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Välkommen dit och gör din stämma hörd!

Förändringar!
har skött det på ett mycket bra sätt. Även den övriga personalen
på banan och på kansliet har visat mognad i den uppkomna
situationen. En omorganisation är alltid en jobbig process att
genomföra. Klubben har också valt att säga upp tre av den fasta
banpersonalen då vi anser oss inte ha ekonomi för att ha fyra
helårsanställda på banan. Styrelsen kommer under vintern att
arbeta med hur organisationen gällande banarbetet kommer att
se ut i framtiden. Resultatet av detta arbete kommer att presenteras i god tid före nästa säsongsstart.

Åter en golfsäsong är till ända. Säsongen 2013
började med att vintern påverkade vår bana negativt och vi hade stora problem fram till midsommar.
När sedan värmen anlände så kom den med besked
utan att för den skull bli extrem. Sommaren blev
väl något av en rekordsommar ur många aspekter.
Vädret höll i sig långt in på hösten, så det blev inte
många golfrundor i regn denna säsong.
Säsongen 2012 gjorde TGK ett dåligt ekonomiskt resultat,
vilket innebar att vi var tvungna att hitta lösningar på hur vi
ska förbättra vår ekonomi. Vi har arbetat hårt för att skära på
kostnadssidan och där har vi lyckats ganska bra. Däremot så är
det svårare att öka våra intäkter. För att minska kostnaderna har
det gjorts många åtgärder under säsongen som exempelvis att
inte återbesätta tjänsten som klubbchef och endast ha en kanslist
anställd. Vi har även tagit tillbaka arbetet med bokföring och
redovisning som nu sköts ideellt av Ulf Atterklint (tidigare har
detta tjänst köpts in). Detta har gjort att vi kunnat hålla nere
kostnaderna.
För att kunna driva en golfklubb i framtiden måste det ideella
arbetet öka, tror jag. Det finns många som redan idag arbetar
ideellt i klubben men vi måste också arbeta mer i resursgrupper,
speciellt vad gäller praktiskt arbete med banan. Vi kan inte ha så
många anställda i framtiden, även om vi idag har låga personalkostnader jämfört med många andra klubbar.
TGK har under säsongen genomfört en omorganisation
gällande arbetsledaransvaret för banarbetet. Torgny Pettersson
och Mattias Högström övertog detta ansvar från juni månad och

För att ytterligare stärka klubbens ekonomi i framtiden så
arbetar styrelsen med att bilda ett av klubben helägt bolag som
många andra klubbar gjort. Att bolagisera innebär att vi blir
momspliktiga, vilket får positiva effekter framförallt gällande
våra investeringar men det får även positiva effekter i driften.
En presentation av förslaget kommer att göras på höstmötet
och planen är att bolagiseringen ska genomföras till årsskiftet
2013-2014.
Lördagen den 13 juli hade Tranås GK besök av vår senaste
hedersmedlem David Lingmerth. Det kom mycket folk denna
lördag som bjöd på ett fantastiskt väder. Det var mellan 300 och
400 personer som kom ut till Norraby för att se vår storstjärna
live. David visade sina kunskaper på driving rangen samt spelade
3 uppvisningshål tillsammans med vår pro Kalle Ragneby, vår
lovande juniortjej Moa Folke samt Adam Sjögren som spelar i
TGK:s representationslag. Våra hemmaspelare spelade jämnt
med David och publiken fick se mycket fin golf. Vi hoppas att
det ska bli en tradition att David besöker sin hemmabana en
gång om året även i framtiden. Klubben vill passa på att gratulera David och hans nyblivna fru Megan till sitt giftemål den
8 november. Hela TGK ÖNSKAR LYCKA TILL!!
Höstmötet och årsmötet är de två möten där klubbens medlemmar har störst möjlighet att påverka beslut, så jag hälsar alla
medlemmar välkomna till höstmötet den 28 november.
Kom och gör Din röst hörd! Det är medlemmarna som är
Tranås Golfklubb!

Ordförande

Berra Fång

ÄRENDELISTA:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fastställande av röstlängd för mötet
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av föredragningslista
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, 		
			som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
7. Fastställande av medlemsavgifter för 2013
8. Fastställande av greenfee-avgifter
9. Fastställande av budget
10 Information bolagisering
11. Prisutdelning
12. Övriga frågor
13. Mötet avslutas		
Välkomna!

Kallelse till höstmöte

2013-11-28 Kl. 19.00
Plats: Golfklubben

Styrelsen för Tranås Golfklubb

Viktig information från kansliet!
Funderar du på att byta typ av
medlemskap inför 2014?
Då vill vi gärna att du hör av dig till kansliet innan 30 november.

Vagnbodar

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

Information

Det finns överskåp lediga inför 2014, är du intresserad av att hyra,
kontakta kansliet. Kostnaden är 200 kr per år.

Vi ska bli bättre på att skicka ut information via mail. Om du inte
har lämnat din mailadress till kansliet kan du göra det nu, så missar
du inget.

Tidsbokning

Vi tackar er alla för denna trevliga säsong och ser fram mot
ett nytt och härligt golfår 2014!

Den obligatoriska anmälan till shop/kansli har givet ett bra resultat
och det är inte många bokade tider som inte utnyttjas. Detta gör att
fler får möjlighet att spela.

Kansliet

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

3

BUDGETFÖRSLAG 2014
RESULTATRÄKNING
(Belopp kkr)

Utfall
2012

Budget
2013

Utfall
13-09-30

Budget
2014

Intäkter
Medlems- och vagnplatsavgifter
Greenfeeintäkter o företagsgolf
Reklam o Sponsorsintäkter
Klubbtävlingsintäkter
Kommunala bidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

3570
790
309
144
56
240
5109

3670
750
350
180
50
260
5260

3460
755
293
202
56
136
4902

3550
750
300
200
55
150
5005

Kostnader				
Personalkostnader
2021
1800
1349
1600
Kostnader banan
627
700
651
700
Junior, Herr o Dam elit
164
150
167
170
DR Shop o PRO
286
300
299
335
Föreningsavgift golfinfo
237
200
175
200
Hyra mark o lokaler
113
90
54
70
Klubbkostnader
89
125
95
110
ADM övrigt
426
200
329
350
Fastighetskostnader
490
450
336
400
Företagsförsäkring
44
45
0
45
Summa kostnader
4497
4060
3455
3980
Avskrivningar
Räntekostnader
Årets resultat
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633
91
-112

1109
90
1

700
59
688

925
90
10

FÖRSLAG TILL ÅRSAVGIFTER
Avgift 2013
Senior, enskild (med i Östgötasamarbetet)
4800
Senior, enskild (ej med i Östgötasamarbetet)
4400
* Vardagsmedlemskap (ej med i Östgötasamarbetet)
3400
Studerande 22-29 år (studieintyg) (med i Ö-samarbetet) 2400
Juniorer äldre 18-21år (med i Östgötasamarbetet)
1800
Juniorer yngre 13-17 år (med i Östgötasamarbetet)
1500
Knattar tom 12 år (med i Östgötasamarbetet)
900
** Non resident (med i Östgötasamarbetet)
4800
** Non resident (ej med i Östgötasamarbetet)
4400
Årsmedlemskap, seniorer (med i Östgötasamarbetet)
(inget medlemslån kopplat till medlemskapet)
5695
*** Greenfee-medlem (ej med i Östgötasamarbetet)
1700
Passiv
390
Vagnplats med skåp
200
Nyckel till vagnbod, deponi
50
Kort till fria rangebollar, deponi
50
Medlemslån
4000
Hyra av banan per påbörjad timma
2000
Hyra av golfbil
100/150/300
Startavgifter singeltävling 18/36 hål
100/150

Avgift 2014
4900
4500
3500
2400
1800
1500
900
4900
4500
5795
1800
390
200
50
50
4000
2000
100/150/300
100/150

GREENFEE		
Seniorer
340/420
350/450
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 greenfeerundor i GIT vilka bokas av vid spel.
För ytterligare spel på Tranås GK och på andra klubbar betalas ordinarie greenfee.
Fritt spel på korthålsbanan.
Familj med samma adress skall betala max 13.000 kr i årsavgift/medlemsavgift.

KORTHÅLSBANAN

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

100
50

900

500

100
50
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Rapport från
Bankommittén
Med en vinter som avslutades med stark kyla och
lite snö startades säsongen med stora skador på
banan och framförallt greenerna. Skadorna var
omfattande och bestod framförallt av isbränna. Efter
hårt arbetande banpersonal kunde vi presentera en
fin bana med bra greener lagom till golfveckan.
I övrigt har banpersonalen gjort ett mycket bra jobb med de
resurser och ekonomiska förutsättningar man har. Greenerna
var och är ett fokusområde och förhoppningsvis kommer vi,
om vädret är med oss, kunna spela på bra greener tidigare nästa
säsong. Skulle vintern vara gynnsam kommer detta innebära
att vi tidigare kan börja fokusera på våra tees som är och har varit ett problem. Naturligtvis kan man alltid göra en bana bättre,
men det finns tydliga avgränsningar i vad ekonomin tillåter.
Vi har haft som mål att för varje säsong förbättra banans alla delar och hoppas att Ni medlemmar uppskattar detta arbete och
fortlöpande kommer fram och ger oss konstruktiv kritik. I övrigt kommer vi att inför nästa säsong starta upp en resursgrupp
som alla medlemmar är välkomna att anmäla sig till. Tanken är att vid några förutbestämda tillfällen under säsong, få ihop en
grupp som kan ställa upp och utföra jobb på vår bana med uppgifter som inte hunnits med eller ”måste” göras snabbt”.

Patrik Rosengren

ordförande i Bankommittén

Banpersonalen – en förutsättning för
njutbar upplevelse på golfbanan.
Klockan är 07:30. Du står på första tee och ser ut över en jämn och fin fairway. Utslaget blir lyckat och det
är bra för ditt självförtroende. Det känns som det blir en bra runda idag! Inspelet till en nyklippt green, som
är lite snabbare än vanligt just idag, känns ovanligt lätt. Du puttar i för par och går nöjd därifrån.
Snabbt vidare till hål 2. Du ställer dig på tee beredd att forstätta din hittills perfekta runda. Precis när du tagit en bekväm stans
ser du en maskin mitt på fairway och en banarbetare som åker sakta fram och tillbaka, till synes helt oberörd av att du står
med stadigt grepp om drivern. Jäklar också! Kan han inte flytta på sig?? Jag vill ju slå ut nu! Måste jag vänta tills han är klar
och därmed kanske förlora rytmen? Och jag som spelade så bra…
Känner du igen dig? Vi har säkert alla varit med om att hamna bakom någon av våra banarbetare som gör sitt jobb just
precis framför vår boll. Irriterande, tycker vissa! De borde inte vara där när JAG ska spela… (Banpersonal har dock
ALLTID företräde).
Vår bana – förresten alla banor – står och faller med det arbete som banpersonalen utför. Utan dem ingen golfbana! De
klipper fairway och ruff för att underlätta upplevelsen av vårt golfspel och gör det lättare för oss att hitta våra bollar, som
tyvärr ofta hamnar snett. De krattar bunkar. De dressar, piphålsluftar och vältar greener för att vi ska kunna få de jämnaste
och ärligaste greenerna där bollen faktiskt inte stannar förrän den slutar rulla (för att citera Göran Zachrisson). Banarbete är,
vid sidan av vädret, en förutsättning för att vi ska få en njutbar stund på banan. Och vädret kan vi ju tyvärr inte göra något åt.
Så bli inte irriterad när du hamnar bakom någon som gör sitt jobb på banan. De är där för din skull. Fånga istället deras
uppmärksamhet genom höja din arm. Är det möjligt så släpper de fram dig genom att ge tecken och köra undan. Om inte,
vänta i lugn och ro tills de är klara. Men kom ihåg att banpersonal alltid har företräde, så kräv inte att få slå först. Och sist men
inte minst, slå ALDRIG när du ser en banarbetare eller maskin inom räckhåll för ditt slag! En spelare som medvetet slår en
boll mot banpersonal eller maskin riskerar avstängning från spel.

Svinga lugnt!
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Rapport från Täko
Åter en tävlingssäsong på Norrabybanan är till ända. Det har varit bra golfväder i stort sett
hela sommaren och hösten, bortsett från några incidenter med regn och åska.
Vi hade i år samma antal starter som förra året - ca 1700, men färre antal tävlingar.
För att fortsätta med statistik kan vi notera att golfveckan hade 747 starter och att samtliga
tävlingar under 2013 (ej företagsgolf ) resulterade i 4656 starter på Norrabybanan.
Våra två klubbmatcher som vi spelar resulterade i två segrar:
– Stigaskeppet, som spelades i Linköping, vanns med decimalernas hjälp 0,5 poäng.
– Klubbmatchen mot Eksjö spelades i Tranås och vanns med utklassningsiffror.
Vi har ett stabilt klubblag som tagit storslam två år i rad, GRATTIS!
KM och DM är de stora sorgebarnen. I KM-slag, KM-match och KM-fouresome deltar 70 spelare sammanlagt.
DM H-35,45, och 55 samlar 49 spelare.
För er som vill träna puttning efter jul ordnar vi en tävling i golfhallen. På tisdagar kl. 18:00-20:00 spelar vi en serie om
12 omgångar. Start den 14 januari med finalspel den sista omgången den 1 april. Förutsättningen är att vi blir minst 15 spelare. Anmäl Er till Britt på kansliet.
Vi får tre nya medlemmar i TÄKO till nästa år; Marie Engsén, Erik Hellqvist och Björn Pettersson.
Tack för den gångna säsongen!

Nodde, Biggan och Stickan

Så här gick det för våra serie- & DM-lag
D 35 Div. 2. Placering: 1:a
Deltagare: Wanja Boij, Jessica Friberg, Linda Lilja,
Anette Palm, Marie Engsén

H 75 Div. 1. Placering: 3:a
Deltagare Jan Ehrlin, Torsten Lingmerth, Bengt Linder,
Arne Wissing, Arne Lingmerth, Bo Falkenström

D 50 Div. 1. Placering: 1:a
Deltagare: Ulla Blomquist, Elisabeth Wilander,
Charlotte Fischerström, Petra Blomqvist, Anita Möller

DM Äkta makar/sambo mixed
4:a Mattias och Emelie Högström
5:a Wanja Boij/ Per Friberg
6:a Torgny Pettersson/ Beatrice Singleton

D 60 Div. 2. Placering: 2:a
Deltagare: May-Britt Stridh, Daisy Sandelin,
Gulli Kaaling, Anne Karlsson, Christina Fransson,
Bibi Mangs
H 35 Div. 2 N. Placering: 1:a
Deltagare: Andreas Johansson, Pär Carlsson, Martin
Gustavsson, Michael Thors, Mattias Högström
H 45 Div. 1. Placering: 2:a
Deltagare: Peter Åhlén, Magnus Karlsson, Torgny
Pettersson, Per Friberg
H 55 Div. 1. Placering: 4:a
Deltagare Tomas Karlsson, Bo Johansson, Lars
Olofsson, Christer Carlbom, Hans Ljungquist
H 65 Div. 2 N. Placering: 4:a
Deltagare Mats Sjölin, Lennart Sandelin, Lennart
Möller, Jan Löfgren, Johnny Gullquist, Lars Berggren,
Kent Johansson, Ju Chin Lim, Göran Lindberg,
Kurt Bjarsch, Leif Hagström

DM Äkta makar/sambo mixed 100
Anders o Elisabeth Wilander 13:e plats
Kjell & Ulla Blomkvist, 19:e plats
DM H 35, H 45 och H 55
spelades i Tranås 6 juni

H 35 (8 startande)
1:a Andreas Johansson
3:a Martin Gustavsson
7:a Magnus Möller

155 slag
159 slag

H 45 (26 startande)
1:a Torgny Pettersson
2:a Peter Åhlén
14:de Magnus Karlsson
20:de Per Friberg
23:e Martin Hoflund

153 slag
154 slag

H55 (14 startande)
Ingen representant från Tranås GK
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Årets tävlingsresultat
VÄSTERÄNGS ÄGGOLF, 9-HÅL
(KORTHÅLSBANAN)
1. Gulli Kaaling
2. Beatrice Singleton
3. Anders Åhlén
OCAB:s FLAGGOLF
A-Klass
1. Fredrik Ljungkrantz
2. Tobias Lingmerth
3. Henrik Bengtsson
B-Klass
1. Mattias Lägermo
2. Thomas Ehn
3. Marie Engsén

22
23
24

19:de
18:de
18:de
19:de
18:de
18:de

OLYMPIAGOLFENS STARTTÄVLING
1. Linda Lilja
34
2. Henrik Bengtsson
33
3. Bo Johansson
33
MALMQVIST GULD DAMTÄVLING
1. P Blomqvist/H Boman
2. I Lindvall/L Olsson
3. M-B Stridh/ A Palm

44
41
36

VOLVO WORLD GOLF CHALLANGE
Herrar
1 S Skrubbe/H Byström
44
2 K Patriksson/M Wåhlstrand
43
3. T Helgesson/M Sätermo
42
Damer
1. M Ekeflo/M Skobe
43
2. M Bengtsson/K Lif
40
3. A-M Ljunggren/A Möller
39
SANDSTRÖMS MODE
A-klass
1. Peter Åhlén
2. Andreas Johansson
3. Hans Ljungqvist
B-klass
1. Gustaf Pettersson
2. Patrik Bengtsson
3. Ronny Sjögren
C-klass
1. Johannes Palm
2. Stefan Gustafsson
3. Hampus Nilsson
Dam-klass
1. Agneta Sjögren
2. Anita Möller
3. Linda Lilja

GENERATIONSPOKALEN
1. S Tingvall/S Tingvall
2. J Löfgren/ F Löfgren
3. L Lilja/A Lilja
SEMESTERSLAGET
A-klass
1. Martin Hoflund
2. Magnus Karlsson
3. Peter Åhlen
B-klass
1. Patrik Forsemalm
2. Filip Magnusson
3. Mats Sjölin
C-klass
1. Eivor Clasén
2. Catherine Osbeck
3. Elsa Linder
TGK:S FOURSOME
1. G Hjort/J Engmark
2. K Blomquist/U Blomquist
3. H Thedin/M Thedin

63,8
72,2
73,2
47
46
45

70
72
74
71
71
72
78
85
94
41
41
38

69
70
71
40
37
37
35
35
34
38
36
35

GOLFSTORES MIDSOMMARMIX
1. M Simonsson/J Simonsson
42
2. J Gustafsson/Fager Hjalmarsson 40
3. A Sjögren/R Sjögren
40
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SPASVINGEN GREENSSOME
1. P Blomqvist/H Boman
2. E Wilander/L Lilja
3. C Fransson/A Westman

Vinnarna av Dam bjuder Herre Lisa Ring och Mikael Magnusson

HANDELSBANKENS DAM BJUDER
HERRE
1. M Magnusson/ L Ring
45
2. L Hagström/L Hagström
45
3. R Backberg/ K Wedin
44

COOP EXTRA CANCERGOLFEN
1. H Lindqvist/T Helgesson
2. L Lilja/A Lilja
3. K Johansson/T Jönsson
OEM TEXASSCRAMBLE
1. N Knutsson/P Carlsson
2. D Ståhl/A Strand
3. A Lingmerth/J Råsberg
Segrarna i Optimeras Bästboll Wissinger och Golander samt Cancergolfens vinnare
Lindkvist och Helgesson.

OPTIMERA:S BÄSTBOLL
1. F Wissing/ M Golander
2. T Ehn/J Andersson
3. T Lingmerth/A Lingmerth

48
47
46

SOMMARSCRAMBLE
1. M Carlsson/L Rignell/
B Thornell/M Hoff
2. D Bremer/E Tingman/
P Dahlström/V Ahlgren
3. D Blomstrand/ K Johansson/
R Axelsson/ J Wressel

54,8
55,0
55,9

STRÖMSHOLMEN:S IRISH
1. A Sjögren/J Gustafsson
2. A Wederberg/M Skobe
3. C Osbeck/M Engsén

46
44
44

KM FOURSOME
1. Andreas Lingmerth/
Tobias Lingmerth
2. Peter Åhlen/Per Friberg
3. Mattias Högström/
Torgny Pettersson

TRANÅS CLASSIC
A-klass
1. Philp Ljunggren
2. Marcus Tamminen
3. Jesper Sätermo
B-klass
1. Ulla Blomquist
2. Oleg Polev
3. Kenneth Brezelius
C-klass
1. Fredrik Börjesson
2. Catherine Osbeck
3. Rolf Lundberg

42
41
40
41
40
40
35
33
29

222
226
226
142
156
161

149
152
153

KM MATCH
1. Andreas Lingmerth
2. Peter Åhlen
3. Björn Ljunggren
Pär Karlsson
KM KLASSER
D 21
1. Klara Johansson
2. Moa Folke

Philip Ljunggren, UllaBlomqvist och Fredrik Börjesson

59,5
61,2
61,7

NORRABY KROG MIXED TEE
1. Team 83,3
107 p
Kalle Patriksson/Nils Rubensson
Anton Stjernspetz/Emil Rosenqvist
2. Team J-son
99 p
Bo Johansson/Gerd Johansson
Klara Johansson/Emelie Jönsson
3. Antenn
98 p
Magnus Segersson/Marie Segersson
Conny Lundmark/Marie Kennmark
KM SLAG
H-klass
1. Andreas Lingmerth
2. Martin Gustavsson
Peter Åhlen
D-klass
1. Klara Johansson
2. Moa Folke
3. Elisabeth Wilander

Pristagarna i Sommarscramblen.

46
43
42

H 35
1. Pär Carlsson
2. Fredrik Ljungkrantz
3. Mattias Högström
H 45
1. Peter Åhlen
2. Torgny Pettersson
3. Per Friberg
H 55
1. Östen Jakobsson
2. Christer Carlbom
3. Tomas Carlsson
H 65
1. Lennart Sandelin
2. Lennart Möller
Mats Sjölin
H 75
1. Arne Lingmerth
2. Åke Sundström
3. Jan Ehrlin

142
156
154
170
176
142
154
160
166
172
174
165
174
86
103
113
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ONSDAGSGOLF FINAL
A-klass
1. Magnus Johansson
2. Niklas Johansson
3. Peter Åhlen
B-klass
1. Anders Gustavsson
2. Patrik Forsemalm
3. Magnus Skobe

140,2
140,6
141,0
143,2
145,4
146,2

TISDAGSGOLF FINAL
A-klass
1. Linda Lilja
2. Anita Möller
3. Jessica Friberg
B-klass
1. Marie Kennmark
2. Beatrice Singleton
3. Marie Engsén
C-klass
1. Sofie Brangenfeldt
2. Mariette Skobe
3. Agneta Sjögren

141,4
141,8
145,8
138,0
143,0
144,6
146,2
147,0
150,4

Vi representerade Tranås GK under säsongen.
Björn Ljunggren
Björn spelade med HandiGolf-landslaget i Alicante,
Spanien på Nations Cup samt Swedish Intivtational
på Bokskogen. Björn slutade 2a på order of merit
2013.
Björn spelade också flera tävlingar på Senior Tour
H55 under säsongen och bästa placering där blev en
14:e plats i Ekerum.

Elisabeth Wilander
Elisabeth spelade fyra tävlingar på Senior Tour D50 och
slutade på en 13:e plats på årets ranking.
Säsongen kröntes också med spel i British Open Amateur
Senior Ladies på Royal Portrush. En fantastisk bana på
Nordirland rankad 10:a i världen. Elisabeth slutade på en
71:a plats i tufft väder med mycket vind som kom in från
Atlanten.
Det blev även tid till lite sightseing över Giants Causeway som
ligger på Världsarvslistan med sina kalkstensformationer.
Det fanns spelare som klarade av Royal Portrush betydligt
bättre än Elisabeth, titta bara på scorekortet som Rory
Mcilroy signerade när han var 17 år.
Känd klubbmedlem är också Darren Clarke som vunnit
British Open också!
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Juniorverksamheten
Juniorträningen 2013
I år har vi haft ca 75 barn och ungdomar i träning exklusive elitträningen. Med den kalla starten på året blev allt förskjutet en vecka
men sen tog det fart med råge. Vi har gjort allt från himmel till jord
vad gäller golfträning inklusive spel på korthålsbanan i olika former.
Både jag och Micke har kört träningarna med inhopp av Sofie någon
gång – vi har haft väldigt kul tillsammans med er alla. Vi är övervägande fler barn än ungdomar i träning, och det är fler ungdomar
än barn som har hcp. Så önskan är förstås att vi blir fler med hcp och
tävlingsvilja nästa år. Vi vill ju att Tranås ska synas ute i Sverige bland
fler ungdomar och klubbar.
Målet är förstås att bli fler än 100 i träning som vi en gång varit, så
har ni kompisar som vill börja är de varmt välkomna nästa år.
Jag hoppas att ni har sett våra juniorer på banan i år, i fräcka färger
fick juniorerna var sin klubbpiké och keps. De sponsorerna som
hjälpte oss med det vill jag rikta ett stort TACK, oerhört uppskattat. Följande var sponsorer: Tranås Byggsvets, Trania Metall,
Skobes samt Linds & Källmans.

Elitträningen 2013
Här har vi varit 18-20 stycken som mest, både herrar och damer.
Mycket av träningarna har varit gruppövningar i form av olika tester
som för närspel och långa spelet. Jag har också försökt hitta vägar
till nya tankesätt och slag på banan med kreativitet. Ju fler slag vi lär
oss ju lättare har vi att plocka fram rätt slag vid tillfälle. Slag ifrån
knästående, felvänd klubba, järn 5 från 100 meter och puttning med
metalwood har varit några av inslagen. Mycket av våra träningar
har också byggts kring samvaro och teamkänsla. Min förhoppning
är att vi känner oss som ett lag inte som individuella spelare när vi
tränar tillsammans. Vi ska lära och sporras av varandra – vi är Tranås
Golfklubbs finest.

Seriespelet 2013
Seriespel i division II har både herrarna och damerna spelat i
år. Damerna på hemmaplan med fantastiska resultat, vinst och
avancemang upp till division I. I laget spelade Klara Johansson,

Moa Folke, Elisabeth Wilander, Mia Bergman, Linda Lilja och Ebba
Asp. Förhoppningen är att ni tjejer fortsätter även nästa år och att
vi kan knyta till oss fler som vill vara med och tampas. Förutom
spelande lag har även Emelie Högström och Wanja Boij varit med
och tränat, men som sagt, vi har plats för fler.
Herrarna spelade sitt seriespel på Gränna Golfklubb, som vid tillfället stoltserade med väldigt fin kondition på banan. Tyvärr hade vi,
undertecknad ingick i laget, inget vidare teamspel när det gällde
foursome. Vi hade 4 rundor på 80-talet slag vilket gjorde det alldeles för tungt att komma ifatt övriga lag. Vi hamnade slutligen på en
10:e plats, med mycket mer att ge och mycket mer för coach,
undertecknad, att fundera över.

Så här kul har tjejerna som tränar golf ! Vi vill ha fler så hjälp oss locka fler till vår underbara sport.

Moa Folke – Min säsong 2013
Säsongen 2013 har inneburit mycket tävlande men framförallt
massor utav träning. Jag har mest spelat på Skandia Tour Riks och
Elit men jag har också testat på att spela på Nordea Tour i år, där
jag har lärt mig massor om vad som krävs för att kunna spela på
en högre nivå än vad jag gör idag.
Även om jag inte lyckades klara cutten på någon av Nordea-tävlingarna så var det
väldigt lärorikt att vara där och på några av tävlingarna fattades det bara några
slag för att jag skulle fått spela sista dagen. Hur som helst är jag väldigt nöjd över
att jag kunnat prestera under press på så pass stora tävlingar även om jag inte
lyckades hålla i spelet i 36 hål vilket är vad som krävs.
Höjdpunkten under 2013 var när jag vann en tävling på Skandia Tour Riks
som då spelades på Ringenäs GK, det var förstås jättekul och gjorde att jag fick
tillräckligt med rankingpoäng för att få spela på Elit resten av året.
Andra höjdpunkter under säsongen är att jag även i år fick spela
Annika Invitaional Europe och
i slutet av säsongen vara med
och vinna Skandia Stars, är en lagtävling mellan östra och västra Sverige. Jag var
även med och representerade Tranås Damlag när vi vann div 2 på hemmaplan,
vilket även det var riktigt kul och jag ser fram emot att få spela i div 1 nästa år.
Mitt hittills bästa golfminne kommer även det från 2013, det var när jag på
Vasatorps TC gjorde en albatross under en tävling med golfgymnasiet, en järnfyra från 175 m rakt i kopp! Med golfgymnasiet presterade vi även bra under
skol-SM då vi kom på en tredje plats av sexton lag. Något annat som verkligen
förgyllde några av mina sommardagar var när David Lingmerth kom på besök.
Det var verkligen jätteinspirerande för mig att få spela med honom och ta del
av hans erfarenheter.
Nu börjar än en gång inomhusträningen då jag spenderar den mesta tiden i golfhallen och på gymmet. Det för att förbereda mig inför 2014 som kommer bli ett riktigt
spännande golfår. Delvis kommer säsongen 2014 att likna föregående men efter
jag tagit studenten från golfgymnasiet i Åtvidaberg där jag nu spenderat tre år så blir det att flytta till andra sidan Atlanten. För
hösten 2014 börjar jag på college i USA, något som jag verkligen ser fram emot och jag längtar redan!
Tack till Kalle och Tranås GK för all stöttning under året och självklart till alla som kommer fram på golfbanan och intresserar
sig för mitt spel. Vi ses på banan i vår!
Moa
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Dagen D som i David!
David Lingmerth är ju klubbens stora namn och har redan på sitt
första år som PGA-tourproffs i USA lyckats göra sig känd bland eliten.
Lingmerth-dagen på Tranås Golfklubb kom till genom ett initativ från vår pro Kalle
Ragneby, som tillsammans med Micke Atteklint på Norraby Krog började diskutera
hur man skulle få högaktuelle David att besöka sin gamla hemmaklubb. Klubben var
givetvis öppna för förslaget. Som vi vet har David ett hektiskt schema men genom Kalles
bearbetning av David kunde Lingmerth-dagen genomföras.
Ping är en sponsor till David på PGA-touren och dagen började med produktprovning bland alla Pings produkter uppe på rangen. Mängder av medlemmar
var sugna att se och höra honom i det underbara vädret. Davids bror Tobbe fick
hjälpa till att demonstrera Davids precision med hjälp av sin hockeyplock då han
fångade Davids bollar på ca 80 m. Kalle satte upp en grön skylt på ca 75 m avstånd
med en diameter på 70 cm, som David skulle träffa, men den missade han faktiskt.
Det slaget kallade David för en "stinger", ett lågt och hårt slag främst för vindspel.
Många har faktiskt sedan dess träffat skylten, vad nu det innebär ...
Väl på rangen berättade David på ett väldigt lättsamt och genuint sätt hur han
och även andra tourspelare gör i situationer som uppvärmning, tävling och media.
Självklart ville alla se David på banan, så också Kalle, Moa Folke och Adam
Sjögren. De spelade hål 10-12 mot David. Lite för stabilt spelade David runt de
tre hålen på par. På par gick även Moa och Adam med varsin birdie och bogey
samt monsterlånga drives. Moa spöade skiten ur bollen på 11:an och driven mätte
smått otroliga 285 m. Adam genade i sin tur hörnet på samma hål och mätte sin
drive närmare 300 m. Kalle blandade och gav, en birdie och två bogeys efter två
vattenbesök – ett slag utan sko och bollen under vattenytan...
Det var väldigt uppskattat av medlemmar och framför allt juniorer att få komma
David så nära och till och med få gå caddie åt honom. Han är ju trots allt en helt
vanlig Tranåskille med båda fötterna på jorden. Efter spelet målade David fyra tavlor. Som penslar fick han använda Kalles järn 7:a och bollar. Med chippar slagna
på vita ark stänkte färgen och konst skapades. En av de fyra arken auktionerades
ut och övriga ark finns till framtida auktioner. Som avslutning på dagen fick David
mott ett hedersmedlemskap av vår ordförande Bertil Fång. Dagen avslutades med
frågestund och autografsignering. Klubben riktar ett jättestort tack till David,
samt dagens sponsorer, OEM, Colorama och PING!
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Ett härligt första år
Shop och lektionsverksamhet 2013
Jag är efter mitt första år som egen entreprenör väldigt tacksam för
stödet jag fått av er medlemmar. Det är glädjande att höra att ni bryr
er om hur jag mår och om jag kommer att vara kvar – och det kommer jag. Eftersom det varit mitt första år så var jag ganska försiktig
med inköp och spridningen på varor i shopen, men det har ändå
trots väder känts helt okej. Hoppas att alla ni som gjort custom fitting är nöjda och spelar ert livs golf. Jag har under året träffat många
bekymrade och knackiga svingar, min tro och förhoppning är att ni
alla fått något nytt att tänka på som får svingen i positiv riktning på
enklast möjliga sätt.
Följande sponsorer vill jag tacka för ert stöd på rangen: Skobes och
Byggombutiken.
Börja säsongen med mig på resande fot – ALL INCLUSIVE till
Cambrils, Spanien. Mer info på nästa sida eller på min hemsida,
www.golfstore.eu/tranas
Shopen kommer att ha JULÖPPET den 14-15 december samt
21-22 december mellan klockan 10.00-15.00. Fynda julklappar eller
kanske ett presentkort, jag bjuder på pepparkaka och glögg.

Kalle med personal
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Puttingreen har varit välbesökt i år och även det nya området för chip och bunkerslag.
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Sophie har du träffat i den nyrenoverade shopen
under säsongen.

Spela golf i underbara
Cambrils i Spanien!
22 - 29 mars 2014
Åk med Karl Ragneby till soliga, härliga
Cambrils på Costa Daurada i Spanien!
Den mysiga staden Cambrils är en spansk pärla belägen på
den vackra Costa Daurada, en timme söder om Barcelona.
I Cambrils får du uppleva en härlig spansk atmosfär med
många mysiga smågator som kantas av butiker och en mängd
trevliga restauranger och barer. Längs medelhavskusten
sträcker sig breda sandstränder och den trevliga strand
promenaden och Marinan inbjuder till rofyllda promenader.
Costa Daurada bjuder på många härliga golfbanor. Vi spelar
fem dagars golf på Lumine GC med sina två banor Lumine
Lakes och Lumine Hills, båda härliga banor med tydlig
mästerskapskaraktär. Flera inhemska stortävlingar har
avgjorts här.
Fria rangebollar på speldagarna samt golfskola ingår i
resan.
Du bor på det härliga fyrstjärniga Estival Park beläget
cirka en mil utanför Cambrils. Hotellet har allt ni kan önska
er i fråga om faciliteter. För mer info om hotellet, gå in på:
www.costadauradagolf.com

Detta ingår i resan:
Anmälan till Karl Ragneby på

Direktflyg t/r Stockholm- Barcelona inkl skatter och
golfbag • Transfer t/r flygplats • Plats i dubbelrum
med halvpension • Fem dagars golf på Lumine (två
banor) • Fria rangebollar på speldagarna • Golfskola
ingår • Enkelrumstilllägg: 1 800:–

Pris en vecka:

11 490:–

e-post:
karl.ragneby@golfstorepro.com

Tel: 044-24 70 05 • www.eastongolf.se

Med sikte på nästa säsong!
Vi tackar TGK, alla medlemmar och gäster för den gångna säsongen. Den har varit
inspirerande 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 i år bestämt att vi kommer servera julmenyer under
jul-perioden. Kolla hemsidan www.norrabykrog.se för information.

20%

på hel
knivso a vårt
rt
fram ti iment
ll jul.

Våra matlagningskurser har varit otroligt uppskattade och därför kommer vi, i den mån det
funkar, att boka in dem under hösten och våren. Vårt mål är att tillgodose era önskemål!

Vi har öppet för fester, catering och övriga
arrangemang hela vintern.
Vi har inte marknadsfört det så mycket, men vi är från och med i år
återförsäljare för en mängd kända varumärken inom köksutrustning.
Vi kommer fram till jul erbjuda 20% rabatt på hela knivsortimentet.
Information om de olika serierna finns på www.norrabykrog.se.
Tänk även på att ett presentkort är en uppskattad julklapp.
Ring eller maila in förfrågningar då vi inte är på plats varje dag ute på golfbanan.
0140-194 35, martin@norrabykrog.se

Martin med personal

Hole-In-One’s 2013
Norrabybanan:
6 maj
Henrik Isaksson
7 maj
Ove Clasén
5 juli
Christina Fransson
9 juli
Björn Börjesson, Ågesta GK
24 juli
Kenneth Svensson
10 aug
Elisabeth Wilander
30 aug
Anders Johansson
31 aug
Håkan Hoffman
4 sep
Anders Gustavsson
7 sep
Per Friberg
14 sep
Annika Ekman, Jönåkers GK
24 sep
Katarina Hoffmann
3 nov
Moa Folke
På annan bana av medlem i Tranås GK
7 juli
Torgny Pettersson
31 aug
Ulf Clasén
27 sep
Heléne Boman
På Korthålsbanan
3 okt
Rickard Söderberg
		
Peter Andersson
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15
8
15
5
10
8
5
5
8
8
5
5
10
hål 11 Landeryd Norra
hål 16 på Vreta Kloster
hål 4 på Mjölby
Hål 1
Hål nr 8

Gamla Grabbar
Tack för en fin säsong 2013 med 78 st spelare som under 15 tisdagar spelade 750 ronder.
Segrare i A-klassen blev Leif Hagström och i B-klassen Lars Ericson.
Tranås stod i år som värd för Höglandstouren den 27 juni med spel i fint väder och på en uppskattad bana. Avslutningstävlingen i Höglandstouren med deltagare från 12 olika klubbar gick i år på
Tobo och Tranås placerade sig tyvärr inte på en sammanlagd förstaplats.
Gränspokalen mellan Tranås GK och Mjölby GK vanns av Tranås som därmed behöll vandringspriset ytterligare ett år.
Seriespel H65 och H75 har spelats på 4 banor under säsongen och där blev placeringarna för
Tranås i H65 plats 6 samt H75 plats 3.
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Avslutningen gick i år till Lannalodge i Örebro med 2 dagars spel på fin bana och soligt väder,
om än något frostigt. Segrare efter 2 dagars spel blev i år Göran Lindberg. På kvällen avnjöts en
uppskattad 3-rätters middag i sedvanlig Glada Gamla Grabbars anda med tillhörande prisutdelning för säsongen. Vi återkom välbehållna till Tranås efter en trygg bussresa med Sören Eidelbrekt
vid ratten.
Vi vill även rikta ett speciellt tack till årets golfvärdar, banpersonal, kansli samt Jan Wigur.
Tack alla Glada Gamla Grabbar för ännu en fin säsong.

Bosse, Lasse, Ulf och Jan
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Damkommittén summerar säsongen!
Visst hade vi en lång vinter och sen start på våren – men också en varm, härlig
höst som gett oss en lång golfsäsong.
Vår vana trogen började vi säsongen med en
välbesökt upptaktsträff på Norraby Krog!
Här fick vi i damkommittén tillfälle att
presentera oss och informera om den
kommande säsongen. Vi kunde också hälsa
Kalle Ragneby välkommen tillbaka hit till
Tranås GK. Han informerade lite om vad
han hade för planer och stod för en inspirerande modevisning.
Efter en lång, segdragen vinter var det så
dags - den 7 maj kunde vi äntligen spela årets
första tisdagsgolf ! I år spelades det 17 rundor
och under säsongen hade vi tre damer som
spelade 16 av dessa. Den 15 september hade
vi 30 finalister och platserna fördelades procentuellt utefter antal kvalificerade deltagare
i respektive klass. Segrade i A-klassen gjorde Linda Lilja, B-klassen Marie Kennmark
och C-klassen vanns av Sofie Brangenfeldt.
I samband med tisdagsgolfen har vi även i år
haft vingolf vid fyra tillfällen.
Vi har under året arrangerat ytterligare två tävlingar. I juni spelades Malmqvists Guldpoäng
med fina priser från Malmqvists Guld och i
juli spelade vi SPA-Svingen där förstapriset

var en SPA-upplevelse på Spinkarp Gård &
Spa. Vi hade också många andra fina priser
i form av presentkort på behandlingar och
träning från våra lokala massörer, frisörer,
fotvårdare och träningsställen mm. Här var
det Helene Boman och Petra Blomqvist som
gick segrande ur båda tävlingarna och får
njuta av både smycken och härlig avkoppling!
Vi vill också passa på att tacka våra sponsorer
under året för alla fina priser.
I år har sex Tranåsdamer deltagit i Smålands
Damtour som spelades på A6, Eksjö och
Skinnarebo. Man tävlar individuellt, det är
samma spelform som tisdagsgolfen och de
två bästa resultaten ligger sedan till grund för
en final. I år var det tre av våra damer som
fick spela finalen på Växjö GK i september.
I finalen spelade man om en plats i landskapsmatchen mot Östergötland i maj 2014. Stort
grattis till Maysan Stridh som spelade en bra
finalrunda och är en av de tio damer som
möter Östergötland på Ekerum nästa år!
När det gäller smålandstävlingar i övrigt
har vi spelat Smålandsserien där D35 efter
spel i Tranås och Skinnarebo vann div 2 och

går upp i div 1 nästa år. D50 vann båda sina
tävlingar som spelades i Tranås och Hook
och D60 spelade i Jönköping och Vetlanda
och man slutade på en 2:a plats i div 2.
Vi deltog också i Smålandspokalen i Växjö
i början av september. Här representerades Tranås av Christina Fransson, Daisy
Sandelin, Maysan Stridh och Marie Engsén.
Det var en lyckosam dag och Tranås tog hem
förstaplaceringen och vi får därför arrangera
denna tävling hos oss nästa år.
Under året har vi också spelat en matchtävling med Asensus som sponsor. Segrande
ur matchspelet gick Klara Johansson följd
av Lotta Fischerström som tvåa. De som
förlorade i första matchen gick vidare till
”Andra chansen” och här var det Maysan
Stridh som lyckades hela vägen. Matchspel
är en rolig spelform och vi hoppas det blir
en matchtävling även nästa år, med ännu fler
damer som vill vara med!
Ja, detta var en sammanfattning av damernas
säsong 2013. Nu ser vi fram mot ett nytt år,
en ny härlig golfsäsong och att få träffa er
alla igen!

Damkommittén

Tjejerna som tog storslam och vann både Malmqvists och Spa-svingen, Petra Blomqvist och Helene Boman. Ettorna i Tisdagsgolfens final Linda Lilja, Sophie
Brangenfeldt och Marie Kennamrk.
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Damligan
Vilken härlig golfsäsong med ett fantastiskt väder!
Vi har spelat 18 tisdagar och varit i snitt 16 st varje gång och har
endast behövt ställa in spelet en tisdag pga regn. Vi har tävlat om
bäst resultat på fem rundor.
Segrare gjorde Birgitta Ericson, tvåa Yvonne Erkers och trea
Christina Fransson.
Vi har spelat en gång på Wiredaholm.
I september hade vi en fantastisk utflykt med övernattning till
Ombergs GK. Vädret var strålande och på tillbakavägen spelade vi
en runda på Mjölby GK.
Avslutningen hade vi den 25 september med en lottad 3 manna
scamble över 12 hål. Efter avslutat spel åt vi en härlig lunch på
golfrestauranten där vi också förrättade prisutdelning.
Vi hoppas att fler damer vill spela med oss nästa säsong och hälsar
alla välkomna!
Anita, Liselott, Lena och Gulli

Senioras
Senioras är öppet för alla damer 55+. Vår målsättning är att det
viktigaste inte är tävlandet utan att umgås och ha trevligt. Vi samlas
på torsdagarna kl 08:30 för lottning av bollar och startar golfspelet
kl 09:00. Ingen föranmälan till GIT systemet behövs. Vi spelar vanligtvis pb och betalar 20 kr per gång. Segraren får en trisslott. Vi har

en Eclectic tävling som pågår hela säsongen. Vi har ett utbyte med
senioras från Eksjö golfklubb där vi vartannat år spelar i Tranås och
Eksjö. Nytt för denna säsong är att vi varit och spelat en gång på
Kungälv Kode GK med damer från denna klubb. Till nästa år ska
de komma hit och spela med oss. Våra insamlade pengar går till pris
i Eclectic tävlingen samt höstavslutning med lunch samt de år vi är
värd för Eksjö damerna även lite pengar till detta.
Efter en trög start pga av vädrets makter började Senioras årets
säsong med en utflykt till Kungälv Kode GK. Det var de första
sommardagarna och det var en väldigt uppskattad tur. Vi hade
turen att få låna en WV buss så vi kunde alla åka tillsammans. När
vi kom fram började vi med lunch och spelade sedan 3-manna
scramble med blandade lag. Efter avslutat spel inkvarterades vi i
en av Kungälvdamernas sommarstuga och på kvällen hade vi en
gemensam grillfest hos en av de andra Kungälvsdamerna. Nästa
dag begav vi oss av mot Tranås och stannade för en golfrunda på
Gränna GK.
Sommaren har som alla upplevt varit helt fantastisk och vi har kunnat spela nästan alla torsdagar. Under säsongen har vi också varit
och spelat på våra sammarbetsklubbar i Mjölby och Wreta Kloster.
Vi avslutar säsong den 26 september med 9 håls scramble och
lunch med prisutdelning. Vi brukar fortsätta träffas på torsdagar
för spel efter säsongsavslutning om vädret tillåter. Glädjande nog
har deltagarantalet ökat under sommaren och vi hoppas att vi ska
bli ändå fler nästa år.
Senioras genom Gulli Kaaling

Tre glada tisdagsgolfare. Elisabeth Berg laddar för en birdieputt. Glad Katarina Hoffmann efter HIO på avslutningsspelet!
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Våra partners

STYRELSE & KOMMITTÉER
Bertil Fång
Magnus Skobe
Malin Ekeflo
Per Samuelsson

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör &
Medlemskommittén
Beatrice Singleton
Styrelseledamot
Marknadsansvarig
Michael Folke
Styrelseledamot
Juniorkommittén
Patrik Rosengren
Styrelseledamot
Ordf. Bankommittén
Andreas Lingmerth
Suppleant
Mattias Lägermo
Suppleant
Leif Nordell
Tävlingskommittén
Kent Irebo
HCP-kommittén
Anette Palm
Damkommittén
Lars-Erik Karlsson Byggnadskommittén
Lars-Åke Nilsson
Revisor
Jan Wigur
Revisor
Torgny Pettersson
Arbetsledare
Mattias Högström
banpersonal
Jan Wigur
IT-kommittén
Bo Olsson
Ordf. Gamla Grabbar

KANONADEN

ENTREPRENAD

VALBEREDNING:
Sigurd Lövmo ordf, Kjell Blomqvist
Anders Berg, Inger Lindvall styr repr.
KANSLI:
Britt Jöhnson, Ulf Atterklint
BANAN:
Torgny Pettersson, Mattias Högström,
Staffan Lago, Mikael Lago, Roland
Johansson, Kenneth Henningsson,
Rune Mårtensson, Matz Hansson och
Maria Löfström.
PRO:
Karl Ragneby
RESTAURANG:
Martin Dahlgren
ANSVARIG UTGIVARE:
Bertil Fång
PRODUKTION: BYRÅN
TRANÅS GOLFKLUBB
Norrabyvägen 8, 573 35 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

EL & VVS

