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David till Fedex-slutspelet
Nyhet – Spelrätter ersätter medlemslån
Budgetförslag & Årsavgifter

Klubbmästare Moa och Andreas

Kom till Höstmöte
26 november 19.00 i Klubbhuset

Välkommen dit och gör din stämma hörd!

Davids första seger på PGA-Tour
kom 2015.
De två inledande säsongerna på PGA-touren hade David
blandat sina resultat ganska friskt. Första året var lysande
på många vis och innehöll bl.a. en 2:a plats med särspel
i Humana Challenge och dramatik i The Players
Championship mot en viss Tiger Woods. Detta gav tillräckligt mycket rankingpoäng för att David skulle få en
relativt lugn resa fram till slutspelet 2013. Året därpå
blev desto tuffare och i slutändan innebar det att han var
tvingad att återta sitt kort genom slutspelet på web.comtourens finalspel.
Man skulle kunna säga att år tre blev tredje gången gillt. En
säsong att minnas! Höjdpunkten var självklart vinsten i The
Memorial Tournament. David svarar då för en helt enorm
prestation genom att inte bara slå Tiger Woods med 29 slag
i tävlingen utan även resten av startfältet på 120 man. Efter
72 spelade hål delar han ledningen i klubbhuset med Justin
Rose rankad 6:a i världen. I särpelet visar David vad en envis, målmedveten och beslutsam skalle från Tranås kan utföra
och vinner på 3:e hålet!
Segern innebar, förutom en trevlig stund tillsammans med
legenden och arrangören Jack Nicklaus, en gnutta arbetsro
och höjt självförtroende. ett rejält hopp uppåt på världsrankingen och tre års garanterat medlemskap på touren. De
följande sex tävlingarna är David med i toppen och noteras för fyra topp-6-placeringar. Hade bara puttningen varit
snäppet bättre under de avslutande varven på Quicken loans
National är det inte alls omöjligt att David tagit sin 2:a seger.
Tack vare de fina resultaten klättrar David till 41 plats på
världsrankingen och därmed får han rätten att delta i alla
Majors och WGC-tävlingar, för detta krävs en ranking som
topp-50 i världen.
Bristish Open på klassiska Old course St. Andrews blev inte
riktigt vad David tänkt sig, då han slutar på en delad 74:e
plats. Han spelar dock helt fantastiskt första dagen och vänder efter 9 hål på 29 slag(-7), ett historiskt rekord som han
numera delar med britten Tony Jacklin.

På PGA-Championship är David återigen med i hetluften
och spelar oerhört bra i 3 av 4 rundor vilket ger honom en
delad 12:e plats i mästerskapet. Jason Day tar hem segern,
hans första Major.
David har inlett 2016 års säsong i Malaysia. Nu har han
siktet inställt på nya segrar och försbättrade positioner på
rankinglistorna. Ett av målen är att få representera Sverige
i de Olympiska spelen senare under året tillsammans med
Henrik Stenson. Det som krävs för att lyckas med detta är
att vara topp-2 av svenskarna på OWGR (official world golf
ranking) i juni.
Du kan följa David på:
www.davidlingmerth.com
”David lingmerth official” på facebook

För Er som vill träna puttning har vi även i år tillgång
till golfhallen ute i Norraby.
Ta konktakt med Birgit, Stickan eller Nodde för mer
information!

Rapport från
Bankommittén
Efter ytterligare en mild vinter började Torgny Pettersson
sitt nya jobb som greenkeeper i början på mars och lagom till
påsk öppnade banan. Kanske något för tidigt, så här i efterhand,
eftersom en del arbeten runt och på banan inte var helt färdiga. Här
måste banpersonalens och deras rutiner inför öppnande respekteras
bättre. Ingen har någon vinning av att stressa fram en produkt. Hur
sedan andra banor gör är upp till dem.
Investeringen i det nya styrprogrammet för bevattningssystemet, i
kombination med att spridarna på tees och greener ställts om, har
efter vissa mindre igångkörningsproblem fungerat mycket bra.
Även igenläggningen av det vänstra sidovattenhindret på 4:an blev
bra. Den nya bansträckningen inklusive två nya broar, den flyttade
övningsbunkern och utökat övningsområde tror jag också uppskattas av medlemmar och gäster.
För att underlätta planeringen av arbetet och underhållet på och kring banan har bankommittén initierat projekt ”Masterplan” med syfte att granska nuvarande anläggning i ett vidare perspektiv. Projektet ska leda till synpunkter och förslag på hur
respektive hål och övriga mark- och skogsområden kan utvecklas och förändras på både kort och lång sikt. Masterplanen ska
vara ett planerings-/informationsdokument för greenkeeper/banpersonal/styrelse/medlemmar och ska innehålla aktiviteter
på och runt banan, status och tidsperspektiv. Bankommittén har påbörjat arbetet och förhoppningsvis har vi ett utkast klart
till årsmötet i vår.
Torgny har med sin personal och tillsammans med vår konsult Henrik Wissinger återigen gjort ett mycket bra jobb. Jag tror att
alla kan hålla med om att banan hållit bra klass hela säsongen.

Patrik Rosengren
ordförande i Bankommittén

Vi behöver forfarande hjälpas åt!
Som vi alla förstår kräver en golfklubb av vår storlek och standard mycket ideella krafter. Våra resursgrupper har vid några tillfällen samlats kring spadar, krattor och grepar och utfört olika arbeten. Det sådde igen
framför kansliet. Några körde röjningsarbeten bakom 5:ans green och till vänster om gången ut mot 12:an.
Ett gäng rensade bäcken på 11:an under våren. Små projekt som betyder så mycket för helheten och som
bara tar 3-4 timmar om man är ett gäng. Dessutom skapar det gemenskap och klubbkänsla!
Här tror jag att vi fortfarande tillsammans kan göra mycket mera. Vill du göra en insats och dra ditt strå till
stacken? Anmäl ditt intresse till kansliet info@tranasgk.se

Juniorträningen 2015
Vi har haft ca 65-70 barn och ungdomar i träning, något mindre än tidigare år. Den stora delen är fortfarande barn som
börjar sin golfkarriär. Det var i år många som fick sitt eftertraktade ”Gröna Kort” – väl kämpat!
Imponerande hur duktiga juniorerna är med regler, många
vuxna som kan ta lärdom. Nästa steg blir att känna sig hemma
på stora banan och så småningom kunna representera Tranås
ute i Sverige bland andra ungdomar och klubbar.
Även i år hade vi ett 3-dagars läger, strax efter skolavslutningen
med rekordantalet 42 juniorer. Förmiddagsträning och spel
stod på programmet. Även här var det bil som var höjdpunkten för många. Den stående punkten på hur många juniorer
som får plats i en rangebil var klart uppskattad. Hela 27 juniorer i den gamla Saaben. Lägret avslutades med Skandia Cup
klubbkval, där ett par spelare gick vidare till distriktskval och
slutligen en spelare till regionkval.
Målet att bli fler än 100 juniorer i träning kvarstår, så har ni
kompisar som vill börja är de varmt välkomna nästa år.
Återigen har fräcka färger på klubbpiké och keps gjort våra juniorer synliga på banan. Till de sponsorerna som hjälpte oss
med detta vill jag rikta ett stort TACK, oerhört uppskattat.
Följande var sponsorer: Linds & Källmans, Skapa, Stiga och
Golfstore Tranås.

Rapport från Täko
Det har varit något färre tävlingar i år detta p.g.a. brist på sponsorer. De tävlingar med
mest deltagarantal är, som vi skrivit om tidigare bästboll, scramble och greensome.
Singeltävlingar har så få deltagare att det inte är lönt att arrangera på en helg, men vi har
ju Tis- och Onsdagsgolf och Gamla Grabbar golf i veckan.
Tranås Open ökade i år till max antal spelare (72) som var vårt mål, spelarna kommer
från både när och fjärran. Segrade gjorde Sam Reese Nya Zeeland, son till vår tidigare pro
Stuart Reese. Riktigt roligt tyckte vi! Resultat från Tranås Open:
1. Sam Reese
2. Oscar Wissinger
3. Patrik Gottfridsson

Hooks GGK
Eksjö GK
Kalmar GK

147
148
149

Golfveckan är som vanligt populär med ett stort antal spelare, i år var det en dags mindre
spel men ändå 674 deltagare. Köandet som blir vid betalning till shutgun-starter kommer
förhoppningsvis att minska drastiskt då vi nästa år inför möjligheten till webb-betalning,
förutom kort- och kontantbetalning som vi haft tidigare.
Stigaskeppet har efter 50 säsonger seglat färdigt. Klubbmatchen mot
Eksjö har vi vilande tills vidare, orsaken till dessa tävlingars öde är
bristande intresse. En TÄKO-ordförande i en av de deltagande klubbarna
i Stigaskeppet uttryckte följande: ”Stigaskeppet är en fin traditionell
klubbtävling som tyvärr inte passar dagens golfare”. Vi som jagat deltagare
till tävlingen instämmer i detta.
Tack för den gångna säsongen!

Tävlingskommittén

Så här gick det för våra serielag
DAMER DIV. 1 PLACERING 5:A
Lag: Klara Johansson, Moa Folke, Emelie
Jönsson, Ebba Asp, Linda Lilja
HERRAR DIV 2 PLACERING 12:A
Lag: Marcus Taminen, Adam Sjögren, Tobias
Lingmerth, Andreas Johansson, Johan
Andersson, Filip Ljunggren, Pär Carlsson och
Simon Hellqvist
SMÅLANDSSERIEN 2015 D35 DIV 1
Placering 7:a (nedflyttning inför 2016)
Jessika Friberg , Madde Bengtsson, Lotta
Fischerström, Wanja Boij, Gerd Johansson,
Anita Möller
D50 DIV 1
Fick ej ihop lag och blir nedflyttade till 2016
D60 DIV 1 PLACERING 4:A
Christina Fransson. Bibi Mangs, Christina
Clasen, Maysan Stridh

H35 DIV 2 N PLACERING 1:A
(uppflyttning till Div. 1 2016)
Andreas Johansson, Pär Carlsson, Mattias
Högström, Magnus Ekman, Johan Gustavsson,
Mikael Sund
H45 DIV 1 PLACERING 5:A
Per Friberg, Magnus Karlson, Torgny Pettersson,
Peter Åhlen, Håkan Andersson, Ulf Andersson
H55 DIV 1 PLACERING 2:A
Mikael Magnuson, Tomas Helgesson, Hans
Ljungqvist, Ronny Magnusson, Christer Carlbom
H65 DIV 1 PLACERING 10:A
(nedflyttning inför 2016)
Jan Andersson, Hans Arnell, Lars Berggren,
Tomas Carlsson, Johnny Gullquist, Arne
Gustafsson, Leif Hagström, JuChin Lim, Lennart
Möller, Anders Rofors, Cai Rosell, Mats Sjölin
H75 DIV PLACERING 1:A
Arne Lingmerth Arne Wissing Kurt Bjarsch,
Håkan Westman

Årets tävlingsresultat
TGK:S FLAGGTÄVLING
A-klass
1 Dan Löwunger
2 Magnus Karlsson
3 William Heiman
B-klass
1 Thomas Gustavsson
2 Patrik Forsemalm
3 Jan-Olof Forsberg
MALMQVIST GULD
1 Anita Möller/Katarina Lif
2 Sofie Brangenfeldt/Jessika Friberg
3 Marie Kennmark/Pia Landsjö
SANDSTRÖMS MODE
A-klass
1 Pär Carlsson
2 Kalle Patriksson
3 Per-Olof Karlsson
B-klass
1 Dennis Ståhl
2 Kenneth Berzelius
3 Ronny Sjögren
C-klass
1 Conny Brodd
2 Ponti Thiberg
3 Anders Carlsson
Dam A-klass
1 Ulla Blomquist
2 Madelene Bengtsson
3 Charlotte Fischerström
Dam B-klass
1 Yvonne Erkers
2 Gerd Johansson
3 Annette Andersson
VOLVO WORLD GOLF CHALLENGE
Herr-klass
1 Johan Koskiranta/Johan Tell
2 Michael Magnusson/Bo Horndahl
3 Håkan Lindqvist/Lars Sjöö
Dam-klass
1 Ulla Blomquist/Linda Lilja
2 Klara Johannson/Emelie Jönsson
3 Emelie Högström/Annette Andersson

39
39
39

75
78
80
36
30
29
36
31
19
33
33
31
30
29
29

45
44
42
43
42
41

Pristagarna i Spa-Svingen från vänster Annette Andersson, Marielouise
Rådberg, Stina och Anneli Rosengren, Karin Ulmbrandt samt Lena
Klingstedt

SPA-SVINGEN
1 Anneli Rosengren/Stina Rosengren
2 Lena Klingstedt/Karin Ulmbrant
3 Annette Andersson/
Marielouise Rådberg
GENERATIONSPOKALEN
1 Patrik Rosengren/Stina Rosengren
2 Tomas Gado/Max Gado
3 Lars-Åke Carlsson/Rickard Carlsson
SOMMARSCRAMBLE
1 Oliver Källbom/Markus Rask
2 Peter Åhlén/Anders Åhlén
3 Lars Karlsson Edenkrans/
Magnus Karlsson

GOLFSTORE MIDSOMMARMIXED
1 Lizzi Hagström/Leif Hagström
2 Catherine Osbeck/Dan Löwunger
3 Magnus Karlsson/Eva Sandberg

46
45
44
60
63
64
46
43
41

HANDELSBANKENS
DAM BJUDER HERRE GREENSOME
1 Andreas Lingmerth/
Johanna Gustafsson
2 Ebba Asp/Emil Gustafsson
3 Michael Magnusson/Liselotte Ring

42
40
40

FYRMANNASCRAMBLE
1 Norss/Ottosson/Storme/Williamsson
2 Källbom/Rask/Dimtrén/Hahn
3 Möller/Rosell/ Berggren/Jönsson
43
42
39

70

TGK:S BÄSTBOLL
1 Annette Andersson/Anders Nordek
2 Pär Carlsson/Johan Andersson
3 Joakim Burenby/Viggo Burenby

OPTIMERA BÄSTBOLL
1 Kalle Patriksson/Anton Stjernspetz
2 Dennis Gesar-Hansson/
David Portström
3 Philip Ljunggren/Hugo Johansson

Segrare i Dam bjuder herre Andreas Lingmerth och Johanna Gustafsson

70
70

47
46
43
52
52
51

STRÖMSHOLMENS IRISH GREENSOME
1 Philip Ljunggren/Hjalmar Fransson
44
2 Jan-Olof Forsberg/Anders Gustafsson 44
3 Patrick Levander/Peter Aronsson
43

COOP CANCERGOLF
1 Lena Gustafsson/Mats Haraldsson
2 Thomas Johansson/Emil Johansson
3 Liselott och Anders Nordek

45
44
42

OEM:S FYRBOLL BÄSTBOLL
1 Dennis Svensson/Nils Rubensson
2 Dennis Ståhl/Anders Strand
3 Stefan Skrubbe/Henrik Sjölin

47
45
43

FINAL TISDAGSGOLF
A-klass
1 Katarina Lif
2 Petra Blomqvist
3 Maria Sundell-Helgesson
B-klass
1 Sofie Brangenfeldt
2 Marielouise Rådberg
3 Maysan Stridh
FINAL ONSDAGSGOLF
A-klass
1 Markus Carlsson
2 Torgny Pettersson
3 Per Friberg
B-klass
1 Anders Carlsson
2 Thommy Nilsson
3 Magnus Skobe

148
150,2
150,5
145,6
152,2
153,6

72
72
72
72
74
74

Segrare i COOP Cancergolf blev Mats Haraldsson och Lena Gustafsson

NORRABYKROG MIXED TEE
1 Rubensson/Rosenkvist/Östby/
Stjernspetz
2 L. Nordek/A. Nordek/
L. Gustafsson/K. Gustafsson
3 Skrubbe/Byström/Palm/
J. Johansson

111
98
97

Klubb- & DM-mästare 2015
KM slag Herrar
1 Andreas Lingmerth
2 Adam Sjögren
3 Tobias Lingmerth
KM SLAG DAMER
1 Moa Folke
2 Klara Johansson
3 Ebba Asp

226
231
232
149
150
165

KM H65
1 Ju Chim Lim
2 Lennart Möller
3 Mats Sjölin
KM H75
1 Arne Wissing
2 Lars Malmqvist
3 Håkan Westman & Arne Lingmerth
KM FOURSOME
1 Andreas Lingmerth/Tobias Lingmerth
2 Adam Sjögren/Magnus Karlsson
3 Mattias Högström/Torgny Pettersson
Johan Andersson/Pär Carlsson

KM H21
1 Philip Ljunggren
2 Johan Andersson
3 Filip Magnusson

160
171
176

KM H35
1 Karl Ragneby
2 Fredrik Ljungkrantz
3 Andreas Johansson

156
161
167

KM H45
1 Pär Carlsson
1 Joacim Golander
3 Bo Doverhag

KM MATCH
1 Andreas Lingmerth
2 Magnus Ekman
3 Pär Carlsson
Philip Ljunggren

174
174
179

DM ÄKTA MAKAR
1 Mathias & Emelie
Högström

KMH55
1 Anders Johansson
2 Hans Ljungqvist
3 Mikael Folke

165
167
169

Klubbens mästare blev 2015
Moa Folke och Andreas Lingmerth

164
179
180
84
85
87
155
162
165
165

Volvo World Golf Challenge Unlimited
Onsdagen den 2 september ringer min
mobil och jag ser ett okänt nummer.
Jag svarar inte, en försäljare som vanligt
tänker jag. Sedan plingar ett sms
in som säger att jag bör kontakta Volvo för jag har fått ett
wild card till Sverigefinalen i golf
i Kungsbacka. Genom att man använder appen Gamebook eller svarar
på Volvos enkät så blir man lottad till
finalen.
I år fanns det 46.000 andelar som var med om utlottningen
av 20 platser, med andra ord så var det en vinstlott jag drog!
Vi var 20 nervösa spelare som värmde upp inför Sverigefinalen i Kungsbacka. Tävlingsledningen startade dagen med
att visa en film från världsfinalen från 2014 innan vi startade
för att höja stämningen ännu mer.
Vi spelade 18 hål poängbogey. Efter 9 hål hade jag 22 poäng
och fick höra att jag låg i täten. Sista 9 hålen gick lite sämre när
man började fundera på resultatet. När jag kommer till 18:e
hålet (ett par-3 hål med vatten på hela högersidan) så tänkte jag att jag inte hade någonting med täten att göra, så jag
satsade på närmast hål-tävlingen.

Jag höll på att skjuta ner i vattnet och bollen stannade bara
någon meter innan kanten. Jag chippar in 20 cm från hål och
sätter putten för par. Tanken slår mig efter, hade jag hamnat i
vattnet hade jag aldrig vunnit, med andra ord golfen har små
marginaler när jag vann på 36 poäng och 2:an hade 35.
Citat från Kungsbacka GK:
"På lördagsmorgonen konstaterades att östanvinden inte
bedarrat utan snarare ökat. Detta g jorde att många utslag från
ettans tee drev mot och i bunkrarna på höger sida om green.
Det visade sig att väderförhållandena, tillsammans med de
snabba greenerna ( stimp 10,5) g jorde spelet svårt och rondtiderna drog iväg till ca 5 timmar. När tävlingen Unlimited
var färdigspelad konstaterades att Dan Löwunger Tranås GK
varit den som behärskat förhållandena bäst. Han stod som
segrare på 36 poäng tätt följd av Jan Obert Stenungsunds GK
på 35 poäng."
Nu får Jag åka till Shanghai i april och tävla mot spelare från
andra länder. Tävlingen går över tre speldagar. Första dagen
får vi en "Practice day with the Pros". Sedan går världsfinalen
över 2 spelronder och vinnaren där är världsmästare i Volvo
World Golf Challenge.

Dan Lövunger

Stöd våra juniorer genom att välja Tranås GK som en av dina favoriter nästa gång du
spelar hos Svenska spel! Då får klubben vara med och dela på 50 miljoner kronor.
Svenska Spel satsar på ungdomsidrotten genom ”Gräsroten” där föreningarna får
vara med och dela på 50 miljoner kronor. När man spelar hos Svenska Spel med sitt
Spelkort är man med och bestämmer till vilka föreningar pengarna ska gå.
Nästa gång Du spelar hos Svenska Spel uppger du att du vill ha Tranås Golfklubb som
en favorit (man har möjlighet att ha upp till tre ”favoriter”). Du kan läsa mer på Svenska
Spels hemsida där du också kan välja vilken/vilka föreningar du vill stödja.

Ditt stöd betyder mycket för klubbens ungdomsverksamhet –
och det kostar dig inget extra!

Senior Ladies British Open
Amateur Championchip
Snacka om långt namn på en tävling! För sjätte gången hade jag glädjen att få spela Senior
Ladies British Open Amateur Championchip och dessutom äran att representera Tranås
Golfklubb. Denna gången spelades tävlingen i Norra Wales på en bana som heter Prestatyn. Det är en linksbana med allt vad det innebär i form av väder och vind. Denna gången
hade jag tur, det regnade bara en dag och även om det blåste kraftigt så var solen framme
så man kunde bara gå där och njuta av hur vackert det var!
Senior Ladies British Open är en amatörtävling för seniordamer från hela världen. Det
kommer spelare från länder som Canada, USA, Skottland, Irland, Wales England, Finland, Holland, Belgien, Spanien med flera. Det är en opentävling där gränsen för att
komma med går efter handicap. I år var gränsen runt hcp 5, vilket gjorde att jag kom med.
Från Sverige deltog ytterligare sex damer.
Efter första dagen ledde Ann Lewis från England på tre under par. Man kan säga att jag
var lite efter med mina +13. Dag 2 spelade jag lite bättre, +8 men det räckte förstås inte
till att klara cuten. Segrade gjorde Julie Brown på +3 totalt och det är ju inte illa!
För min egen del är detta en underbar upplevelse och jag kommer att försöka spela denna
tävling så länge jag kommer med även om jag inte har någon större chans att placera mig i
topp i konkurrensen som råder. Då får jag sluta jobba och börja träna :-)
Sedan vill jag slå ett slag för golf i Storbritannien. Det finns massor av fina banor som inte
kostar skjortan. Exempelvis Prestatyn där greenfeen var 20 pund i september. För att inte
tala om alla trevliga människor man träffar!

Elisabeth Wilander

Ny åldersindelning för Smålandsserien och DM
Inför 2015 beslutade European Golf Association (EGA) att sänka
åldern för Mid-amateur från 35 till 30 år och inför nästa år även ändra
åldern för Senior-amateur/Senior män från 55 till 50.

Smålands Golfförbunds tävlingskommitté har likt de flesta övriga
distrikt, beslutat följa den nya åldersindelningen för Smålandsserien
och DM fr.o.m. säsongen 2016.

Beslutet påverkar EM och internationella tävlingar vilket gör att
SGF har beslutat ändra åldrarna för SM och SGF Senior Tour. Beslutet är taget i samråd med landslagscoacherna för ålderslagen och en
huvudsaklig anledning är förstås att dessa tävlingar är kvalificerande
för landslagsuppdrag.

Förändringen påverkar huvudsak bara ålderindelningen, men för H60
blir det lite större förändringar. Den nya indelningen innebär att gruppen kommer att bestå av förvärvsarbetande spelare. Det betyder att
speldagar flyttas från tidigare vardagar till helger. Det blir dessutom
färre omgångar och färre spelare. H60 följer alltså övriga åldersgrupper
(bortsett från H70), vilket betyder att det blir två omgångar med fyra
spelare och både singel och foursome.

Förändringen innebär att fr.o.m. 2016 spelas SM och SGF Senior Tour
i följande klasser, D30, D50, D60, D70 (enbart SM), H30, H40, H50,
H60 och H70.

Hole-In-One’s 2015
NORRABYBANAN
Datum

24 juni
30 juni
30 juli
31 juli
3 sept.
19 sept
26 sept

Namn

Lars-Åke Carlsson
Victor Fransson
Anders Carlsson
Krister Gustafsson
Lennart Möller
Thomas Eneman
Bo Horndahl

Hål
5
5
5
10
5
12
12

Klubb

TGK
TGK
TGK
TGK
TGK
Ekerum
TGK

PÅ ANNAN BANA AV MEDLEM I TGK
Datum

30 mars
25 april

Namn

Hål

Ronnie Magnusson		
Stefan Skrubbe
8

Klubb

Omberg
Finspång

Elitträningen 2015

Shop- och lektionsverksamhet 2015

Gammal är äldst, nästan i alla fall. Vi har en liten men
naggande god elitstyrka med både killar och tjejer. De flesta
har varit med länge och endast ett fåtal är helt nya. De yngre
börjar ta för sig mer och mer men än så länge håller de gamle
högre klass. Våra träningar bygger samvaro och teamkänsla,
alla ska känna sig hemma i gruppen, gammal som ung. 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.

Tredje året med Golfstore Tranås. Jag är som vanligt väldigt
tacksam för stödet från er medlemmar. Ni var många som
provade på vinterträning i grupp och extra kul när min resa till
Portugal blev fullsatt. Ny chans att resa med mig i vår till Gran
Canaria och Meloneras, se nedan.

I år spelades det Seriespel på olika platser. Damerna spelade
Division I på Kalmars Golfklubb och herrarna Division II på
Värnamos Golfklubb. Damerna stod för en heroisk insats då vi
bara hade fyra spelare på plats varje dag (det blev mycket spel,
skratt och en liten tår). I laget spelade Klara Johansson, Moa
Folke, Linda Lilja, Ebba Asp och Emelie Jönsson.
Herrarna spelade som sagt sitt seriespel på Värnamos Golfklubb. I år gjorde hela tre spelare debut i seriesammanhang
( Johan Andersson, Philip Ljunggren och Marcus Tamminen).
Foursome måste vi tydligen träna mer på, för där tappar vi
mark medan bästbollen var okej. Singelspelet lämnade också
lite övrigt att önska, en 12:e plats av 13 lag gör målsättningen enkel till nästa år – topp 7. Övriga i laget, Adam Sjögren,
Tobias Lingmerth, Andreas Johansson samt caddie och lagkapten Simon Hellquist och Pär Karlsson.
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När vi pratar kurser så har ”Vinterträningen” och ”Timmen”
varit väldigt uppskattade och kommer självklart tillbaka även
nästa säsong. Säga vad man vill om Custom fitting men det
ÄR FÖR ALLA och ni som varit hos mig vet vad jag pratar
om. Det är bättre att anpassa klubban till spelaren och inte
tvärtom.
Största succén har annars varit Nine & Dine, rekordmånga
deltagare över hela säsongen sett. Sen gjorde jag ett litet test
med en Höst-tour, inte supermånga deltagare men ändå värt
att prova. Får nog känna på det nästa år igen för att vara på den
säkra sidan.
Kul också att så många har börjat spela golf i år, flest nybörjare
sen jag tog över – 58 st. Varmt välkomna till spelet.
Vill ni vara säkra på att få all info ifrån mig och shopen, se då
till att jag har er mailadress eller bli vår kompis på facebook –
golfstoretranås.
Vill tacka Skobes Bil för ert stöd på rangen!
JULÖPPET i shopen torsdag-fredag den 17-18 december
kl. 15.00-18.00 samt lördag-söndag den 19-20 december mellan kl. 12.00-15.00. Fynda julklappar från mina julklappsklipp
eller köp ett presentkort. Jag bjuder på pepparkaka och glögg.
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Tranås representationslag, herrar Martin Gustafson, Markus Tamminen, Adam Sjögren, Pär Karlsson, Andreas Lingmerth, Johan Andersson och Simon Hellquist.
Damernas lag bestod av Emelie Jonsson, Ebba Asp, Emelie Högström, Klara Johansson, Linda Lilja och Moa Folke.

Följ med till Canarieöarna i vår!
Resan 2015 blev full då jag endast hade 16 platser, lika många platser blir det 2016. Vi åker till
Gran Canaria och Meloneras. Golfskola och
spel på fantastiska banor i trivsam miljö.

Piké med mera till alla resenärer. Mer info på
min hemsida, www.golfstore.eu/tranas eller på
www.golfplaisir.se/tranas.

Träningsresor med Golf Plaisir

Följ med Karl Ragneby & Tranås GK till Meloneras!
2 - 9 april, 2016
Spanien

Meloneras GC är förmodligen den dyraste golfbana som byggts på Gran
Canaria och då beror det varken på att klubbhuset är enormt (för det är
ganska litet och oansenligt) eller på att man behövt spränga bort stora
berg, utan det är marken – läget. Banan går längs havet där man annars
bara bygger hotell och lyxvillor på Gran Canaria. Banan är skönt komponerad och växer ju mer man spelar. Öppningen är lite försiktig och man
lär successivt känna karaktären och hastigheten på greenerna. Även om
de första 9 hålen är väldigt bra så har man från klubbhuset sett vad som
väntar – och det är de sista 9 hålen som ofta blir avgörande för scoren. Inte
alla av de sista 9 hålen går vid havet, men havet är så dominerande att
man ändå får den känslan.
Lopesan Baobab Resort är ett lyxhotell i den lite större klassen på södra
Gran Canaria, och det främsta hotellet här. Stora och dyra hotell brukar
ofta betyda ganska feg och stram inredning, men det gäller inte Baobab,
som är vågat och går helt i afrikansk stil.

Gran Canaria har allt: stränderna,
lyxhotellen, klimatet, naturen,
barerna, restaurangerna och även
golfen. Bandama är en av de allra
äldsta och Maspalomas fyllde 40
år för ett par år sedan, så golfen
har funnits på ön länge, men det är
nytillskott som Salobre, Anfi Tauro
och Meloneras som lockar golfarna
att återvända till denna härliga ö.

I prIset Ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flygresa Stockholm - Gran Canaria t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer flygplats - hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på Lopesan Baobab
7 frukost & 6 middagar
5 greenfees på Meloneras
Golfskola med Karl Ragneby
Rangebollar vid golfskola
Service av Golf Plaisirs ortspersonal

frIvIllIga tIllägg:
Enkelrumstillägg:
2.995:Avbeställningsskydd: 700:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person

14.995:-

Anmälan
www.golfplaisir.se/tranas
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Norraby Krog & hotell!
Vi tackar TGK, alla medlemmar och gäster för den gångna
golfsäsongen, den har varit intensiv med en härlig kvalitet på
banan. Många positiva röster ifrån golfpaket och tillresta som 		
tycker vi har en fantastisk anläggning.

För att göra vår anläggning ännu bättre så har vi förvärvat hotellet som ligger bredvid golfbanan.
Vi satsar och renoverar rummen så att vi kan erbjuda ett kvalitativt boende på anläggningen.
Vi har även i år beslutat att servera dagens lunch fram till jul. Vi kommer att ha öppet för lunch
måndag-fredag 11.30-14.00. Ni är hjärtligt välkomna!
Det stundar vinterförberedelser, där vi i år bestämt att vi kommer servera julbord under december.
Vi kommer göra ett klassiskt julbord där ni blir inbjudna till köket för att hämta våra hemlagade
läckerheter.
Våra matlagningskurser har varit otroligt uppskattade och därför kommer vi i den mån det finns
möjlighet att boka in dem under hösten och våren.
Vi har öppet för fester, catering och övriga arrangemang hela vintern. Ring eller maila för förslag
och offert. Vårt mål är att tillgodose era önskemål!

Julklappstips!
Ge bort vår fina coffetable book med utvalda vackra golfbanor
och goda recept från deras krogar. Norraby Krog och Tranås Golfklubb
är en av de utvalda och omslaget är vårt eget. Boken kostar 350 kr.
Tänk även på att ett presentkort är en uppskattad julklapp.

Martin med personal

Gamla Grabbar

GG’s

Ett stort tack till alla Gamla Grabbar som spelat årets säsongsspel på tisdagarna.
h
den 26 östmöte
I snitt 48 st spelade varje tisdag under de 19 omgångar som var inbokade.
novem
ber.
OBS ti
Segrare i A-klassen blev i år Arne Gustafsson som försvarade sin seger från fjolåret
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och i B-klassen segrade Bo Falkenström.
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Säsongen inleddes med 2 scrambletävlingar som uppmjukning av säsongen.
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I år arrangerades även en uppstartsresa till Ulricehamns GK i början av maj
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Avslutningsresan 22-23 september gick i år till Knistad Golf & CC utanför
stämm
a hörd
Skövde.Vi var 35 Gamla Grabbar som klev på bussen. Banan var i gott skick
!
trots det myckna regnandet senaste tiden. Det var en trevlig och utmanande bana.
På kvällen serverades en god tre-rätters fiskmiddag. Mycket gott.
Under kvällen framförde Håkan Westman och Arne Wissing en egenkomponerad visa på melodi O’sole Mio
vilken uppskattades hjärtligt av Grabbarna. Efter middagen tog prisutdelning vid för säsongens tävlingar.
Matchspelet vanns av Johnny Gullqvist som i finalen slog Lars Berggren på 6:e omspelshålet. Eclectic-stegen
togs hem av Kurt Bjarsch.
I år stod Tranås som värd för sista deltävlingen av Höglandstouren. Arrangemanget och banan fick mycket bra
kritik. Vinnare av lagtävlingen över 5 deltävlingar blev Tobo GK.
Styrelsen med Lennart, Janne, Kurt, Håkan, Johnny och Jörgen tackar alla som spelat i år samt golfvärdarna,
kansliet, banpersonal och Norraby Krog.

Lennart, Lasse och Jan

O Sole Mio i ny tappning framfördes
av Håkan och Arne.

Knistad Golf & Countryclub

Dags att summera damernas säsong
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. Kalle informerade lite om vad han hade för
planer och stod för en inspirerande modevisning.
Tisdagsgolfen startade den 14 april med
endast en startande: Agneta Sjögren.

Vi hoppas på ännu fler deltagande damer till
våra tävlingar under 2016.

Det har spelats 20 rundor varav Lisa Ring
har spelat hela 19 st!

I år har flera Tranåsdamer deltagit i Smålands Damtour som spelades på Gränna
GK, Ryfors GK och Eksjö GK. Det var tre
som lyckades ta sig till finalen som spelades
på Hook GK och det var: Marie Engsén,
Ulla Blomqvist och Maysan Stridh. Maysan
lyckades också knipa en plats i laget som
ska spela landskapsmatch mot Östergötland
2016! Grattis!

Lördagen den 12 sept. hade vi 30 spelare
som tagit sig till final. Segrade i A-klassen
gjorde: Katarina Lif och i B-klassen Sofie
Brangenfeldt. Dagen avslutades med prisutdelning och grillbuffé på Norraby Krog
tillsammans med onsdagsgolf-finalisterna.
Vi har under året arrangerat ytterligare två
damtävlingar. I maj spelades Malmqvists
guldpoäng med fina priser från Malmqvists
guld. Där segrade Anita Möller tillsammans
med Katarina Lif.
I juli spelade vi SPA-svingen där förstapriset,
en SPA-upplevelse på Badhotellet, vanns av
Stina och Annelie Rosengren. Vi hade också
många andra fina priser i form av presentkort på behandlingar och träning från våra
lokala massörer, frisörer, fotvårdare och
träningsställen mm.
Vi vill passa på att tacka alla våra sponsorer under året för alla fina priser!

I D35 har vi haft ett lag som tyvärr inte
lyckades hålla sig kvar i Div.1.
I D50 fick vi tyvärr inte ihop lag.
I D60 lyckades vi avancera från en 9:e plats
till en 4:e plats i Div. 1.
Tranås deltog med ett lag i Smålandspokalen
som i år spelades på Ryfors GK. Där kom vi
på en 5:e plats. Tävlingen vanns av Sand GK
som också därmed får arrangera tävlingen
nästa år.

Under säsongen har också ett matchspel
spelats där Asensus är sponsor. Vinnaren där
blev Lotta Fischerström följd av Sofie Brangenfeldt. Andra chansen vanns av Lisa Ring.
Hoppas vi kan fortsätta med detta matchspel
då fler och fler upptäcker hur kul det är att
spela match!
Det har också varit en eclectic-tävling i
samband med Tisdagsgolfen. Huvudsponsorer för den har varit Lotta Fischerström och
Daisy Sandelin. Där vann i A-klassen:
Linda Lilja, 2a: Jessika Friberg och
3a: Madde Bengtsson. I B-klassen vann:
Marie Kennmark, 2a: Gerd Johansson och
3a kom Marie Lindqvist.
Vi avslutade säsongen med en 9-hålstävling
som lockade många deltagare. Efter prisutdelning åt vi en värmande och god soppa på
Norraby Krog.
Ja, detta var en sammanfattning av damernas
säsong 2015. Nu ser vi fram emot ett nytt år
och en ny härlig golfsäsong.
Väl mött!

Damkommittén

DAMLIGAN
De två tidigare åren har jag prisat det fantastiska golfvädret. I år har
det tyvärr varit tvärt om. Vi har haft mycket regn och många kalla
rundor även om augusti och september varit lite bättre.
Vi har under året spelat 21 tisdagar och vi har varit i medeltal
13 deltagare per gång vilket är exakt lika med förra året. Vi har ej
behövt ställa in något spel på grund av vädret trots mycket regn och
kyla. Vi har även i år tävlat om bäst resultat på fem rundor.
Segrade gjorde Christina Fransson med 369 slag tätt följd av
Yvonne Erkers på 368 slag. Vi har även en tävling i tävlingen varje
gång samt en Eclectic-tävling i juni månad och denna vanns överlägset av Katharina Hoffmann.
Vi har i år startat ett utbyte med Mjölbys seniordamer. Vi startade
med spel i Mjölby den 18 juni och avslutade med spel på Tranås GK
den 25 augusti. Det var mycket uppskattat av alla deltagare och vi
har för avsikt att fortsätta med detta även nästa år.
Vi har även i år haft en utflykt till Omberg den 9-10 september
där vi spelade golf och stannade över natt samt spelade Mjölby
på hemvägen. Vi hade fantastisk tur med vädret och banan var i
kanonskick.
Avslutningen hade vi 22/9 med en liten lottad golftävling samt
lunch och prisutdelning.
Under vår utflykt till Omberg kom det upp ett förslag att vi skulle
börja spela bridge på vinterhalvåret. Detta har utvecklats till att ett
15 tal damer går nybörjarkurs i Bridge på måndagskvällarna och
meningen är att vi börjar spela tillsammans på måndag eftermiddag
efter nyår.
Vi hoppas på att fler damer vill spela med oss nästa säsong och
hälsar alla välkomna!

Damligan genom Gulli Kaaling

SENIORAS
Senioras är öppen för alla damer 55+.
Vi samlas kl 08:30 för spel kl 09:00 på torsdagar. Vi har varit i medeltal 15 deltagare per gång vilket känns väldigt trevlig. För spel behöver man ej föranmäla sig utan det är bara att dyka upp.
Vi spelar om en trisslott per 5 deltagare och det kan ju bli stora
vinster!!! Vi har också en Eclectic-tävling som varar hela säsongen.
Detta år vann Lissie Falkenström och andra platsen delades av Gulli Kaaling och Lisbeth Fasth. Överskottet av pengarna från startavgiften går till avslutningslunchen.
I år har vi haft besök av Kungälv Kodes damer med spel den
20 maj och med en mycket uppskattad kvällssamvaro i Ing-Marie
Falks lusthus vid Svartån.
Vi har årligt utbyte med Eksjö Senioras och i år var de här och
spelade. Vi blev ca 20 damer och vi hade en jättefin dag med många
skratt och trevligt spel på en mycket fin bana.
Vår avslutning hade vi den 1 oktober då vi spelade en liten lagtävling om 12 hål. Efter avslutat spel åt vi en gemensam lunch med
tillhörande prisutdelning.

Senioras genom Gulli Kaaling

