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Engagemang skapar en organisation. Saknas engage- 
mang så dör verksamheten. Det kan vara ett företag, 
en politisk organisation, en kommunal förvaltning/
avdelning eller en idrottsförening.
Engagemang är när det samlas 40 knattar en tidig vårmorgon när 
det blåser snålt från sjön Sommen in över Greve Hamiltons bana 
(korthålsbanan) på Norraby. 

Engagemang är också när ett 100-tal lite äldre tjejer och killar 
spelar sina rundor på tisdagar och torsdagar eller de lite yngre 
tjejerna och killarna spelar tisdags- och onsdagsgolf. Vad är en 
förening utan engagerade ideella krafter som exempelvis paret 
Emmertz och Nodden som nästan alltid finns på klubben.

Hade inte familjen Lingmerth varit så engagerad som man varit, 
så hade inte sonen David blivit vad han är idag!

Utan engagemang så hade inte Tranås GK kommit dit där man 
är idag 60 år efter att Stig Hjelmqvist och några andra entusias-
ter fick idén att bilda en golfklubb. Vi kan bara tänka oss vilket 
engagemang som krävdes för att utveckla denna golfanläggning 
och jag tycker att TGK är en ganska pigg 60- åring!

När undertecknad gick ut på en 18- håls runda i somras så träna-
de vår mest lovande tjej Moa Folke puttning på övningsgreenen. 
När jag kom in efter drygt fyra timmar (lite för lång tid!) så 
tränade Moa fortfarande chippar och puttning! Det kallar jag 
engagemang! Det är så man blir bättre!

Engagemang är också när medlemmen har synpunkter på verk-
samheten och det är främst banan som diskuteras. Det finns 
många olika åsikter om hur en bra golfbana ska vara. Ibland 
har jag lite svårt att förstå att en green som under några dagar 
blir lite sämre kan skapa så starka reaktioner, men det som kan 
göra mig irriterad är när kritiken övergår till att bli personliga 
påhopp. Men oftast är engagemanget positivt! Vår engagerade 
krögare Martin Dahlgren har i år hamnat på femte plats bland 
ALLA golfrestauranger i landet i den klassificering av golf-
anläggningar som årligen görs. Grattis Martin (och TGK).

Den gångna säsongen har vädermässigt varit både och. Vädret 
har hjälpt till att vi haft en fin bana under större delen av 
säsongen. Samtidigt har vädret gjort att vi inte haft så många 
greenfeegäster som vi räknat med. Då säger en del att det beror 
på samarbetet med östgötaklubbarna och att Tranås är den mest 
besökta banan, men statistiken visar att Norrabybanan är den 
bana som har näst minst besök och Tranåsspelare har spelat  
1.500 rundor på de andra banorna i samarbetet, så jag ser samar-
betet som en medlemsförmån.

Tyvärr har vår klubbchef Bo Johansson som anställdes inför 
säsongen 2012 sagt upp sin tjänst vid TGK och jag respekterar 
Bosses beslut och önskar honom lycka till med framtida upp-
gifter och jag hoppas vi kan dra nytta av hans golfkunnande 
även i framtiden.

Vår pro Steven McDaniel har valt att lämna oss för att jobba på 
Linköpings GK och han kommer att efterträdas av en gammal 
bekant, Kalle Ragneby. Jag vill tacka Steven för hans engage-
mang och samtidigt hälsa Kalle välkommen tillbaka till Tranås 
Golfklubb.

När jag morgonen efter att denna inledare skrivits klart öppnar 
lokalbladet så är den största nyheten att klubbens bäste spelare 
genom tiderna haft sin hittills största framgång och kvalificerat 
sig för nästa säsongs PGA-tour! David Lingmerth möter nästa 
år spelare som Phil Mickelsson och Tiger Woods! Sug på den 
karamellen! Som jag skrev tidigare i denna spalt så krävs engage-
mang för att nå dit där David är idag sedan krävs det även talang, 
målmedveten träning och att man har ett starkt psyke. Klubben 
gratulerar David och önskar honom lycka till!

Ordförande

Berra Fång

Engagemang!



Viktig information från kansliet!
Tisdag- och onsdagsgolf
Lämna alltid in era scorekort efter tävlingen, även om ni inte spelat fär-
digt. Uttagna men ej inlämnade scorekort ger merarbete. Alla onsdags-
golfare kommer under våren att bli kallade till upptaktsmöte. Kallelse 
kommer att sändas ut via epost.

E-postadresser
Fr.o.m. hösten 2012 använder vi oss av ett nytt mailprogram. 
Om du ändrar den e-postadress som du angivit tidigare måste 
du kontakta kansliet så vi har din aktuella adress. 

Tidsbokning
Den obligatoriska anmälan till shop/kansli har givet bra resultat 
och det är inte många bokade tider som inte utnyttjas. Detta 
gör att fler får möjlighet att spela. Vi ber er att i första hand 
spela tre- och fyrbollar när det är stort tryck på banan. Vi kom-
mer, om det finns behov, att plocka ihop två 2-bollar för att 
kunna ge flera chansen att få spela.

Öppettider
Under vintersäsongen har vi reducerade öppettider.  
Aktuella öppettider kommer att finnas på vår hemsida.

Vi tackar er alla för denna trevliga säsong och ser fram mot  
ett nytt och härligt golfår 2013!

Britt och Britt-Louise

3

K
al

le
ls

e 
til

l h
ös

tm
öt

e 2012-11-29 Kl. 19.00 
Plats: Golfklubben
 ÄRENDELISTA:
 1. Mötet öppnas
 2. Vår nye pro Karl Ragneby presenterar sig
 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 2013
 9. Fastställande av greenfee-avgifter
 10. Fastställande av budget
 11. Prisutdelning 
 12. Övriga frågor
 13. Mötet avslutas  

 Välkomna!

 Styrelsen för Tranås Golfklubb 

Vi vill alla 

ha en fin bana!

Hjälp till att 

laga nerslags-

märkena!



BUDGETFÖRSLAG 2013
RESULTATRÄKNING
 Bokslut Budget Utfall Budget
(Belopp kkr) 2011 2012 12-09-30 2013

Intäkter
Medlems och vagnpl. avgifter 3551 3780 3571 3670
Greenfeeintäkter o företagsgolf 974 1000 720 750
Reklam- och sponsorintäkter 298 450 299 350
Klubbtävlingsintäkter, träningsavg. 105 170 196 180
Kommunala och övriga bidrag 100 50 53 50
Hyresintäkter 112 100 112 120
Övriga intäkter 183 75 43 140
Summa intäkter 5323 5625 4994 5260
Kostnader 
Personalkostnader -1710 -2000 -1711 -1800

KOSTNADER FÖR BANAN
Frö, gödning och bekämpningsmedel -86 -135 -105 -100
Dress och bunkersand -69 -125 -66 -100
Förbättringar banan -27 -150 -90 -100
Drift banan -501 -450 -310 -400
Summa kostnader banan -683 -860 -571 -700

Junior, Herr- och Damelit -250 -200 -152 -150 
 
DR Shop och PRO -251 -300 -286 -300
Föreningsavg. golfinfo -249 -200 -212 -200
Hyror, lokaler och mark -93 -90 -64 -90
Administration -362 -200 -208 -200
Klubbkostnader -67 -125 -175 -125
 
Fastighetskostnader
Vatten och avlopp -40 -50 -32 -50
Gasol -8 -10 -6 -10
El -288 -250 -196 -250
Renhållning och lokalvård -81 -70 -70 -70
Reparation, underhåll och övrigt -80 -70 -109 -70
Summa fastighetskostnader -497 -450 -413 -450

Avskrivningar
Inventarier/maskiner -678 -760 -491 -786
Byggnader -185 -187 -140 -182
Markanläggning -140 -140 -106 -141
Summa avskrivningar -1003 -1087 -737 -1109

Räntekostnader -95 -60 -68 -90
Företagsförsäkring -40 -45 -45 -45

Summa kostnader -5300 -5617 -4642 -5259
Resultat 23 8 352 1

Anm.
Från bankommittén finns önskemål inför kommande budget, vilket finns med i avskrivningsplan budget 2013.
- Traktor ca 350 tkr.
- Vertikalskärare/spikers ca 150 tkr.         
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FÖRSLAG TILL ÅRSAVGIFTER
 
 Avgift 2012 Avgift 2013
Senior, enskild (med i Östgötasamarbetet) 4800 4800
Senior, enskild (ej med i Östgötasamarbetet) 4350 4400
* Vardagsmedlemskap (ej med i Östgötasamarbetet) 3370 3400
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) 900 900
** Non resident (med i Östgötasamarbetet) 4800 4800
** Non resident (ej med i Östgötasamarbetet) 4350 4400
Årsmedlemskap, seniorer (med i Östgötasamarbetet) 
(inget medlemslån kopplat till medlemskapet) 5495 5695
*** 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 80/100 80/100

GREENFEE  
Seniorer 340/420 340/420
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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Rapport från Bankommittén

Hej igen alla glada 
Tranås-golfare!
Ja, då är det äntligen dags för en comeback för min del. Ska bli jätte-
kul att få komma hem till Tranås igen och ta över shop, studio och 
instruktionsverksamheten. 
Det är 2 år sedan jag var hos er och dessa år har jag spenderat på Hooks Golfklubb. Det är 
en betydligt större klubb med två 18-håls banor och en förnämlig herrgård med konferens 
som ger helårssäsong. Jag tror mig känna igen de flesta av er ute på klubben, men för er som 
inte vet vem jag är kommer här en kort beskrivning.

Sann Östgöte med rötterna i Vadstena, och 35 år i skrivande stund. Familj bestående av 
tvillingdöttrarna Märta och Saga, sambo Jeanette och hennes son Hugo. De kommer med 
all säkerhet att synas ute på klubben. Jag började min golfkarriär 1988, och hade mina 
första lektioner 1992. Det var dock inte förrän 2004 som jag gick PGAs Tränarutbildning. 
Läste lite pedagogik och engelska på universitet där emellan. Hann också med två år 
på college med ett par topp-3 placeringar som tävlingsmeriter, annars är min 6:e plats  
från Svenska Instruktörsmästerskapen min tyngsta spelmerit. Svenska klubbar jag varit 
på innan är Vadstena, Lysegården, Tranås (05-10) och Hooks. Jag jobbar mycket med 
Custom Fitting och gick därför också PGA Advanced Club Fitter med godkänt resultat – 
så tvivla inte ifall ni behöver ny utrustning. Mer om mig finns på min hemsida.

Vad kommer att ske på Tranås 2013?
Jo, min tanke är förstås att förse er medlemmar och gäster med en välsorterad shop och service, för säkerhets skull kommer också Micke att 
vara kvar. Tre klubbleverantörer kommer att dominera med sina produkter, samt 4-5 leverantörer på klädsidan. Det blir lite nytt och lite 
beprövade produkter. Självklart kommer det att fortsätta vara en Golfstore-shop och inom kort kan ni också hitta oss med en egen hemsida. 
Jag kommer att vara den enda instruktören på plats, i alla fall första året. Förhoppningen är att ni alla ska kunna hitta en form av lektion eller 
kurs som passar just er, allt ifrån det långa spelet till det korta, samt custom fitting om ni behöver ny utrustning. 

Min önskan är förstås att behovet från er medlemmar är stort vad det gäller mina tjänster och produkter. Ska dock påpeka att jag vill bygga 
upp en shop med er och gästers efterfrågan, så jag kommer inte att ha hela Golfstores sortiment i shopen men har givetvis tillgång till det. 
Alla förfrågningar och önskningar på produkter eller tjänster gör mig glad då vi gemensamt kan hitta den perfekta uppställningen på leve-
rantörer och produkter.

Likaså resor, har ni frågor eller funderingar så hjälper jag gärna till. Tidig vår som sen höst eller vinter ser jag som möjliga tider att åka, både 
på spelresa och på golfskola. Jag har många funderingar och idéer som jag vill sätta till verket, men allt har sin tid. Varmt välkomna att höra 
av er till mig ifall det är något ni undrar.

Tranås Golfbana har redan idag många av de egenskaper som krävs för att nå styrelsens  
ambition - att vara en av Smålands 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 åt tillbaka en fantastisk korthålsbana som i år kompletterats med en chippingrange. Detta tillsam-
mans med en utmärkt golfshop och sist men inte minst en mycket högklassig restaurang är vårt erbjudande svårslaget. 

Klubbens främsta tillgång är banan och utifrån givna ekonomiska förutsättningar har vi i bankommittén fortlöpande under säsongen träffats 
för att förfina vårt erbjudande ytterligare. En nyhet för i år var att införa två svarta veckor där banan skulle vara mer utmanande än vanligt. 

Vår förhoppning är att ni alla tycker att arbetet på banan avseende, fairwaybunkrarna på 3:an, greenbunkrarna på 11:an och 15:e, sten-
brytningen på 1:an, grusningen av gångvägar varit positivt. Vår proffsiga banpersonal har fått mandat att anpassa banan efter låg- och 
höghandicap-spelare genom att ändra fairwayklippningen, landningsytor samt uppnå jämnare rull på greenerna. Utöver detta har ruffarna 
klippts ner, vilket i sin tur medfört bättre "flow" i spelet. 

Avslutningsvis vill vi tacka all banpersonal som har skött vår bana på ett utmärkt sätt.  
Vi i bankommittén tackar för i år och önskar alla väl mött till städdagarna i vår. 

Patrik Rosengren
ordförande i Bankommittén

Karl Ragneby 
PGA Club Professional, PGA Advanced Club Fitter
070-235 75 34,  karl.ragneby@pgasweden.com
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Tävlingsresultat 2012
ÄGG-GOLF 9 HÅL POÄNG.
A-klass
1. Hans Ljungqvist 17
2. Åke Carlholt 17
3. Kjell Fransson 17
B-klass
1.  Dennis Svensson 18
2. Axel Algmark 18
3. Ronny Sjögren 17

OCAB FLAGGTÄVLING
A-klass
1. Peter Åhlen  19:e
2. Moa Folke 18:e
3. Peter Helgesson 18:e
B-klass
1. Lennart Magnusson 19:e
2. Filip Magnusson 19:e
3. Isak Beurling 19:e

MALMQVIST GULD BÄSTBOLL
1. G Svensson/M Skobe 43
2. H Boman/P Blomqvist 40
3. L Gustafsson/P Landsjö 40

SANDSTRÖMS MODE
A-klass
1. Kalle Patriksson 70
2. Lars Berggren 71
3. Martin Hoflund 72
B-klass
1. Anton Bengtson 69
2. Patrik Bengtsson 69
3. Kjell Blomquist 73
C-klass
1. Axel Algmark 46
2. Lars Engdahl 43
3. Laszlo Valaszkai 38
Dam-klass
1. Anna-Katarina Sörensen 49
2. Moa Folke 40
3. Inger Lindwall 37

VOLVO WORD GOLF CHALLANGE
Herrar
1. B Ljunggren/T Helgesson 44
2. H Karlsson/K Karlsson 44
3. K Johansson/J Holmgren 43
Damer
1. Ebba Asp/ Sofie Brangenfelth 48
2. Marie Engsén/ Catherine Osbeck 40
3. Elisabeth Wilander/ Linda Lilja 38
MR DUO,s MIDSOMMARMIX
1. A Robertsson/T Robertsson
Mjölby 47
2. S Brangenfeldt/D Svensson 46
3. G Johansson/A Björkman
Mjölby 41

TRANÅS OPEN
1. Markus Rehnström, Jönköping 147
2. Andreas Lingmerth 147
3. Johan Bjerhag, Vetlanda 150

SPASVINGEN
1. H Andersson/E Wilander 69
2. A Palm/U Blomquist 70,4
3. M Engsén/C Osbeck 70,8

GENERATIONSPOKALEN
1. K Johansson/B Johansson 45
2. A Bengtson/C Bengtson 45
3. U Blomquist/A Blomquist 43

TEE4TWO
1. T Ehn/J Andersson 44
2. C Antonsson/G Hjort, Motala 44
3. M Strandell/M Pettersson
 Flemminge-Motala 43

TGK:s JUBILEUMSTÄVLING DAM 
BJUDER HERRE
1.  Kennmark/M Segersson 46
2. G Jilderfält/J Gustafsson 44
3. C Johansson/A Gustafsson 43

MY GOLF TOUR
1. David Bremer/Mattias Thalén -10
2. Gustav Hjort/Rikard Hjort -9
3. David Almgren/Erik Qvarnström -9

STRÖMSHOLMENS BÄSTBOLL
1. M Folke/M Folke 46
2. A Sjögren/R Sjögren 45
3. T Lingmerth/A Lingmerth 44

OPTIMERAS IRISH GREENSOME
1. G Hjort/A Eld, Motala 45
2. S Ågren/E Andersson, Mjölby 45
3. K Granö/G Joelsson, Finspång 43

ALLIANSTÄVLINGEN
1. N Andersson/K Johansson
Vreta Kloster 42
2. T Robertsson/G Robertsson, Mjölby 
42
3. M Sjölin/C Carlbom 41

COOP EXTRA CANCERGOLFEN
1. S Erkers/Y Erkers 43
2. K Svensson/G Svensson 41
3. M Sundell-Helgesson/T Helgesson 39

OEM-POÄNGEN
1. J Andersson/T Lingmerth 45
2. K Patriksson/J Nordahl 44
3. N Knutsson/R Olofsson 44

EFG-GOLFEN
1. K Patriksson/H Andersson 44
2. P Åhlén/A Åhlén 40
3. N Knutsson/M Möller 39

NORRABYKROG MIXED TEE
1. Beefeater
Marcus Olsson, Nils Rbensson
Martin Dahlgren, Mattias Franzén
2. Falken
Tommy Lundell, Bo Falkenström
Margareta Lundell, Lizzie Falkenström
3. Ardbeg
Håkan Andersson, Ulf Andersson
Magnus Engström, Niclas Johansson

KM SLAG
Herrar
1. Adam Sjögren 224
2. Martin Gustavsson 227
3. Torgny Pettersson 229

KM MATCH Final
1. Andreas Johansson

ONSDAGSGOLF Final
A-klass
1. Marcus Carlsson 143.4
2. Ulf Andersson 143.4
3. Magnus Karlsson 143.6
B-klass
1. Magnus Segersson 143.2
2. Lennart Magnusson 144.0
3. Peter Helgesson 145.6

TISDAGSGOLF Final
A-klass
1. Emelie Högström 145.8
2. Elisabeth Wilander 146.4
3. Linda Lilja 147.8
B-klass
1. Annelie Rosengren 139.2
2. Helen Boman 149.6
3. Anette Palm 150.0
C-klass
1. Eivor Clasén 147.4
2. Marie Segerson 148.6
3. Sofie Brangenfeldt 152.8

KM SLAG DAMER
1. Klara Johansson 161
2. Elisabeth Wilander 176
3. Linda Lilja 178

KORTHÅLSMÄSTERSKAP 2012
Herrar
1. Peter Åhlén 52
2. Tomas Helgesson 52
3. Torgny Pettersson 54
Damer
1. Klara Johansson  54
2. Elisabeth Welander 57
3. Gulli Kaaling 76
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Information från Täko
I årets ca 23 tävlingar hade vi 1.745 startande, en ökning med 332 st jämfört med säsongen 2011 (G. Grabbar, Tisdags- och Onsdagsgolf ej 
inräknade). Vem säger att golfen är i utförsbacke? 

I våra klubbmatcher kom vi på en 2:a plats i StigaSkeppet och matchen mot Eksjö som spelades i Eksjö vann Tranås med 20,5 poäng mot 7,5. 

Det har varit en del synpunkter bland de tävlande angående mer singeltävlingar och återgång till underklasser i KM. Vi kommer att göra ett 
försök att öka antalet singeltävlingar samt återinföra KM-klasser, och då menar vi alla klasser från H-21 till H-75. Så kom och spela och gör 
KM-helgen till en stor tävlingshelg. 

Vi kommer även att testa A-och B-klass i partävlingar. 

Angående enkäten vi skickade till medlemmarna i september via mail fick vi ca 100 svar. Vi undersökte medlemmarnas inställning till täv-
landet på klubben och bad om förslag till nya idéer. En del vill ha kortare tävlingar 9- eller 12-hål, andra vill förlänga med puttningstävlingar 
efteråt. En del tycker att det skall hända något runt en tävling. Vad beträffar kring-arrangemang lämnar vi det därhän till festkommittén.  
Har ni fler förslag angående tävlingar hör av er till oss. Vår slogan till nästa säsong får bli 

VÅGA STÅ PÅ EGNA BEN – SPELA SINGELTÄVLINGAR!

Vad vi än hittar på är grundprincipen vad gäller tävlingar för oss i TÄKO att spela bollen där den ligger, med så få slag som möjligt från tee till 
hål.  

Tack för den gångna säsongen!

Nodde, Biggan och Stickan

Så här gick det för våra serie- & DM-lag

D 35 Div. 1 
Placering: 7:a 
Deltagare: Wanja Boij, AnnMarie Ljunggren, Jessica 
Friberg, Madlene Bengtsson, Marie Engsén    

D 50 Div. 1 
Placering: 1:a 
Deltagare: Anita Möller, Ulla Blomkvist,  
Elisabet Wilander, Charlotte Fischerström

D 60 Div. 2 
Placering: 6:a 
Deltagare: Bibbi Mangs, Christina Fransson,  
May-Britt Stridh, Marianne Hörlin, Katarina Lif,  
Daisy Sandelin, Anne Karlsson       

H 35 Div. 2 
Placering: 5:a 
Deltagare: Andreas Johansson, Michael Sund,  
Mattias Högström, Pär Carlsson, Michael Thors,  
Martin Hoflund

H 45 Div. 1 
Placering: 3:a 
Deltagare: Ulf Andersson, Peter Åhlen, Magnus 
Karlsson, Torgny Pettersson, Per Friberg  

H 55 Div. 1 
Placering: 6:a 
Deltagare: Tomas Helgesson, Michael Magnusson, 
Hans Ljungqvist, Lars Olofsson, Thomas Carlsson   

H 65 Div. 2 
Placering: 9:a 
Deltagare: Mats Sjölin, Johnny Gullqvist, Kjell 
Blomqvist, Cai Rosell, Lars Berggren, Arne 
Gustavsson, Lennart Möller, Ulf Atterklint, Jan Löfgren

H 75 Div. 1 
Placering: 2:a 
Deltagare: Arne Wissing, Arne Lingmerth, Jan Ehrlin, 
Torsten Lingmerth

DM Äkta makar/sambo mixed
Björn o Ann-Marie Ljunggren 2:a plats
 
DM Äkta makar/sambo mixed 100
Anders o Elisabeth Wilander 4:e plats
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Björn Ljunggren – vår förste världsmästare*
Under året har jag representerat Tranås GK både på Senior- och Handigolftouren. 
Sammanlagt blev det 11 tävlingar (därav 8 tourtävlingar) under år 2012. 

I Handigolfen blev det vinst i Tourfinalen samt en vinst i deltävlingarna och totalt en 2:a 
plats på Order of merit. I Swedish Open en 5:e plats och på Europamästerskapen en 8:e 
plats. Detta var lite sämre än enligt förväntningarna. 

På Seniortouren blev det rankningpoäng i 2 av 4 deltävlingar. Det räckte till att bli uttagen  
i Smålandslaget till den sk Göteborgmatchen som i år spelades i Eksjö. 

Sammantaget en intensiv tävlingssäsong som kröntes med en vinst i tourfinalen genom 
att sänka en Kaymerputt (drygt 2 meter) för vinst på 18:e hålet. 

*Förra året vann Björn Lag-VM i Handigolf.

Elisabeth Wilander
Jag hade ett roligt golfår där jag fick spela både Individuella- 
och Lag-EM och sedan avsluta säsongen i England med Britsh 
Senior Ladies. Individuella EM spelades i Aschensee, Österrike 
på en vacker bana bland alperna. Jag klarade cuten och slutade 
på en 39 plats. Lag-EM spelades i Lugano i september. Det var 
16 deltagande lag och Sverige kom på en femte plats efter att 
ha förlorat kvartsfinalen mot Italien som sedan tog hem guldet. 
Säsongen avslutade sedan i England på en underbar linksbana 
som heter Hunstanton. Kan verkligen rekommenderas! I denna 
tävling klarade jag också cuten och slutade på en 37:e plats av 
90 spelare. 

David Lingmerth, 
vår nya stjärna på  
PGA-Tour 2013
Vi är väl alla lika stolta över David Lingmerth. Att efter bara två 
år på Webb.com-touren ta steget upp till världens bästa golftour 
är verkligen imponerande! David hade en seger, en andraplats, 
fem topp-tio-placeringar och spelade totalt in 287,148 dollar 
under året och detta resulterade i att han slutade totalt 10:a av 
de 25 spelare som klarade ett tour-kort till PGA.

Nästa år kommer vi sitta som klistrade framför Viasat Golf och 
hålla tummarna. Lycka till David!

Några medlemmar som representerade 
Tranås GK under året.
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Fokus på Spel
I år har vi fokuserat på spel! Med över 60 st aktiva juniorer i träning har vi 
lyckats att få fram 15 nya medlemmar med hcp 54,0 eller lägre. Tack till 
alla som hjälpt med juniorträningen, Micke Sund, Dennis Svensson, Klara 
Johansson och Moa Folke. Tack till alla föräldrar som hjälpt till på sönda-
gar. Det är viktigt att föräldrarna ställer upp så att juniorerna kan fortsätta 
med golfen!

Junior KM
Tävlingen spelades den 20/8 i två klasser ”under HCP 36” och  
”under HCP 54”. Nedan följer resultaten:

Klass ”Under 36,0”   Bruttoresultat

1.  Gustav Olsson, Hcp 14,3   83

2.  Philip Ljunggren,  Hcp 14,3  90

3.  Victor Thörnqvist ,Hcp 22,4  94

Klass ”Under 54,0”

Tävlingen spelades över 9 hål (200 meter per hål) och Par 3  
från röd tee (max 8 slag) 

1.  Jacob Thors(född 05)   48

2.  Linus Hultén Lundquist (född 01)  56

3.  Elvis Fång (född 04)   59

3. Oliver Hultén Lundquist (född 04)  59

Andra highlights under året var:
* Moa Folke har gjort det största framsteget av alla i år. Hon har spelet 11 
tävlingar och har sju TOP 10-placeringar som inkluderar två segrar. 

* Moa Folke spelade den internationella tävlingen Annika Invitational 
Europe och slutade på en delad 26:e plats (75-77-81). Mycket bra år Moa! 

* Kul att se Victor Thörnqvist fick möjligheten att träna på SGF Mini 
Camp på Kalmar i september. 

* Grattis till Klara Johansson och Adam Sjögren på deras seger i Tranås GK 
Klubbmästerskap!

Elitlagen
I år hade vi båda herr och damlag i nationella seriespelet i division 2. Herrlaget 
bestod av Andreas Lingmerth, Tobias Lingmerth, Torgny Pettersson, 
Martin Gustafsson och stöd av Pär Carlsson. Damlaget bestod av Moa 
Folke, Klara Johansson, Ebba Asp, Linda Lilja och Elisabeth Wilander. 

Herrarna spelade i A6 och kom 3:e plats och damerna spelade på Åtvidabergs 
GK och kom 4:e plats. Grattis till en bra säsong för bägge lagen! Bilder från 
träning och uppdateringar kan du hitta på Tranås GK Facebook-sida. 

Från Steven till juniorerna
Vi har tränat ihop under 4 års tid och jag kan säga med säkerhet att jag har 
lärt mig så mycket från alla er! Visst fokuserade vi på golfutveckling men 
det är er personliga utveckling som jag är mest stolt över. Det är så kul att se 
hur ni har blivit äldre och jag ser verkligen fram emot att följa Tranås- junio-
rerna i framtiden. Kom ihåg att allt är en process och mer träning betyder 
att man lyckas bättre. Om ni spela någon gång på Linköpings GK, lova att 
stanna förbi och säg hej!

Junior- & Elitkommittén

Säsongen 2012 är slut. Hur har det då gått för våra duktiga juniorer och våra serielag i år? 
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Vilken säsong det har varit!
Säsongen 2012 har helt klart varit min bästa och roligaste säsong hittills. Säsongen har bland annat inne-
hållit två segrar, ett möte med Annika Sörenstam och en plats i lag Öst i Skandia Stars.

Säsongen började redan hösten 2011 och då var det stenhård fys- och teknikträning som gällde. Efter 
mycket slit och nötande så utvecklade jag svingtekniken en hel del och svingen blev helt klart mycket 
bättre. Så när vintern äntligen var slut och det var dags att börja tävla igen var jag riktigt taggad inför 
tävlingssäsongen.

Årets första tävlingar började lite skakigt, tekniken satt inte riktigt där och resultaten var därefter. Jag 
började då fundera på det som Steven hade sagt, att 2012 kanske skulle bli en mellansäsong och att det 
lätt kan bli så när man ändrar mycket i tekniken. Men även om det dröjde till början av juni innan det 
verkligen släppte, så ska jag inte riktigt kalla det som varit för en mellansäsong. Juni började med att vann 
min första juniortävling, och några veckor efter det så vann jag även en tävling på Skandia Tour Riks vilket 
innebar att jag fick ett wildcard till nästa omgång på Elit. Skandia Tour är den svenska juniortouren och 
den spelas varje omgång på fyra olika nivåer där Riks är den näst högsta och Elit är den högsta nivån.

Under sommaren blev det sedan tre topp-10 placeringar på Skandia Tour Elit, en delad 26-plats på den internationella tävlingen Annika 
Invitational Europe och jag sänkte även mitt hcp från 8,0 till 2,2. Något som var extra kul var att eftersom jag presterade bra på Skandia-
tävlingarna kvalificerade jag mig till Skandia Stars som är en Ryder cup-liknande tävling mellan östra och västra Sverige för juniorer upp till 
18 år. Skandia Stars var en riktigt rolig upplevelse och jag matchades då mot Sveriges bästa juniorer och det var riktigt kul att se vad som 
krävs för att bli lika bra som dem bästa.

Det har verkligen varit en toppensäsong och jag ser redan fram emot nästa. Jag skulle vilja passa på att tacka Steven och mina tränare i 
Åtvidaberg för all stöttning och för bra träning under säsongen. Nu börjar återigen vinterträningen och mina målsättningar inför nästa år 
är höga. I vinter blir det som vanligt mycket träning och jag hoppas att nästa år kommer bli riktigt bra! 

// Moa
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Med sikte på nästa säsong!
Vi tackar TGK, alla medlemmar och gäster för den gångna säsongen. Den har varit inspirerande och 
med en härlig kvalitet på banan. Många positiva röster ifrån golfpaket och tillresta som tycker vi har 
en fantastisk anläggning.

Nu stundar vinterförberedelser där vi bestämt i år att försöka svara på gästens önskemål om arrang-
emang. Varför inte bryta julbordstrenden, testa en matlagningskurs med inspiration och smakerna 
ifrån julen med arbetskamraterna eller vännerna.

Vi har öppet för fester, catering och övriga arrangemang hela vintern. Ring eller maila för förslag 
och offert.

Det är med stort intresse vi ser fram emot nästa säsong med ett nära samarbete med vår nya pro Kalle 
Ragneby och TGK för att driva vår anläggning framåt.

Välkomna! 

Martin med personal
0140-194 35  martin@norrabykrog.se

I oktober 2011 tog jag och min familj beslutet att flytta till Linköping. Anledningen till detta var 
att vi ville komma närmare Jennys arbete och för att våra barn skulle få vara närmare sin mormor/
morfar och den övriga släkten. Jag hade först tänkt pendla till Tranås och fortsätta mitt arbete 
som Golf Professional på Tranås GK, men i januari 2012 blev tjänsten som klubbdirektör på 
Linköpings Golfklubb ledig. Jenny har tillbringat mycket tid på LGK som ung och det kändes 
naturligt för mig att söka tjänsten och börja ett nytt kapitel i mitt liv med nya utmaningar.

Anledningen till att jag skriver detta brev är att jag fick tjänsten, och när ni läser detta har jag redan 
slutat på Tranås Golfklubb. Jag vill därför tacka Micke, Sofie, Dennis och Roland. Ni har verkligen 
stöttat mig till 100% i den här verksamheten och jag är tacksam för att ha fått arbeta ihop med er! 
Ni är Superstars! Jag vill också tacka alla medlemmar och juniorer för den här tiden. Jag har lärt 
mig otroligt mycket av er alla och se fram emot nästa gång vi träffas!

Lycka till Kalle med familj till den nya tjänsten! Jag vet att du kommer göra ett mycket bra jobb!

Hälsningar Steven

Tack för mig!

 
   Hole-In-One’s 2012

Norrabybanan:
20-maj Mika Sörensén Hål nr 5
07-jul Ove Clasén Hål nr 5
23-jul Rolf Lundberg Hål nr 5
08-sep Stefan Söderström Hål nr 10
30-sep Mattias Högström Hål nr 10
06-okt Stefan Skrubbe Hål nr 15

Korthålsbanan:
Peter Andersson Hål nr 8



Tack för en fin golfsäsong med ett genomsnitt av 51 spelare fördelat på  
17 tisdagar. En bra bit över 800 ronder!
Segrare i A klassen blev Leif Hagström och i B klassen Hans Lindgren.

Tranås GK stod som värd för Höglandstouren den 14/6 med ett stort antal spelare från Tobo, 
Vetlanda, Nässjö, och Eksjö dagen bjöd på perfekta förhållanden och en bana i toppskick enligt 
deltagarna. Avslutningstävlingen där tolv klubbar deltog gick i år på Skinnarbo GK där Tranås 
GK kom på andra plats.

Mjölby GK segrade i år Gränspokalen.

Avslutningsresan gick i år till Kalmar som under två dagar bjöd på strålande väder och fina banor. 
På kvällen avnjöts en trerättersmiddag med prisutdelning för den gångna säsongen samt trevlig 
gemenskap i Glada Gamla Grabbars anda. Segrare efter två dagars spel i Kalmar blev Caj Rosell 
på ett strålande resultat 135 slag. Vi återvände till Tranås under sen eftermiddag efter en trygg 
bussresa med Sören Eidelbrekt vid ratten och kunde sortera upp våra vagnar och bäggar och hjul 
efter bästa förmåga.

Vi vill även rikta ett speciellt tack till säsongens alla golfvärdar, banpersonal, kansli samt Jan 
Wigur. Tack alla Glada Gamla Grabbar för ännu en fin säsong!

Bosse, Lasse, Ulf och Jan

Gamla Grabbar GG’shöstmöte 29 november  
OBS tiden! 17.45 

i klubbhuset. 
Val av ny styrelse i GG 

– kom och gör din 
stämma hörd.
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Vi började året med upptaktsträff i början av april 
där vi fyllde Norraby Krog till sista sittplatsen! 
Här fick vi i damkommittén tillfälle att presentera 
oss och informera om den kommande säsongen. 
Även klubbchefen, Bosse Johansson, presenterade 
sig och Steven McDaniel stod för en inspirerande 
modevisning.

Den 24 april var det dags för första tisdagsgolfen. 
I år spelades det 18 rundor och under säsongen 
hade vi fyra damer som spelade 17 av dessa! 
Inför finalen hade vi gjort lite förändringar, vi 
var 30 finalister och platserna fördelades procen-
tuellt utefter antal deltagare i respektive klass. 
Man hade även med sig snittet på de fem bästa 
rundorna in i finalen. Segrade i A-klassen gjorde 
Emelie Högström, B-klassen Annelie Rosengren 
och C-klassen vanns av Eivor Clasén. I samband 
med tisdagsgolfen har vi även haft vingolf vid fyra 
tillfällen. Ett uppskattat inslag där många har varit 
med och deltagit!

Vi har också arrangerat tre andra damtävlingar 
under säsongen och vi började med Malmqvists 
Guldpoäng i juni, en bästboll som vanns av 
Gunilla Svensson och Mariette Skobe. En omtyckt 
tävling med fina priser från Malmqvists Guld.

I juli spelade vi SPA-Svingen, en greensome där 
26 par damer deltog. Här fick det segrande paret 

Helén Andersson och Elisabeth Wilander en 
SPA-dag på Badhotellet. Utöver förstapriset hade 
vi många fina priser i form av presentkort på 
behandlingar och träning från våra lokala mas-
sörer, frisörer, fotvårdare och träningsställen Vad 
vi har hört efteråt var detta en uppskattad tävling 
med många och fina priser. Vi hoppas kunna ha en 
liknande tävling nästa år igen och vill passa på att 
återigen tacka alla sponsorer till den här tävlingen!

I augusti anordnade vi tredje och sista deltävlingen 
i Smålands Damtour. Det här är en jättefin möjlig-
het att spela på olika banor runt om i Småland och 
kostar bara 200 kr i startavgift och greenfee. Den 
spelades i år på A6, Ryfors och Tranås. Man tävlar

individuellt, det är samma spelform som tisdags-
golfen och de två bästa resultaten ligger sedan till 
grund för en final. I år var vi fem Tranåsdamer 
som deltog i Smålands damtour och samtliga fick 
spela finalen på Kalmar GK i september. I finalen 
spelade

man om en plats i landskapsmatchen mot 
Östergötland i maj 2013. Här gratulerar vi Nana 
Sörensen som vann sin klass och är en av de tio 
damer som möter Östergötland nästa år!

När det gäller deltagande i smålandstävlingar i 
övrigt har vi spelat Smålandsserien där D35 efter 

spel i Oskarshamn och A6 slutade på en 7:e plats 
i division 1. I D50 spelade man i Oskarshamn 
respektiv Eksjö och Tranås vann division 1. D60 
hade årets tävlingar förlagda till Ölands GK och 
Hook och man slutade på en 5:e plats i division 2.

Vi deltog också i Smålandspokalen som spela-
des på Tobo i början av september. Här kom 
Tranåslaget på en femteplats och det blir den 
segrande klubben Växjö GK som får arrangera 
tävlingen under 2013.

Även under 2012 har det spelats en matchtävling 
där Asensus var sponsor. Segrande ur matchspelet 
gick Bibi Mangs följd av Karin Ulmbrant som 
tvåa. Nytt för i år var att de som förlorade i första 
matchen gick vidare till ”Andra chansen” och här 
var det Gunnel Jibhammar Asp som lyckades hela 
vägen. Matchspel är en rolig spelform och vi hop-
pas det blir en matchtävling även nästa år, med 
ännu fler damer som vill vara med!

Ja, detta var en sammanfattning av damernas 
säsong 2012. Nu ser vi fram mot ett nytt år, en ny 
härlig golfsäsong och att få träffa er alla igen!

Damkommittén
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Damkommittén summerar säsongen!
Vart tog sommaren och golfsäsongen vägen? Konstaterar lika förvånat som alltid 
att det gick så fort och att det nu är dags att summera säsongen 2012!

Segrarna i Tisdagsgolfens final Annelie Rosengren, Eivor Clasén och Emelie Högström.            Elisabeth Wilander och Helen Andresson vann SPA-svingen.
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Segrarna i Malmqvists partävling Gunilla Svensson och Mariette Skobe Serielaget i D50 vann sin serie. I laget ingick Anita Möller, Ulla Blomqvist,  
      Lotta Fischerström och Elisabeth Wilander. 15

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

Tur & retur Dubai 
– 475 kr!
I mars fick jag höra talas om Olympiagolfen, en riks-
täckande tävling som Svenska Golfförbundet stod 
bakom. Detta för att bl a synliggöra golfen som 2016 
kommer att ingå i OS. 
Intressant tyckte jag – speciellt som alla rundor spelade i tisdagsgolfen 
skulle kunna räknas. Förhoppningsvis skulle ju många andra också nappa 
på det här och jag skulle då även kunna räkna sällskapsrundor. Målet för 
mig var att spela så bra att jag kom vidare till finalen i Barsebäck i sep-
tember och jag anmälde mig så fort det gick. Tyvärr var det inte så många 
som anmälde sig, så sällskapsrundor blev det svårare att spela. Turligt nog 
räknades ju alla tisdagsrundor och jag spelade även några andra singeltäv-
lingar. När man har anmält sig till Olympiagolfen kan man hela tiden följa 
sin placering och göra egna leaderboards mm på min golf. När sista augusti 
kom hade jag fått ihop 185 poäng totalt på de fem bästa rundorna och 
blev 37:a av 268 i min klass. I den klassen var det 57 st som gick vidare till 
finalen i Barsebäck så jag hade nått mitt mål.

Finalen i Barsebäck spelades 17-18 september och jag fick börja med att 
spela Masters Course. En svårare bana och den här dagen blåste det rejält 
och jag slutade med 31p. Trodde jag låg bland dom sista i klassen,  men 
det visades sig att man ledde på 36p och jag låg på 15:e plats. Andra dagen 
spelade jag på Donald Steel Course. På vägen till tävlingen regnade på 
ordentligt och jag förberedde mig på en riktigt blöt runda, men det kom 

bara några stänk i början 
och sedan uppehåll. Idag 
satt spelet mycket bättre 
och jag började med två 
par. Fortsatte spela bra, fick 
till ett par birdies och hade 
efter nio hål fått ihop 21p. 
Lyckades tyvärr inte hålla i 
hela vägen, men jag slutade 
i alla fall på 37p – en klar 
förbättring från gårdagen!

Med mina totalt 68p trod-
de jag mig ha klättrat lite 
i resultatlistan, men eftersom vi hade spelat en lättare bana idag hade jag 
ingen större förhoppning om någon topplacering. Jag tyckte mig ju ändå 
redan ha vunnit eftersom jag hade fått komma till Barsebäck med allt vad 
det innebar. Jag hade heller inte något koll på vad det var för priser, jag 
trodde att det var finalen som var den stora grejen. Döm min förvåning

när jag slutade trea och vi som placerade oss topp tre i respektive klass får 
åka vidare till Dubai och spela Grand Final! Så den 1 december sätter 
jag mig på flyget tillsammans med 15 andra finalister för några dagar i 
Dubai – vilken upplevelse! Jag hoppas verkligen att ni vill vara med på 
Olympiagolfen under 2013 så jag får många att spela med samtidigt som 
vi ger klubben en chans att få in en extra slant. Tänk, jag satsade 475 kr och 
kom tur och retur Dubai…via Barsebäck! 

//Anette Palm

Fakta om Olympiagolfen 2012
– Tävlingen spelades 1/6-31/8 och anmälan gjordes via golf.se. 
– Man spelade i fem klasser + olympiaklassen. 
– Alla singeltävlingar utlysta i GIT räknades (t ex alla rundor i tisdags- och onsdagsgolfen) samt alla  
 sällskapsrundor med annan Olympiagolfmarkör (i klass 1 fick max 10 rundor räknas). 
– Spelform under perioden var poängbogey.
– I den stora tävlingen fanns deltävlingar, t ex flest antal spelade rundor under en period.
– De fem bästa resultaten låg till grund för finalspelet som spelades i Barsebäck och där ingick    
 greenfee två dagar, två luncher och en middag. 
– Möjlighet att vinna resa till OS 2016 som lottas ut.
– Även klubben har haft möjlighet att vinna pengar vid flest antal deltagare eller flest antal spelade    
 rundor på månadsbasis. Kristianstad lyckades bäst under 2012 och har vunnit totalt 50 000 kr.
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