 9 HÅL POÄNG.
A-klass
1. Mikael Atterklint 19
2. Mikael Folke 18
3. Pär Karlsson 17
B-klass
1.  Sigurd Lövmo 20
2. Mikael Brangenfeldt 19
3. Nils Carlström 18 

OCAB FLAGGTÄVLING
A-klass
1. Peter Holgersson 19:e
2. Håkan Andersson 19:e
3. Martin Wåhlstrand 18:e
B-klass
1. Elias Polbring 19:e
2. Stefan Karlsson 18:e
3. Marie Engsén 18:e

MAJ-SCRAMBLE
1. Herman Karlsson/ 57,6
Dennis Bremer/Andreas Lingmerth
2. Magnus Johansson/ 61,9
Carolina Löfgren/Lars Andersson
3. Peter Helgesson/ 62,5
Michael Thors/Marcus Gustavsson

MALMQVIST GULD BÄSTBOLL
1. Anita Möller/Ulla Blomqvist 39
2. Wanja Boij/Catherine Osbeck 37
3. Charlotte Fisherström/ 37
 Madelene Bengtsson

SANDSTRÖMS MODE
A-klass
1. Magnus Engström 70
2. Hans Ljungqvist 71
3. Mikael Axelsson 75
B-klass
1. Nils Carlström 69
2. Ulf Atterklint 72
3. Bo Karlsson 73
C-klass
1. Roger Karlsson 35
2. Roland Lagerkvist 29
3. Laszio Valaszkai 28
Dam-klass
1. Marie Engsén 36
2. Moa Folke 35
3. Anette Wissing 34

VOLVO WORD GOLF CHALLANGE
Herrar
1. Leif Algmark/Axel Algmark 45
2. Simon Fransson/ 
 Andreas Lingmerth 43
3. Ronny Sjögren/Erik Sjögren 43
Damer
1. Emilie Högström/ 
 Susanne Whittam  44
2. Chatrine Osbeck/Marie Engsén  44
3. Eva Sätermo/Helén Andersson 42

MC DANIELS MIDSOMMARMIX
1. Göran Björnqvist/Ewe Kjellson 41
2. Kjell Blomqvist/Ulla Blomqvist 41
3. Anders Wilander/Helen Andersson 40

GARYS
A-klass
1. Andreas Johansson 71
2. Pether Åhlén 75
3. Hans Ljungqvist 75
B-klass
1. Nils Carlström 72
2. Kjell Blomqvist 72
3. Bo Axelsson 77
C-klass
1. William Heiman 32
2. Roger Carlsson 30
3. Stefan Gustavsson 28

GENERATIONSPOKALEN
1. Ann-Marie Ljunggren/ 
 Philip Ljunggren 48
2. Annica Gustavsson/ 
 Martin Gustavsson 45
3. Bo Johansson/Klara Johansson 44

SENSIA DAM BJUDER HERRE
1. Caroline Johansson/ 
 Anton Gustavsson 41
2. Elisabeth Wilander/Mats Wilander 39
3. Agneta Westman/Håkan Westman 39

STRÖMSHOLMENS BÄSTBOLL
1. Tomas Ehn/Lars Engdahl 46
2. Daisy Sandelin/Lennart Sandelin 44
3. Lars Sjöö/Christer Ulmbrant 44

OPTIMERAS GREENSOME
1. Jesper Green/Dennis Ståhl 45
2. Anton Bengtsson/ 
 Christer Bengtsson 42
3. Kristofer Johansson/ 
 Klara Johansson 41

MY GOLF TOUR
1. David Bremer/David Frehse -11,8
2. Anna Rudeberg/Rickard Ek -10
3. Simon Erlandsson/ 
 Stefan Rylander -9,5

OEM-POÄNGEN
1. Moa Folke/Mikael Folke 44
2. Dan Löwunger/Patrik Forsemalm 44
3. Håkan Andersson/Anders Strand 43

COOP EXTRA CANCERGOLFEN
1. Bo Olsson/Liselotte Olsson  41
2. Kalle Patriksson/ 
 Andreas Lingmerth 39
3. Roland Johansson/ 
 Andreas Johansson 39

Q-TEE DAMTÄVLING
A-klass
1. Christina Clasén/Marianne Hörlin 36
2. Petra Blomqvist/Helene Bohman 35
3. Chaterine Osbeck/ 
 Lena Gustavsson 35
B-klass
1. Anette Palm/Eivor Clasén 43
2. Hélene Haraldsson/ 
 Anneli Rosengren 41
3. Jessica Friberg/ 
 Anna-Katarina Sörensen 40

EFG-GOLFEN
1. Martin Berg/Kalle Patriksson 44
2. Erik Tingman/Philip Andersson 42
3. Dennis Bremer/Herman Karlsson 40

NORRABYKROG MIXED TEE
1. Svinarp 92
Jennie Johansson, Bo Horndahl
Andreas Carlsson, Ann-Marie Ljunggren
2. Luddrarna 92
Susanne Tingvall, Stefan Beidegård
Marie Engsén, Stefan Brangenfeldt
3. No Eagle 91
Linus Skrubbe, Stefan Skrubbe
Jonas Vesterlund, Jimmie Johansson

KM SLAG
Herrar 
1. Adam Sjögren 225
2. Martin Gustavsson 228
3. Torgny Pettersson 229
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Hole-In-One’s 2011
Norrabybanan
26 apr Rolf Hellerfeldt Hål nr 8
6 maj Inger Lindvall Hål nr 8
26 jun Christina Fransson Hål nr 8
01 jul Bo Johansson Hål nr 8
24 jul Toni Jönsson Hål nr 5
1 aug Johan Fång Hål nr 5
18 sep Stefan Skrubbe Hål nr 5
20 sep Jan-Olof Forsberg Hål nr 8

Korthålsbanan
12 aug Viktor Antonsson Hål nr 1
27 aug Marie Engsén Hål nr 5
15 okt Jimmy Rylander Hål nr 6

Annan bana:
28 jul Patrik Franzén Vadstena GK 
27 sep Petter Knutsson Linköpings GK 
23 okt  Magnus Hoff Vadstena GK

Klubbmästare 2011
KM Slag
Herrar Adam Sjögren 
Damer Klara Johansson

KM Match
Adam Sjögren

KM MATCH Final
Adam Sjögren - Conny Berggren 19:e

ONSDAGSGOLF Final
A-klass
1. Lars Berggren 142.2
2. Peter Åhlén 144.2
3. Magnus Johansson 144.6
B-klass
1. Kjell Blomqvist 146.2
2. Torsten Lingmerth 147.6
3. Anders Gustavsson 147.8

TISDAGSGOLF Final
A-klass
1. Elisabeth Wilander 73
2. Ann-Marie Ljunggren 74
3. Linda Lilja 76
B-klass
1. Anette Palm 73
2. Annelie Rosengren 74
3. Jessika Friberg 75
C-klass
1. AnnaKatarina Sörensen 75
2. Agneta Sjögren 76
3. Marie Segersson 80

KM SLAG DAMER
1. Klara Johansson 71
2. Elisabeth Wilander 81
3. Anita Möller 87

KORTHÅLSMÄSTERSKAP 2011
Herrar
1. Lars Engdahl 36
2. Viktor Karlsson 41
3. Lennart Söderberg 42
Damer
1. Greta Elovsson 44
2. Gerd Svensson 50
3. Ulla Blomquist 52
Open
1. Magnus Karlsson  45
2. Tomas Helgesson 46
3. Pether Åhlén 48

Hur skulle vår tävlingsverksamhet fungera utan dessa eldsjälar? Ett stort tack från oss alla till 
Birgit Emmertz, Leif  Boqvist, Leif Nordell och Stickan Emmertz!

Tranås Elitlag 2011 fr.v. Andreas Lingmerth, Adam Sjögren, Kristofer Johansson,
Conny Berggren, Simon Erlandsson, Andreas Friberg och coach Steven McDaniel.



Utrustning: Titleist, PING, Footjoy, Ogio, US Kids
Skor: FootJoy, Nike, Duca del Cosma från Italian, Lambda Golf Shoes  
Handmade in Europe”

Till sist: Tack Micke, Sofie och Klara som jobbat i butiken!

Våra tävlingar
Midsommar Mix: McDaniel Golf sponsrade Midsommar Mix i år för 
tredje året. 
9 and Dine: Tack till alla som spelare 9 and Dine, vår fredagstävling över 9 
hål! Vi gjorde en enkät på den sista tävlingen och fick mycket bra feedback 
till nästa år .
Korthållsbana Mästerskap: Tack till Björn Forsell (Mr Duo) som sponsra-
de denna tävling. Grattis till Magnus Karlsson, förste Korthålsbanemästare 
i Tranås GK historia!

Hälsningar Steven

Vårt mål med Steven McDaniel Golf Academy 
är att ”utveckla alla golfare, oavsett nivå.” 
Detta gör vi genom vidareutbildning i den 
senaste tekniken, erbjuda lektioner som foku-
serar mer på långsiktighet, samt lära ut hur 
man ska träna! 

Under vintern ska jag resa till Manchester och träna med European Tour 
Karl Morris, som jobbar som ”Coach” till Graeme McDowell, Darren 
Clark, Louis Oosthuizen, Charl Schwartzel med flera. Målet är att bli bättre 
på att coacha fram junior- och elitspelare. Självklart vill jag erbjuda träning 
till alla medlemmar som vill få ut mycket mer av sitt spel!

I år har vi haft Supervised Practice, som är svaret på: ”Jag har aldrig tid att 
träna.” Syftet med denna typ av träning är att inte introducera nya teknik, 
utan träna på det man redan lärt sig! Det är alltid repetition som är nyckeln 
till att bli bättre på något! Varför man kan slå massor av bollar på rangen 
utan att det ger resultat på banan? Man har helt enkelt tränat på fel sätt. Vi 
kommer att fortsätta med denna typ av träning och förhoppningsvis får vi 
fler intresserade. 

Golfstore Butiken
De senaste säsongerna har vi upptäckt att vi haft för många olika varumär-
ken i butiken, vilket bidragit till minskad lönsamhet. Vi kommer aldrig bli 
en ”Flaggship Store” såsom Dormy eller Landeryds Golfklubb, där man kan 
erbjuda ett fullsortiment. Kundunderlaget är tyvärr för litet. 

Istället har vi nu valt att bli ännu duktigare på de varumärken vi vill jobba 
med och till nästa säsong ser ni följande märken i butiken: 

Kläder: PEAK Performance, Galvin Green, Abacus, Daily Sports, 
Lanner Socks

Pro's Corner

Julklappstips?
Vi har julöppet  

17-18 dec kl. 10-15.

Välkomna!
Specialerbjudande:  

Köp ett presentkort och få 20% mer!
Ex. Betala 500:- 

och få presentkort för 600:- 
OBS! Presentkortet gäller från 1/1/2012
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David Lingmerth - vår stolthet!
Tänk vad ett ynka slag kan betyda. Efter en formidabel höstsäsong  
avancerade David till en plats precis utanför direktkvalificeringen till PGA touren. 
En sänkt sista putt på sista green i sista tävlingen för året, det var den hårfina skillna-
den. Bollen högg i hålkanten och vägrade ramla i. 

Trots denna snöpliga händelse så måste David ändå vara mer än nöjd med sin debut-
säsong. En slutlig 27:e plats efter 25 spelade tävlingar (av 26) och 170.000 inspelade 
dollar har han ändå fått bevis för att han hör hemma på de stora tourerna och bli inte 
förvånade om han i det kommande kvalet till PGA touren lyckas lägga beslag på det 
åtråvärda PGA kortet.

Tranås Golfklubbs genom tiderna, så här långt i alla fall, bästa golfare har definitivt 
framtiden för sig och det skall bli mycket spännande att följa hans fortsatta utveck-
ling. Från Tranås GK säger vi så här långt ett stort grattis och lycka till i säsongs-
avslutningens nervpirrande kval till PGA touren.

Spelarstatistik från Nation Wide Touren:

•	 25 spelade tävlingar med  
171.000 inspelade dollar

•	 7:e plats i antal puttar per rond
•	 70:e plats i driving distance
•	 292 yards i snitt med drivern
•	 4,2 birdies i snitt per rond
•	 66,6% greenträff
•	 57% sandsaves



Tack för en fin golfsäsong med ett genomsnitt av 52 spelare 
fördelat på 17 tisdagar.  En bra bit över 800 ronder!

Segrare i A-klassen blev Göran Lindberg och i B-klassen Sven Ohlsson.

Höglandstourenstartade 19 maj i Tranås med ett stort antal deltagare från Tobo, Vetlanda, Nässjö 
och Eksjö. Efter avslutningstävlingen i Eksjö den 8 september stod Tranås som slutsegrare med 
10 slag före Tobo.

I Matchspelet mot Gränna GK försvarade Tranås segern från 2010. Tranås GG segrade mot 
Mjölby i Granspokalen. Även Allianspokalen gick i år till Tranås.

Avslutningsresan styrde i år till Billingen GK där första dagen bjöd på regn och mera regn. 
Trots detta genomförde samtliga tävlingen. Bra gjort! På kvällen hölls en prisutdelning för hela 
säsongen och därpå en god trerätters middag som avnjöts i Glada Gamla Grabbars anda. Andra 
dagen bjöd på fint höstväder med bättre golfspel. Segrare efter 2 dagars spel blev Lars Berggren 
på goda 151 slag. Vi återvänder framåt kvällen till Tranås efter en trygg bussfärd med Sören 
Eidelbrekt vid ratten.

Vi vill även rikta ett speciellt tack till banpersonal, kansli samt Jan Wigur.

Tack alla Glada Grabbar för ännu en fin säsong. 

Bosse, Lasse, Sven, Göran

Gamla Grabbar
GG’shöstmöte 

29 november 18.00
i klubbhuset. 

Val av ny styrelse i GG 

– kom och gör din 
stämma hörd.

 
   

Bild från Nation Wide fotad av Niclas Arwefjäll som följde David denna 
tävlingen tillsammans med mamma Birgitta bla. "En fantastiskt bra kille 
som redan är populär här på touren" var ett uttalande från en av tourens 
höjdare och mamma fick vara stolt!
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Slutet på årets golfsäsong är här och man har gjort 
den allra sista rundan för året. Jag själv har nu också 
gjort min sista säsong som ordförande för damerna 
i Tranås Golfklubb. Jag tackar för mig och lämnar 
över till Anette Palm som ny ordförande i damkom-
mittén. Det känns bra att lämna över till någon 
annan som kan tillföra nya idéer och jag önskar 
Anette lycka till!

I år fick vi med lite nya spelare i Tisdagsgolfen. Det 
är kul! Målet för oss golfande damer är ju att fånga 
upp nya golfare och se till att de vill vara med och 
spela tävling. Det tycker jag att vi lyckat bra med!

Vi har sett att spelare utifrån, medlemmar i Tranås 
GK men som inte bor här, nu har kommit igång och 
spelar våra klubbtävlingar - jättekul!

Hur har vi då haft det på Damfronten? Årets 
matchtävling blev av till slut även om Qtee, som 
brukat stå för denna tävling, inte medverkade i 
år. Tävlingen fick en egen sponsor – ASSENSUS 
– som ställde upp med fina priser så att vi kunde 
genomföra arrangemanget. Vinnaren blev i år Lotta 
Fischerström och god tvåa Daisy Sandelin. Jag vill 
verkligen slå ett slag för matchtävlingar! Så kul att 

spela och så lätt! Alla spelar på sin nivå och även om 
man nu spelat riktigt dåligt på ett hål så har man 
chansen att vinna nästa! Hoppas att fler ställer upp 
till nästa år. Jag lovar det är både lätt att spela och 
väldigt roligt!

Tisdagdgolfen har hållit på över 19 tisdagar. Två 
damer har spelat hela 17 gånger! En tisdag snö-
ade det och en annan tisdag klev de flesta av 
banan eftersom åskan satte stopp för fortsatt spel. 
Grundseriens vinnare blev i A-klass Ann-Marie 
Ljunggren, B-klass Maria Sundell Helgesson och C- 
klass Nana Sörensen. Finalen vanns utav Elisabeth 
Wilander i A-klass, Anette Palm i B-klass och 
Nana Sörensen i C-klass. Till nästa år kommer även 
damerna, såsom herrarna redan gör, ha med sig ett 
snitt utav sina 5 bästa rundor in till finaldagen. Det 
känns bra att de som spelat bra under hela säsongen 
ska ha ett litet försprång när finalen spelas.

Tranås lyckades även mycket bra i seriespelet. Vi 
vann D35 och går nu upp till divison 1. Laget 
D50 blev tvåa i sin klass och stannar därmed kvar i 
division 1 och D60 kom femma. Är ni sugna på att 
spela i seriespelet till nästa år så hör av er. Ni behövs!

Söndagen den 4 september spelade damerna Qtee 
i Tranås. Tävlingen spelades som en bästboll med 
shotgunstart kl.10. Vi var 28 tävlande par i två klas-
ser. Det var en mycket trevlig tävling. Qtee själva var 
på plats och höll i hela arrangemanget med närmast 
hål-tävling på alla korthål samt Longest Drive. 
Tranås GK fick mycket beröm, både för banan och 
tävlingen, utav spelare och tävlingsledning denna 
dag. Vi hoppas på repris till nästa år.

Jag vill också innan jag avslutar skicka ett jätte-
stort tack till Birgit och Stig Emmertz som var oss 
behjälpliga med både det ena och det andra. Tack 
snälla!

Till sist en liten inblick i hur Elisabeth Wilander 
hade det när hon var i Bulgarien för att spela EM 
för seniorer....

Tack för mig!

Lena Gustafsson
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Damkommittén summerar säsongen!

Högt deltagande hade vi i QTee tävlingen. Missa inte den nästa år! Säsongen bjöd på varierat väder, även snö! Det blev en tuff match för Nana Sörensen och Anette Palm.

Åter är det dags att summera den gångna golfsäsongen. Tiden går så fort - vips är det 
oktober och klubborna ska tas in igen! Säsongen har varit otroligt kul med spel på en 
fantastisk bana, den bästa på länge. Dessutom spelades flera roliga tävlingar.



Inte hade jag trott att jag skulle 
göra "golfkarriär" nu men det 
har verkligen varit det roligaste 
jag varit med om i golfväg!

Anledningen till att jag fick denna chans var att 
jag i år bestämde mig för att försöka spela alla 
kvalificeringstävlingarna på Senior Tour. Det är 5 
opentävlingar under en säsong av vilka de 4 bästa 
placeringarna räknas i en rullande ranking. Just nu 
ligger jag 4:a, 2 poäng efter Viveca Hoff. Bara det 
känns otroligt! Viveca är fortfarande otroligt duktig 
och spelade under sin karriär på Europa Touren.

Jag har spelat jämnt och bra under säsongen och det 
ledde till att jag blev uttagen till EM i lag för senio-
rer. Tävlingen spelades i Bulgarien på en fantastisk 
bana som Gary Player ritat – Black Sea Rama. 
Banan låg högt med utsikt över Svarta Havet, väd-
ret var underbart, 31 grader och solsken. Det som 
var ganska svårt var den kraftiga vinden de första 
dagarna. I motvind fick man ta 3 klubbor extra!

Tjejerna som jag spelade tillsammans med i laget 
var Viveca Hoff (Rya), Christina Birke (Bro Hof ), 
Helen Maxe (Albatross), Lena Törnros (Gräppås) 
och Gunilla Ekman (Hovås).

Tävlingen spelades över fem dagar. De två första 
dagarna spelade vi slagspel open och fick räkna de 
fem bästa resultaten. Min oro var förstås att vara 
den som skulle räknas bort, man ville ju gärna visa 
att man vara värdig sin uttagning. Jag klarade det 
och hade 82 slag vilket jag vara ganska nöjd med  

i vinden. Dag två hade jag 86 och vi fick stryka mitt 
resultat. Sverige hamnade på en 4:e plats i tabellen 
och bäst var Frankrike. För att få spela om medal-
jerna behövde vi komma sämst 6:a så det delmålet 
klarade vi. Sedan gick tävlingen över i matchspel 
där ettan mötte 6:an osv. Matcherna var fyra singlar 
och en foursome-match. Sverige fick möta Belgien 
och jag blev uttagen att spela foursome tillsammans 
med min goda vän Lena Törnros. Foursome är ju 
inte lätt men samtidigt kändes det tryggt och kul att 
spela tillsammans med Lena. Matchen mot Belgien 
vann laget med 5-0 och så var vi plötsligt i semifinal 
och skulle spela om medaljerna! Nästa dag fick vi ta 
oss an ettan Frankrike med 2 scratchspelare i laget.  
Helt plötsligt blev jag supernervös när jag skulle slå 
ut på ettan och jag visste knappt om jag skulle träffa 
bollen? Lena och jag startade först, vi kämpade sten-
hårt och vann vår match med 2-0. Tyvärr förlorade 
laget med 3-2 men Frankrike var verkligen bra. Så 
blev det till slut en match om bronsmedaljerna mot 
Tyskland. Det var en stentuff match som avgjordes 
på sista greenen i sista matchen, tråkigt nog inte 
till Sveriges fördel. Lena och jag vann även den 
foursomematchen med 2-0 så vi förblev faktiskt 
obesegrade i foursome och vi hade så kul!!! Och 
en fjärdeplats är inte så dåligt, året innan slutade 
Sverige sjua.

Jag kan lugnt säga att detta gav mersmak. Jag har till 
och med bestämt mig för att träna lite mer för jag 
skulle gärna göra om detta igen och då krävs det bra 
spel kan jag säga. Det finns så många duktiga tjejer 
som slåss om platserna!

Senior Ladies British Open
Som grädde på moset blev jag också uttagen att 
representera Sverige i Senior Ladies British Open 
i Belfast två veckor senare. Här var det gammalt 
vanligt hederligt irländskt väder med regn och blåst. 
Första dagen var resultaten höga för alla av den 
anledningen. Jag slog många bra slag men klantade 
mig rejält de två sista hålen dag 2 vilket gjorde att 
jag missade cuten till dag 3 med 1 SLAG! Tog ett 
tag att komma över...

Jag fick lägga min energi på att stötta Viveca genom 
att vara en bra caddie sista dagen. Jag tror att jag 
skötte mig någorlunda och Viveca slutade på en 
17:e plats. Bästa svenska blev Christina Birke med 
en 12:e plats. Vann gjorde scratchspelaren Christine 
Felicity 78, 77, 75.

Elisabeth Wilander

15
Segrarna i Tisdagsgolfens final Anette Palm, Nana Sörensen och Elisabeth Wilander. Segrarna i Tisdagsgolfens grundserie Nana Sörensen, Ann-Marie Ljunggren  

och Maria Sundell-Helgesson. 15

European Team Senior Ladies Championship – Vilken upplevelse!

Min forusome-partner och goda vän Lena Törnros - vilken 
klippa att luta sig mot.

Vacker vy över Black Sea Ramas artonde hål. Spelades som par 3, 
188 meter uppför. Bara upp med drivern. Slice var inte aktuellt!

Kände mig som ett proffs när jag kom till rangen!

Pristagarna i British Open. I mitten Christine Felicity och 
längst till höger Christina Birke som vann 60-års klassen.



STYRELSE & KOMMITTÉER

Bertil Fång Ordförande
Per Samuelsson Vice ordförande
Ulf Clasén Kassör
Inger Lindwall Sekreterare
Bo Olsson Gamla Grabbar
Leif Nordell Tävl. kommittén
Lena Gustavsson  Damkommittén
Beatrice Singleton Info/utbildn. ansv.
Kenth Irebo Hcp-kommittén
Vakant Bankommittén
Vakant Regelkommittén
Lars-Erik Karlsson Byggnadskom.
Fredrik Ljungkrantz Elit/juniorkom.

VALBEREDNING
Kjell Blomqvist, Bo Johansson, 
Elisabeth Wilander, Stefan Fundin

KANSLI
Britt-Louise Wykman, Britt Jöhnson
 

BANAN
Staffan Lago, Mikael Lago, Torgny 
Pettersson, Bo Jernqvist, Roland 
Johansson, Jan Lantz, Tomas 
Andersson, Kenneth Henningsson, 
Kent Karlsson, Matias Axelsson. 

PRO
Steven McDaniel, shop Mikael 
Sund och Sofie Brangenfeldt, Klara 
Johansson.

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

Våra	partners

AVSÄNDARE:
Tranås Golfklubb
Norrabyvägen 8
573 43 Tranås

PORTO
BETALT

B FÖRENINGSTIDNING

E N T R E P R E N A D
KANONADEN

EL & VVS


