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Tranås golfbana rankad som 29 bästa
banan i Sverige enligt Svensk Golf ...

... det kan vi tacka vår
personal för!

Läs om vad som hänt i
klubbens historia. Sid 4
Intervju med Jan Rosell golfklubbens första proffs.
Sid. 12
Var med och spela våra
Jubileumstävlingar.
Program i tidningen. Sid. 3

Fr.v. Mikael Lago, Staffan Lago, Leif Eriksson, Caroline Blom, Peter Nordell, Fredrik Ljungkrantz, Kerstin Gustavsson,
Göran Olsson och Solfrid Andersen. Rolf Fredriksson saknas på bilden.

Golfvänner !
Tranås GK firar 50 årsjubileum i år och jag har av
den anledningen bläddrat igenom 50 års styrelse- och
årsmötesprotokoll. Det starkaste intrycket är nog den
stora insatsen av ideellt arbete som lagts ned av
väldigt många medlemmar. En del har blivit profiler
och rönt uppskattning men många har arbetat mer
i det tysta och det känns angeläget att framhålla deras
insatser i ett sådant här sammanhang.
Annars följer klubbens utveckling i stort golfsportens. Efter det att de första 9 hålen var färdiga 1956 gick
allt ganska lugnt framåt under 1960-talet och 1970-talet
tills utbyggnaden till 18 hål var klar att invigas 1978.
Under 1980-talet började golfboomen och 1990-talet
kan väl nästan beskrivas som en explosion. Med nya
medlemmar och ökade greenfeeintäkter har ekonomiska förutsättningar skapats för alla de förbättringar av vår
anläggning som gjorts det sista årtiondet. En talande
jämförelse mellan ”då och nu” 1958 beslöt styrelsen
inköpa en ny motordriven greenklippare till ett pris av
högst 1.500 kr. I år har vi köpt en ny greenklippare för
300.000 kr.
Lennart Strand har i detta jubileumsnummer av
Golfaren gjort två intervjuer som jag hoppas skall ge en

inblick i klubbens historia. Vi presenterar också axblock
ur protokollen som kan tjäna samma syfte. Den som har ett
roligt golfminne att berätta är välkommen att kontakta mig så tar vi in
det i höstnumret av Golfaren.
Banpersonalen med Staffan Lago i spetsen ligger väl
framme med prepareringen av banan i år och den som
minns hur banan och greenerna såg ut i maj månad för
10-15 år sedan undrar säkert hur det är möjligt. Ökad
kunskap, bättre planering, investeringar i maskiner och
bevattning och sist men inte minst – massor av
arbetstimmar är förklaringen. Bra väder är naturligtvis
en grundförutsättning.
Årsmötesbeslutet att införa ett vardagsmedlemskap
har hitintills resulterat i ett 40-tal ansökningar. Tanken
bakom denna åtgärd är ju att bereda plats för ytterligare
några medlemmar ur kön utan att belasta banan under
kvällar och helger. En utvärdering av denna provverksamhet skall göras efter säsongens slut.
Till sist hoppas jag att vår jubileumsvecka i juli skall
locka många deltagare. Vår jubileumskommitté har
ansträngt sig för att göra ett omväxlande program som
skall passa alla.
Svinga väl! Ha kul!

Jan Ehrlin

Till medlemmar i Tranås Golfklubb
Efter en livlig debatt beslöt årsmötet att införa ett vardagsmedlemskap på försök under år 2002. Följande villkor ska gälla:

Vardagsmedlemskap gäller enbart för seniorer.
Den begränsade spelrätten innebär att vardagsmedlemmen endast har rätt till spel på vardagar med starttid före klockan
15.00. Vid spel på vardagar med starttid efter kl. 15.00 eller lördag, söndag och helgdag skall halv greenfee erläggas
d.v.s. 120:- för vardag och 140:- för lördag, söndag och helgdag. Medlemsavgiften för vardagsmedlem skall vara 700:- lägre
än ordinarie senioravgift d.v.s. 1820:-.
Årsmötet beslutade vidare att högst 75 spelare skall erbjudas vardagsmedlemskap. Om fler än 75 medlemmar anmäler
sitt intresse skall medlem med längre medlemskap ha företräde. Införandet av ett vardagsmedlemskap får leda till att
antalet aktiva medlemmar i klubben ökar med högst 40 st.
Ansökan om vardagsmedlemskap gör Du till Kerstin på kansliet.
Om Du redan betalat full avgift och kan beredas vardagsmedlemskap så kommer mellanskillnaden att återbetalas.
Tranås 2002-03-22

Jan Ehrlin
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Tävlingsprogram för
Jubileumsveckan 2002
Klubben kommer att fira sitt 50 års jubileum med en golfvecka. Vi hoppas att så
många medlemmar som möjligt vill vara med att fira. Det finns tävlingar som passar alla!
Veckan avslutas med en Jubileumsmiddag med dans på lördagskvällen på golfklubben. Anmälningslistor till jubileumsveckan kommer i början av vecka 27.

veckodag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Tordag
Fredag
Lördag

datum
22/7
23/7
24/7
25/7
26/7
27/7

tävlingsform
Slagtävling
Gamla Grabbars Tävling
Greensome Dam bjuder Herre
Juniortävling
Slagtävling
Fyrboll-bästboll

sponsor
Winslow Travel
Lingmerths resebyrå
Atteviks Bil AB
Stiga AB
Länsförsäkringar & Föreningssparbanken

Göran och Kerstin har varit på kurs
för ”Golfvärdar” i Ekerum på Öland
Där fick man bl. a. veta att vissa klubbar har tagit fram trivselregler för sin klubb. Vi tycker att de
reglerna även skulle passa hos oss.

Trivselregler för Tranås golfbana
❖
❖

Spelare skall spela utan otillbörligt dröjsmål och i enlighet med de riktlinjer för speltempo som gäller på banan.
Tempot för de första 9 hålen skall vara max 2 1/4 timme. Totalt för ronden skall speltiden vara max 4 1/2 timme.
Mellan avslutandet av ett hål och utslag från nästa tee, får spelare inte på något sätt otillbörligt fördröja spelet.
Golfvärd/kontrollant kan beordra aktuella spelare att plocka upp bollen och gå vidare till nästa hål om speltiden inte
kan hållas.

❖

Spelare med lägsta handicap i bollen har ”Golfvettansvaret” och skall se till att ”Reglerna för golfspel”,
“Golfvettbestämmelser samt ”Lokala regler och bestämmelser” följs. Tillsägelser från Golfvärd/kontrollant skall
alltid följas.

❖
❖
❖

Banpersonal, som arbetar på banan, har alltid företräde.
Spelare skall anmäla sig till golfvärden senast 10 minuter före erhållen starttid.
Har Du kö efter Dig på banan? Då spelar Du för sakta! Släpp igenom efterföljande eller öka speltempot.
Om Du inte hittar din boll efter 60 sekunder skall efterföljande släppas igenom.
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– Vi har nog jobbat lite olika Stig och jag. Han var
den givne ledaren och pådrivaren och den som fanns
i centrum i alla sammanhang. Det var personer i ledande
samhällsfunktioner som styrde och ställde, och jag är
glad att golfen aldrig fick någon snobbstämpel på sig
i Tranås.
Hjelmquist var mycket mån om att alla som vill spela
golf också skulle ha ekonomiskt utrymme att göra det.
Detta har också för mig var något av en gyllene regel.
Vi tillhör definitivt de klubbar i Sverige där det är
billigast att vara medlem och våra medlemslån är förhållandevis låga, säger Jan.

Vill delegera
– Förr var det en trängre krets som ledde golfklubben; jag har försökt delegera ut uppdragen till betydligt
flera. Vi har i dag ett 60-tal medlemmar med olika ledande funktioner, säger Jan Ehrlin.
Han är stolt och glad över att ha fått förtroendet att vara
ordförande under 20 års tid. Och han kan blicka tillbaka
på en makalös utveckling, dels för golfsporten som
sådan, dels för Tranås Golfklubb.

Klubbens första ordförande och Stigas grundare Stig Hjelmquist

50 fantastiska år!
År 2002 är ett alldeles speciellt år för Tranås golfklubb. Såväl klubben som ordföranden, Jan Ehrlin,
firar nämligen jubileum. Golfklubben fyller 50 och
Ehrlin har nyligen blivit 70 år.
Två välmående jubilarer, något som vi klubbmedlemmar givetvis gärna saluterar.
– Jag är säker på att jag till stor del har golfen att
tacka för att jag mår som jag gör idag, säger Jan.
Och Tranås GK har onekligen, i mångt och mycket,
Janne att tacka för att klubben i dag står stark, med
en sund ekonomi och en bana av mycket hög klass.

Bara två
Tranås golfklubb är speciell i flera avseenden. Under de
50 åren som har gått sedan starten 1952 har föreningen
bara haft två personer på ordförandeposten, initiativtagaren och grundaren Stig Hjelmquist samt Jan Ehrlin.
Hjelmquist styrde skutan de första 30 åren och 1982 tog
Ehrlin över rodret, efter att under fem år ha varit sekreterare i Hjelmquists styrelse.
Det tyder på styrka och stabilitet i ledningen när en
förening "klarar sig" med två ordförande under ett halvt
sekel. Men så har också både Stig och Jan välförtjänt
utnämnts till hedersmedlemmar av Tranås golfklubb.
Men där upphör likheterna.
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– Golfen har blivit en stor sport under senare år, det
var den inte i början. Jag kom in i bilden ungefär samtidigt som planerna på att bygga ut banan med ytterligare
nio hål tog form. Tillsammans med Hjelmquist och dåvarande kassören Åke Danielsson var jag med och gjorde
en första kalkyl över utbyggnaden, minns Janne.
Ehrlin började själv spela golf 1975, dessförinnan var det
tennis som var hans sport. Han var väl aldrig någon
elitspelare men gjorde en del inhopp i tennisklubbens
A-lag. Som golfare har han som bäst haft 8 i handcap
och spelar idag på 11,5. Bland meriterna finns ett tiotal
KM-titlar i H 55 och H 65.
– Ingen elitspelare i golf heller alltså, men oj vad jag
har roligt på golfbanan!
Tillbaka till golfens utveckling i Tranås.

Kraftig utveckling
– När klubben bildades var medlemsantalet 96. Idag
har vi 1400 medlemmar, varav 250 är passiva.
Medlemsavgiften var 100 kronor för herrar, 75 för damer
och 150 för äkta makar. Barn fick betala en tia och greenfee kostade 5 kronor, läser jag i de gamla protokollen.
Han vet också berätta att klubben arrenderade största
delen av marken av greve Axel Hamilton, som för övrigt
också var klubbmedlem, samt en mindre del av Tranås
stad.
– Det är roligt med siffror ibland. Omsättningen
under första verksamhetsåret var 23 000 kronor, att jämföra med 3,9 miljoner kronor förra året. Man höll hårt
i pengarna på den tiden och ett exempel på det är det
huvudbry styrelsen fick inför ett eventuellt fastighetsförvärv. Man blev erbjuden att överta en omklädningsbarack
som kasserats av Tranås Bois. Styrelsen beslutade acceptera erbjudandet "under förutsättning att huset inte är
ruttet och att vi hittar en bra finansiering av transportkostnaden som beräknas uppgå till 800 kronor".

Stora investeringar
– Som jämförelse kan jag berätta att klubben sedan 1987
har investerat fem miljoner kronor i olika byggnader.
Den nya restaurangen utgör självfallet den största satsningen. Den kostnaden låg på cirka 3,5 miljoner.
Jan Ehrlin är stolt när han berättar om alla förbättringar
som gjorts på banan.
– Sedan 1990-talets början har det onekligen hänt
mycket. Vi insåg att det var dags att ta itu med banan på
allvar och vi fick bästa tänkbara assistans. Under ledning
av vår dåvarande pro Stuart Reese, bankonsulenten Bertil
Wissinger, greenkeepern Henrik Wissinger och nuvarande banchefen Anders Wilander genomgick banan en
enorm ansiktslyftning. Dammar byggdes, sumpmarker
förvandlades till framkomlig och spelbar ruff, djungelliknande buskage eliminerades och totalintrycket måste
ha blivit att detta var en synnerligen lyckad "skönhetsoperation".

Fina ambassadörer
Nu upptäckte nämligen Golf-Sverige på allvar banan i
Norraby och sedan dess har antalet gästspelare ständigt
ökat. Fattas bara när elitspelare som deltagit i Stiga Open
och OEM Invitational bara haft gott att säga om banan.
Bättre ambassadörer för vår bana finns nog inte.
Jag vill bestämt påstå att stortävlingarna bidragit till att
skapa den status Norrabybanan har idag, samtidigt som
tävlingarna gett våra medlemmar chansen att se mästargolf på nära håll.

Klubbens ordförande Jan Ehrlin ger sin syn på klubbens utveckling.

Det har hänt mycket under årens lopp och Jan Ehrlin
vet att han tar en risk när han nu särskilt vill kreditera
några personer, vilka betytt särskilt mycket för Tranås
Golfklubb.
– Jag är livrädd för att glömma någon och vill därför
gärna inleda med att understryka att det finns massor av
människor som bidragit till att klubben är vad den är
idag och att alla dessa är värda var sin blomma.
Jag känner dock starkt för att lyfta fram en speciell
bukett trotjänare.
–

Stig Hjelmquist, grundaren, initiativtagaren och den

dynamiske ledaren.
–

Jan Berke, en drivande kraft och klubbens förste

banchef.
– Börje Melbäck, kassaförvaltare med ett betydelsefullt kontaktnät inom Tranås stads ledning.
– Åke Danielsson, banchef och kassör. Stod med båda
fötterna på jorden och höll järnkoll på ekonomin på ett
förnuftigt sätt.
– Bengt Ljunggren, entusiastisk banchef vid ombyggnaden, men som tyvärr rycktes bort i alldeles för unga år.
– Hans Hansson, kassör med ett suveränt ekonomiskt
sinnelag och datapionjär till gagn för inte minst tävlingskommittén.
– Anders Wilander, dagens banchef som drar ett
oerhört tungt lass för TGK:s bästa.
Fortsättning sid 6

Här ses de första 9 hålen. Klubbhuset låg uppe vid nuvarande 14:e tee. Första
hålet var 17:e och 16:e var avslutningshål. Banarkitekt var Ragnar Sundblom.
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Det är många faktorer som har bidragit till klubbens
position idag men allt är ändå inte frid och fröjd.
Klubben är trångbodd.
– Vi är egentligen för många medlemmar och om
golfboomen inte planar ut, måste vi förr eller senare
bygga ut. Alternativet är att avvisa folk som vill spela
golf. Eftersom jag, liksom min företrädare, förespråkar att
alla Tranåsbor som vill spela golf ska kunna göra det,
kommer dagens visioner, kanske inom en tioårsperiod,
att resultera i ytterligare nio hål. Men det får bli framtidens golfstyrelsers problem - jag vill bara nämna att vi
snart är där.
Lennart Hyland spelade ofta i Tranås där han var medlem. Här ses han på 15:e
under en kändisgolf tillsammans med Kjell “Hammarn” Johansson och Janne
Rosell. Lägg märke till tee och spången man fick gå ut på för att komma dit.

Janne vill ägna all kraft åt dagens göromål innan han tar
tag i morgondagens.

Fullt upp

“

Jag är livrädd för att glömma
någon och vill därför gärna inleda
med att understryka att det finns
massor av människor som
bidragit till att klubben är vad den
är idag och att alla dessa är värda
var sin blomma.

”

– Ja, vi har ju fullt upp för tillfället med ombyggnaden, som ska ge oss en ny driving range, en ny korthålsbana och delvis nya hål. Det handlar om en investering
i storleksordningen tre miljoner kronor och allt ska vara
klart om 3-4 år.
Jan Ehrlin har vigt en stor del av sin fritid åt ordföranderollen i Tranås Golfklubb. Det har blivit tusentals timmar
genom åren. Men han har aldrig kommit på tanken att
ångra att han tackade ja till erbjudandet att leda Tranås
Golfklubb under slutet av 1900-talet och in i det nya
millenniet.

Roligt hela tiden
– Det har varit roligt hela tiden, det kan jag ärligt
säga. Jag ser det som en förmån att ha fått vara med i
ledningen under de här åren och jag är stolt över klubben och dess medlemmar. Banpersonalen med suveräne
Staffan Lago i spetsen och inte minst ungdomsverksamheten, där ett stort arbete görs. Kanske kommer det en
dag att resultera i att en storstjärna, fostrad på Norrabybanan, tänds. Vi har ju haft Jan Rosell och Mia Bergman
på seniorsidan samt Tobias Skobe, syskonen Sjölin och
några till bland juniorerna. Största framtidshoppet idag är
Madelen Pettersson på damsidan. Hon kan bli något
riktigt stort om det vill sig väl.
– Men för de allra flesta är golfen i första hand en
härlig motionsform, utan alltför höga prestationskrav.
Golfen är en sport för livsnjutare och en hälsokälla.
Socialt är det en umgängesform som slår det mesta och
handicapsystemet gör att du kan tävla mot vem som
helst på rättvisa villkor. En sport för alla kort sagt.
– Jag är glad att Tranås Golfklubb, medlemmarna
och jag fann varandra.

Det ska vi fira!
LENNART STRAND

En av klubbens mest lovande juniorer 1971, Mikael Magnusson. Hade banrekordet från gul tee med fantastiska 64 slag.
Lägg märke till publiken. Leif Sjögren, Rolf Fredriksson (jobbar på banan) och
Åke Pettersson är fortfarande trogna golfare.
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Elitkommittén
Träningen är i full gång inför årets höjdpunkt, seriespelet. Såväl inomhusträning som träningslägret i Araslöv gör
att förväntan är stor. Damlagets trupp består av serieveteranerna Elisabeth Wilander, Linda Lilja och Madelen
Pettersson. Truppen kompletteras av Terese Arwefjäll och
“nyförvärvet” Pia Wiberg. Pia
som vilat från golfen några år
har en lång meritlista och kommer att bli en välbehövlig förstärkning till laget.
Damerna börjar seriespelet i
Finspång för att spela andra
omgången på knivigt placerade
hål på Eksjögreenerna. Damerna
har som målsättning att komma
topp tre.
Herrarna spelar första omgången
på grannbanan Mjölby. En svår
och trixig bana där det gäller att
hålla bollen i spel. En bra placering i första omgången skulle
Damlagets nyförvärv Pia Wiberg
ge en spännande avslutning på
hemmaplan. Herrlaget är intakt, dvs Niclas, Julle, Göran,
Peter, Martin och Lasse ska försvara de svart-vit-röda
färgerna. Vad gäller individuellt spel så är Göran, Martin
och Julle ute och fightas på de tuffa tävlingarna. Peter
spelar H-35 turneringar. Första tävlingen resulterade i en
andraplats av 84 startande i Skepparslöv ! Hos damerna
är det framför allt Madde som är ute och kämpar på tävlingarna. Vi återkommer med resultat. För att hålla reda
på alla bagar, telefoner mm så går det åt lite ledare
också. Stickan och Birgit fixar detta.
Seriespelet går 19-20 juli och 10-11 augusti. Stötta lagen
genom din närvaro.

Sören Törnqvist

Peter Åhlén 2:a & 3:a
Med resultatet 74, 76, 76 placerade
sig Peter på en meriterande 2:a
plats i den första av 6 deltävlingar
på Skandia Senior Tour för herrar
över 35. Tävlingen spelades på
Skepparslövs GK, par 73. Segrade
gjorde Tomas Nilsson.
Tävlingarna utgör kvalificering till
amatör- EM och ev. andra landsPeter Åhlen
lagsuppdrag. Tranås representerades även av Magnus Karlsson och han slutade på 63 plats.
I den andra deltävlingen 25-26 maj på Falkenberg GK,
kom Peter på en 3:e plats efter Anders Falk och Tomas
Nilsson. Resultat (75, 73, 78).
Övriga Tranåsspelares resultat:
Torgny Pettersson 38:a,
Magnus Karlsson 51:a och
Per Friberg 59:a.

“Julle” 2:a
och 7:a
Med 74, 71 placerade sig
Anders Juhlin på en 2:a plats
i en 36 håls scratchtävling som
gick på Bråviken.
1-2 juni spelades Torshälla
Open, som ingår i Minitouren.
Där placerade sig “Julle” 7:a.
Han gick tre under par sammanlagt och var bara tre slag
från särspel. Göran Bånge
hade 74, 74.

Volvo Cup

Anders Juhlin

Som vanligt var det stor uppslutning när klubbkvalet till
Volvo Cup avgjordes den 26 maj. Segrare i herrklassen blev
Herman och Johnny Karlsson med 48 poäng. Damklassen
vanns av Madelen Pettersson och Elisabeth Wilander på
43 poäng.
Nästa deltävling spelas i Söderköping den 28 augusti.
Segrarna där får åka till Spanien för final.
Madelen Pettersson, Elisabeth Wilander, Herman och Johnny Karlsson
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Banchefen informerar
En tidig säsongsstart med en mycket
intensiv säsong framför oss. Klubben
fyller som bekant 50 år och det skall
firas på en mängd olika sätt.
Självklart vill vi från bansidan visa
upp en bana som i minsta detalj
håller hög klass.

Det finns fler saker Ni kan hjälpa till med. LAGA nerslagsmärken på green. Har du inte själv gjort något märke
kan du ju alltid laga någon annans. KRATTA alltid bunkrarna efter dig och GLÖM inte den uppslagna torven.
Visa hänsyn mot banpersonal och bana likväl som
mot medspelare så blir golfen ännu trivsammare.

Förbättringar på banan

Nya rangen

En del mindre förbättringar har genomförts på banan. En
liten bunker kort vänster 15 green har anlagts för att
hjälpa till med dräneringen framför green.

Efter intensivt arbete har den nya rangen såtts med gräs.
Ni som undrar över de träd vi lämnat kvar ute på fältet
så kan jag berätta att de står där enbart för att göra rangen lite mindre steril. Tipset eller idén kommer från
Sotogrande i Spanien som har en mängd eucalyptusträd
ute på rangen enbart för syns skull.

Ett dike har anlagts av samma dräneringsskäl på hål
11 vilket också gett hålet ett estetiskt lyft. Av massorna
som grävdes upp från detta dike anlades kullarna på
vänster sida hål 4 för att förhoppningsvis stoppa en del
sneda utslag från 4 tee.
Kanterna på fairwaybunkrarna på hål 18 har sänkts
med ca en halvmeter för att kunna klippas rationellare.

Nya maskiner
En ny greenklippare har införskaffats samt ett nytt transportfordon. Maskinparken är väl anpassad och i mycket
bra trim. Hela vintern har Staffan & Co lagt ner massor
av timmar på maskinparken för att vara i bästa trim när
säsongen startar. Vi strävar hela tiden efter att ha funktionella och driftsäkra maskiner för att så snabbt som
möjligt göra jobbet på banan.

Visa hänsyn
Det finns dock ett litet problem som vi inte kan lösa själva. Där behöver vi alla medlemmars hjälp. Golfen idag är
väldigt utbredd och antalet spelare på banan är konstant
högt, vardag som helgdag. Det i sin tur minskar banpersonalens möjligheter att jobba med banan och ger en
stressfaktor för personalen som ibland blir mycket jobbig.
Det är bland annat därför som vi vädjar till samtliga
spelare att visa hänsyn mot banpersonalen. Vi jobbar ju
för er medlemmar och gästspelare så att ni kan spela på
en välansad bana. SLÅ aldrig en boll mot personal utan
att ha fått tydligt tecken att spel är OK. Personalen försöker jobba undan så effektivt som möjligt vilket ibland
kan betyda att spelare måste vänta nån minut här och
var. Det är inte för att vara krångliga utan enbart för att
vara effektiva. Jag ber alla golfare visa den största
respekt för detta lilla problem och jag hoppas att
Tranåsspelare skall vara ett föredöme i detta ärende.
För inte så länge sedan skrev man i svensk Golf en
lång artikel om greenkeepers som flyr golfen, särskilt i
storstadsregionerna, på grund av stress och otrivsel i jobbet. Detta bara för att vi som har golfen som hobby inte
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kan ge yrkesmannen den tid och den arbetsro han/hon
behöver för att utföra sitt jobb så bra som möjligt.

Vi skall nu anlägga en utslagsramp med 21 mattor
varav 5 under tak. Sista 30 metrarna på rangen kommer
vi att så gräs. Förhoppninsvis kommer vi att kunna inviga rangen nån gång i september i år. Så till hösten kan
vi sedan påbörja byggandet av den del av korthålsbanan
som skall ligga på nuvarande driving range.
Till hösten fortsätter vi också med den nya delen av
hål 5. Fairway och greenområde bör kunna färdigställas
för att sås i början av 2003.

Övningsfältet
Styrelsen har bestämt att spel med egna bollar nere vid
övningsfältet skall ske på följande villkor.
Greenen är från och med nu avsedd för korta pitchar,
bunkerträning och chippar. Längre slag mot green är förbjudna och vi har därför byggt två sandgreener på 60
resp 90 m avstånd. Använd dessa när du tränar längre
slag.
Det finns flera anledningar till denna förändring bland
annat det faktum att tränarna behöver greenen för alla
de grupper av ungdomar som skall träna närspel. Det går
ju som bekant inte att bedriva den typen av träning uppe
vid ordinarie puttinggreen.
En annan anledning är den att nästan ingen som står
och slår egna bollar får för sig att laga nerslagsmärken.
Det finns ofta hundratals märken som tar månader att
läka. Detta är självklart inte acceptabelt och därför hänvisas vi till sandgreenerna som tål hur många bollar som
helst. Dessutom ser du som spelare väldigt enkelt om du
träffar rätt när sanden skvätter iväg.
En sista påminnelse bara. Det är ofta en hel del
spelare i farten nere på övningsfältet så CHANSA aldrig
med säkerheten.

Vägen vid 18:e ett problem av övergående natur?
St Andrews och Tranås har flera saker gemensamt. Bland
annat har vi allmän väg som påverkar spelet på olika
sätt. På St Andrews Old Course har man en väg som
korsar 1 och 18 fairway. Enkelriktad förvisso men ändå
en bil och gångväg. Här är det dock så att en skylt vid
infarten vänligt men bestämt upplyser folk om
att ”Golfspel pågår,
passera på egen risk.
Golfare har alltid företräde”.
Hos oss är det tvärtom. Vi golfare måste ta
hänsyn till trafiken innan
vi slår ut på 18:e. I de
flesta fall inget större problem men vid vissa tidpunkter
kan det vara svårt att kunna slå ut. Här gäller det att ha
tålamod samtidigt som det gäller att vara på alerten och
beredd när det blir en lucka i trafiken.

Stanna upp...
Det skulle underlätta oerhört om vi golfare själva visade
lite hänsyn mot våra medspelare när vi lämnar anläggningen. Exempelvis stanna till vid utfarten från parkeringen för att se om någon står beredd på tee och i sådana
fall släppa fram vederbörande. Likaså kan man ju stanna
till innan tee när man är på väg till banan om spelare
står beredd och färdig att slå. Det kostar bara några
sekunder.
Det finns säkert en hel del idéer om hur man, åtminstone delvis, skulle kunna minska problemet. Vi tycker
dock att hålet i sin nuvarande utformning är ett fantastiskt avslutningshål där förändringar inte leder till något
bättre rent speltekniskt.
Vi undersöker naturligtvis alla tips och idéer från er
medlemmar och andra för att mildra problemet. Vi tittar
samtidigt på hur andra banor med liknande problem löst
frågan och till nästa säsong hoppas jag att vi kan presentera ett förslag som löser problemet. Men till dess hoppas
jag på tålamod.

Anders Wilander
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Axblock ur årsmötes- och styrelseprotokoll 19511951

11 okt Interimsstyrelse tillsatt.

1952

3 maj bildades klubben.
Styrelse: Ordf. Stig Hjelmquist. Torsten Hellberg V.O.
Jan Berke Sekreterare, Börje Melbäck Skattmästare,
Erik Hellberg, Gunnar Perlind, Felix Brandel, Elis
Crossner, Martin Andersson, Axel Hamilton och Bengt
Holmgren.
Kostnaden för 6 hål beräknades till SEK 62.000.
Årsavgifter aktiv herre 100 kr dam 75 kr makar 150 kr
barn 10 kr greenfee 5 kr veckogreenfee 20 kr.
96 aktiva medlemmar.
Mark arrenderades av greve Hamilton och Tranås stad.
Entreprenör för banan – Tengvall. Banarkitekt –
Ragnar Sundblom. Banskötare – Erik Andersson, lön
4000 kr/säsong

1954

29 september. Beslöts om utbyggnad till 9 hål.

1956

Första klubbhuset färdigt. Kostnad 2.472 kr.
Mobil greenbevattningsanläggning. Kostnad 1600 kr.
Första noteringen om ett klubbmästerskap
Segrare: Sven Andersson.
Första tävlingsprogrammet.

1960

Sven-Erik Widmalms protest mot avbrott i spelet på
grund av regn avslogs då det ansågs klarlagt att åskan
gick.

1961

”Gamla” klubbhuset hyrdes av Tranåsbaden och inreddes. Antalet medlemmar – 195 st.
Upphittade märkta bollar behöver inte längre återlämnas. Jan Rosell blev klubb- och distriktsmästare för
seniorer och juniorer.

1966

Frågan om utbyggnad till 18 hål togs upp för första
gången.

1968

Yngve Fransson anställd som banskötare.
Medlemsantalet – 251 st.
Jan Rosell vann SM för seniorer efter att 1966 och
1967 vunnit SM för juniorer.

1971

Tranås kommun var ovillig att släppa till mark för
utbyggnad på Norraby. Ett område kring Gransbo
ansågs lämpligt för en helt ny anläggning.

1972

Planerna på utbyggnad till 18 hål på Norraby förankras hos Tranås kommun.

1973

Jan Berke avgår som banchef och ersätts av Bengt
Ljunggren. Markarbetet för de nya 9 hålen påbörjas av
Tranås kommun.

1977

Årsavgiften höjdes till 125 kr för manlig spelare och
175 kr för äkta makar.
Elektriskt ljus i klubbhuset.

Årsmötesbeslut om utbyggnad till 18 hål till en kostnad av ca 700.000 kr. Obligatoriskt medlemslån på
2000 kr för vuxen medlem.
Antalet medlemmar ca 350 st.

1962

1978

Åke Danielsson blir kassaförvaltare.

1964

Efter att tränarfrågan stötts och blötts sedan klubben
bildades beslöt styrelsen anställa en tränare tillsammans med Eksjö och Värnamo. Han hette Stig Nilsson.
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1965

Trevor Hughes anställs som klubbens förste tränare på
heltid. En separat shop iordningställs.
Invigning av de nya 9 hålen.

1979
Avgift för aktiv man 725 kr junior 250 kr
Greenfee: vardagar senior 30 kr junior 15 kr helgdagar
senior 40 kr junior 20 kr.

2001
1980

Tävlingarna hade lockat 1650 startande under året.
Totala greenfeeintäkter 45.400 kr.

1981
Antalet medlemmar 535 st.

1982

Stig Hjelmqvist avgår och väljs till klubbens hedersordförande.
Åke Danielsson blir banchef.
30-årsjubileum med tävling och fest.

1990
Antal medlemmar 1000 st. Årsomslutning 3 miljoner.

1992

Ny shopbyggnad med kansli. Kostnad ca 760.000.
Tre nya vagnbodar byggs.
40-årsjubileum med tävlingar och fest i tält.

1993

Nytt pumphus. Bertil Wissinger anställs som bankonsulent. Banförbättringar och dammbyggen påbörjas.

1983

1994

1984

1996

Antalet medlemmar 1230 st.

Stiga Open arrangerades för första gången.

Medlemsavgift Senior 1980 kr. Greenfee 180 kr.

Vinterskador på greenerna med isbränna och torrfläckar. Hans Hanson blir skattmästare.

1985

RM för veteraner i Tranås.
Anders Wilander blir sekreterare.
Fin juniorverksamhet. Tobias Skobe uttagen till
pojk-landslaget.
2500 deltagare i klubbtävlingarna.

1986

Antalet medlemmar 700 st.
Sverigefinal Colgate cup (numera Bankboken):
Mia Bergman 1:a, Elin Sjölin 2:a.
Klubbhusets första etapp med omklädningsrum,
duschar m.m. beslutas.
Första kanslisten anställs.
Maybritth Stridh tar över restaurangen.

1987

Första datorn – kostnad 30.000 kr.

1988

Stuart Reese anställs som pro.

1989
Vagnbod – maskinhall byggs. Kostnad 345.000.

1997

Miljökommitté bildades.

1998

Nytt arrendeavtal med Tranås kommun. 49 års löptid.
Årskostnad 30.000 + index.
Nytt klubbhus byggs. Kostnad ca 3,5 miljoner.
Niclas Arwefjäll ny tränare.

1999

Miljöplan antas. Fairwaybevattning anläggs. Kostnad
ca 500.000 kr.

2000

RM Äkta makar arrangeras av TGK. Antalet medlemmar 1334 varav 215 st passiva. Kö 87 st.

2001

Beslut om att: anlägga en ny drivingrange, anlägga två
nya golfhål och en korthålsbana. Total kostnad 2,2
miljoner exkl. moms. Anläggningstid ca 4 år.
Markområde köps av DHR. Preliminärt avtal med
Tranås kommun träffat om byte av denna mark mot
mark runt klubbhusområdet.
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En riktig (golf)lirare...
Många spelare har kommit och gått i Tranås golfklubb
under de 50 år som klubben har funnits. Kända och
mindre kända. Ser vi till det sportsliga är det otvivelaktigt Jan Rosell som är klubbens stora affischnamn.
Janne lyckades när han stod på toppen av sin karriär spela hem fyra SM-guld, EM-silver i lag, och en hel
rad DM-titlar. Han spelade landskamp som 14-åring
och var etablerad i juniorlandslaget fram till 1967.
Sedan blev det seniorlandslaget innan proffslivet
väntade.

Europatouren
Senare blev hans professionell och vann Skandinaviska
Mästerskapet i Jönköping 1972. Janne spelade på
Europatouren och blev uttagen till World Cup 1973. Då
spelade han med världsstjärnor som Jack Nicklaus och
Tony Jacklin och han var Skandinaviens bäste spelare.
Vid ett tilfälle inbjöds han till Sardinien av multimiljardären Aga Khan och fick pengar bara för att komma och
spela. Jannes meriter gav honom elitmärke nr 51 från
Svenska golfförbundet.
Han befann sig på toppen av sin
karriär när en ryggskada bryskt satte
stopp för vidare satsning på professionell golf.
Jag tränade golf på Delsjön när det
hände. En skada i ländryggen
satte punkt för fortsatt hårdsatsning, säger Janne.

“

”Här spelar vi golf, det här är ingen plats för ryttare”,
dundrade TGK-sekreteraren, apotekare Jan Berke. ”Ska
du vara här får du komma utan häst och ha klubbor
med dig i stället”, sa han.
Janne valde, till mångas häpnad, golfen direkt.
– Jag fick några klubbor genom pappa Bengt, som
jobbade på Stiga, och började slå lite.

Sopade banan
Många grånade herrar som ägnade sig åt golfsporten
upptäckte snart en åttaårig parvel, som var lite utöver
det vanliga. Det dröjde inte länge förrän unge herr Rosell
”sopade banan” med varenda spelare på Norrabybanan.
Och sedan rullade det på och snart tillhörde Rosell
Sverigetoppen.
Han minns naturligtvis Tranås, där han växte upp och
banan där han utvecklade sitt spel. Och när vi
pratar gamla tider förstår jag snart att Tranås
Golfklubb fortfarande är klubben i Janne
Rosells hjärta. Han återvänder gärna då
och då för att spela och träffa gamla
vänner.

Och när vi pratar
gamla tider förstår jag
snart att Tranås Golfklubb
fortfarande är klubben i
Janne Rosells hjärta.

Rosell har för länge sedan flyttat
från Tranås. Numera bor han i Särö,
och driver ett företag i Göteborg som
lanserat miljövänliga träpegs i 13 länder på
den europeiska marknaden. Tillverkningen sker i
Viksjöfors i Hälsingland. Ni som spelade ProAm-golfen i
OEM Invitational ifjol vet kanske att det var Rosells pegs
som vi kunde plocka till oss på varje tee.

Hjärtat kvar
Men trots att det är många år sedan Jan lämnade Tranås
och golfklubben här, finns alltid en bit av hans golfhjärta
kvar i hemstaden. Det var här på Norraby som karriären
inleddes. Han är lite för ung för att kunna briljera med
att han varit med ända sedan starten, men det är inte
långt ifrån.
Året var 1954 när en lysande golfkarriär inleddes och
Janne minns precis hur det gick till. Det var inte alls
givet i det skedet att det var golfen som skulle bli hans
sport. Pingis, hockey, bandy och basket konkurrerade.
Och ridsport!
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– Mamma Ingrid och Sara Hjelmquist ägnade sig åt
ridsporten, som också höll till i Norraby. Stallet låg alldeles intill dåvarande nians green. Jag red själv och min
första kontakt med golfbanan fick jag från hästryggen.
Det verkade mjukt och behagligt att rida på nians fairway och så fick det bli.

”

Och han minns hur det var när han
började.

Tackar Hjelmquist

– Jag har Stigachefen Stig Hjelmquist, golfklubbens grundare, att tacka för det mesta. Utan
Stig hade det förresten aldrig blivit någon golf i Norraby;
han hade inflytande och såg till att saker blev gjorda.
Banans tillkomst är helt och hållet Hjelmquists förtjänst.
Det var också Stig som inspirerade mig att satsa på golf
och han var dessutom min förste sponsor, tillsammans
med Volvo och Svenska Lloyd, när jag gick över till
proffslivet.
Efter proffstiden har Rosell varit pro på Varberg och
Särö och han har varit medlem i Delsjö men nu är det
Göteborgs Golfklubb som fyller 100 år, som gäller.
Sedan han, egentligen alldeles för tidigt, tvingades
sluta med proffsgolf har han övergått till affärsverksamhet av olika slag. Han har haft golfshop i Göteborg och
han har drivit klädesbutik i Kungsbacka. Han har även
engagerat sig i fastighetsbranschen och han startade
företaget PegaPen, som tillverkar pegpennor.

Miljövänliga peggar
Nu är det miljövänliga pegs av björk som gäller och
Jan är huvudägare i företaget Swedish Tee AB.
– Våra pegs tillverkas av björkträ och är obehandlade. De förmultnar 20 gånger snabbare än lackade
och målade pegs. Visste du att det varje år hamnar en
ton kemikalier från miljöfarliga pegs på våra golfbanor? Ett av skälen till att jag tror på en framtid för
björkvarianten, säger Jan.
Han har bara vackra minnen från ungdomsåren
i Tranås.
– Jag blev väldigt väl omhändertagen av de äldre
trots att det var distans. Jag tror jag fick hålla på och
säga ”farbror Berke”, ”farbror Melbäck” och “farbror
Hjelmquist” och allt vad det hette tills jag var över
20 år. Fast det var ju andra tider då.

Många minnen
Han minns förstås mängder av spelare från ungdomsåren.
– Visst är det så. Där fanns veteranen Gunnar
Kroon, som alltid letade pegs och bollar och hörde
illa och alltid stod i vägen när man skulle slå. Där
fanns Klyvarn som aldrig var främmande att betta ett
antal kronor när man spelade. Bandyspelarna Rune
Lundh, Lennart ”Tjalan” och Totte Fundin – duktiga
och trevliga allihop. Och alla kompisarna – ja visst
minns man – och det är alltid lika roligt att komma
hem och träffa dem igen.
Janne har inte släppt golfen, utan spelar fortfarande på relativt hög nivå. 56 år vorden och 2,1
i handicap skäms inte för sig. Han längtar ofta till
banan i Tranås.

Toppenbana
– Den är ju så fantastiskt fin numera, en riktig
mönsterbana som håller enormt hög klass, vilket jag
har förstått att banchefen Anders Wilander har stor
del i. Och bättre och bättre blir den för varje år som
går och det är ett sant nöje att spela den. Jag tycker
allra bäst om den gamla delen, de vackra nio hålen
i lövskogen. Där slog jag mina första slag och där
gjorde jag också en oförglömlig albatross på nuvarande 14:e. Driver och spoon – sen var bollen i koppen.
Jan Rosell planerar att besöka Tranås golfklubb i
samband med jubileet och han vill gärna spela i OEM
Invitational igen.
Ett lämpligare tillfälle att utnämna honom till hedersmedlem i Tranås Golfklubb är väl svårt att hitta.
Lennart Strand
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Golfläger på
Araslöv GK
för juniorer
och elit.

18:e hålet. Ett avslutningshål som kräver både längd och precision. Adam Wilander och Johannes Nordahl väntar
på att Andreas Blomkvist ska sänka putten.
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nedan: Vädret var toppen. Här ses Robin Storm, Gustav
Carp och Jesper Sätermo under en träningsrunda.

ovan: Maten på Araslöv är mycket god och aptiten var det inte fel på.

Det hann bli många timmars träning. Niclas friskade upp kunskaperna i närspel
vilket var nyttigt.

Pristagare vid korthålsbanetävlingen: Robin Storm, Adam Wilander, Anton Gustavsson.
Niclas hade som vanligt ordnat ett mycket bra läger.

Andreas Lingmerth vann individuella tävlingen med 41 poäng och Andreas Blomkvist
kom 2:a med 38 p.

Juniorkommittén
Säsongen har börjat med träning för 86 deltagare i
14 grupper. Detta är en ökning med c.a 20 % mot
förra året.
❖ Sommarlovstouren ser ut att bli en succé med fler
anmälningar än vi förväntat oss.
❖ Golfskolan startar vecka 22 för barn födda 1992-1994.
❖ De som är intresserade av att vara med i
Sexstadslaget eller Höglandslaget skall skriva upp sig
på listorna som finns på anslagstavlan i restaurangen.
❖ Nästa juniortävling är Bankboken Cup den 14 juni.
Vi hoppas att många av våra juniorer kommer att vara
med.
❖ Information till juniorer lämnas ut vid träningstillfällena
av tränarna. Se även på anslagstavlan i restaurangen.
Juniorkommittén ser fram emot en sommar med träningar,
tävlingar och andra aktiviteter. Vårt mål är att juniorerna
skall utvecklas inom golfen, ha roligt och kunna representera Tranås Golfklubb på de tourtävlingar som arrangeras
runt om i Sverige.

Philip Karlsson vann
första deltävlingen.
Med 10 slags mariginal vann Philip Karlsson den första
deltävlingen i Samhall Tour som spelades på Eslöv GK.
Segerresultatet blev 202 slag.

Banrekord och 5:e
placering av Madelen
Bra start för Madelen
Pettersson i Bankboken Elits
första deltävling. 32 tjejer
hade kvalificerat sig till tävlingen som gick på
Karlskrona GK. Med rundorna 75, 79, 68 placerade sig
Madelen på en 5:e plats.
Sista rundan på 68 slag var
dessutom tangerat banrekord för damer!
Nästa tävling blir JSM i
match på Hook.
Vi önskar Madde lycka till!

Tjejerna på framfart!
Det går bra för Tranåstjejerna. I finalen för Tjejligan 2001
vann Caroline Carp och Tranåslaget kom 2:a sammanlagt.
Årets först Tjejliga spelades på A6 och där gick det lika
bra. Anna Zahlin vann sin klass och Caroline kom 2:a och
Alexandra Engström 3:a i sin klass.
Bankboken Distrikt spelades på Isabergs GK och där
vann Maria Berg med 84 slag. Bra gjort tjejer!

Serielaget 2005
säkrade seriesegern
Klubbens ungdomar visade sin klass när seriesegern
säkrades i en småländsk juniorserie som inleddes redan
under fjolårssäsongen.
– Alla har spelat jättebra och laget har gått obesegrat
igenom hela seriespelet, berättar Tranåsledaren Mats
Pettersson. Tio lag, fördelat på två grupper har ingått i
juniorserien som inleddes förra sommaren. Tranåslaget
vann sina fyra matcher och kom därmed på förstaplats i
sin pool.
Finalen spelades i Tranås. Laget, som bestod av fem killar och tre tjejer, vann klart med siffrorna 6-2.
– Egentligen ska varje lag bestå av minst två tjejer, men
Nybro hade lite problem med sitt lag och kom till spel
med bara killar. Det var matchspel fyrboll/bästboll som
gällde. Vi vann två delmatcher, fick stryk en och spelade en match oavgjort, berättar Mats Pettersson.

Seriesegrare: fr.v. Simon Wilander, Maria Berg, Caroline Carp, Johannes Nordahl,
Alexandra Engström. Sittande: Kristofer Johansson, Adam Wilander och Robin
Pettersson. På bilden saknas David Lingmerth.
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Niclas “hörna”
Äntligen har säsongen 2002 kommit i gång. Det har
varit ett bra väder hela våren och vi har haft banan
i gång sedan mitten av april. Banan ser ut att få
samma fina finish som tidigare år. Det är kul att visa
upp vår omtyckta bana när vi har olika arrangemang
som i år är, OEM International, 50 års jubileumsveckan, Div 1 herrar, PGAs Instruktörsmästerskap.

Hur är det med närspelet?
Visste ni att.en golfrunda består av 43 % Puttning, 25 %
Metalwoods, 13 % Wedgar, 6 % korta järn, 5 % mellan
järn, 5 % svåra slag och 3 % långa järn (en studie gjord
av närspelsgurun Dave Peltz). Intressant tycker jag.
För hur många tränar egentligen efter detta schema?
Inte många, tror jag. Det är ofta som jag står och pratar
med någon och frågar hur rundan gick. Jag får då till
svar att chippningen och puttningen gick inget vidare,
men ändå köper personen ifråga polletter för att träna på
rangen. Jag förstår inte detta, för i min värld så blir vi bra
på det vi tränar på och inte det andra.
Varför inte ändra på det. I maj genomförde Anders
och jag närspelsförmiddagar som var mycket uppskattade, alla tre var fullbokade (även reserver fanns på varje
kurs), vilket jag tycker är kul. Jag lovar att vi kan lära er
alla, då menar jag alla, att få ett bättre närspel. Ingen är
fulländad med spelet runt green. Är det något inom golfen som jag personligen är bra på så är det närspelet.
Vad är då anledningen till att jag är det. Jo, massor av
träningstimmar på övningsgreen. Jag skulle däremot
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behöva träna mer puttning, vilket jag kommer att göra,
när jag får tid över. Att transportera mig till green kommer jag alltid att kunna göra men närspelet behöver jag
alltid underhålla. Det är dessutom mycket roligare att
träna närspel. Det finns många roliga övningar som man
kan göra själv eller tillsammans med någon. Ni får väldigt
gärna komma in och fråga oss om övningar ni kan
använda er av. Tag chansen du också och bli bättre på
närspel.

Närspelskurs den 16 juni kl. 9.00 – 12.00
(endast 8 platser, först till kvarn).

Bollen
Använd alltid samma typ av boll. Jag är personligen och
alla proffsen mycket petig i detta fall samtidigt som
klubbgolfare inte bryr sig särskilt mycket. Det förvånar
mig att klubbgolfare förväntar sig att få jämnhet i spelet
när de först spelar på en mjuk boll (t ex. Pro V1) för att
några hål senare spela på en hård boll (t ex Pinnacle).
Spela inte på det ni hittar, utan bestäm dig för en boll
och håll dig vid det märket. Du kommer att bli förvånad
över hur det kommer att påverka ditt närspel, jag lovar.

Drivern
Genom att få bättre längd och säkerhet så kommer också
scoren att minska eller vara mer konstant runt ±33p. Jag
bytte driver till i år och har fler fairwayträffar +20 meter
till i längd. Jag prioriterar detta, för kan jag träffa många
fairways är mycket vunnet. Det är ju från tee som det
kan kosta några extra slag. Tips: testa eller låna med er
en ny driver på banan. Den kommer att göra underverk.
Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta den driver som
passar just dig.

Glöm inte Bonuskortet!
När du handlar hos mig får du ett bonuskort som gäller
i 2 år. Varje gång du handlar för minst 200:- får du en
stämpel. När kortet är fullt får du en värdecheck på
500:-. Kortet gäller ordinarie priser.

Proffsgolf

Semestertips
Nu har jag spelat St Andrews Old Course, vilken känsla.
Jag visste inte att jag skulle bli knäsvag och knappt se
någon fairway när jag stod där på första tee. Jag lyckades
slå bollen mitt i fairway trots omständigheterna. Men vi
såg andra som hade det värre på just 1:an.
Att bara få och spela den banan med all historik som
finns där var en upplevelse.

Förra årets segrare Fredrik Widmark.
Vem får lyfta bucklan i år?

För 15:e året kommer proffsen till
Tranås. Den 17-18 juni avgörs årets
upplaga av OEM Tranås Golf
Invitational. Vi kan förvänta oss
högklassig golf med många mycket
duktiga spelare. Passa på tillfället att se yrkesmännen hantera klubba och boll.
Spelare med både Europatour- och Challangetourmeriter
finns i fältet. De senaste årens vinnare Patrik Gottfridsson,
Joakim Rask och Fredrik Widmark kommer att få tufft
motstånd.

Wille såg ut som en liten fluga i ”The Hell bunker”,
den bunkern är verkligen stor. Att sedan stå och sikta
över hotellet på 17:e kändes lite konstigt. Inspelet på
17:e var lika svårt som Zakrisson har berättat om och
som jag sett på TV. När vi sedan skulle slå ut på 18:e
blev jag knäsvag igen. Känslan att stå där och sikta på
klubbhuset var underbar. Efter 18 hål och 70 slag känner
jag mig nöjd att ha spelat denna bana. Vädret var typiskt
Skotskt, regn och vind. Ni som är lika tokiga i golf som
jag är, åk dit, vilket ställe.
Dagen avslutades på Wiskey baren längst upp i The
Road Hole Hotell, där vi satt och kikade ut över 17:e
hålet, 18.e hålet och staden St Andrews. Vi hann inte
med att prova alla sorter de hade i baren (167 skotska),
men vi provade bara två.

Träna närspel och hitta en driver som passar dig,
då blir scorerna bättre. Svinga lugnt!
Er Pro Niclas

Blir det Johan Ryströms tur att vinna eller kommer någon
från hemmaklubben att triumfera. Martin Gustafsson spelar i
år på SGT-touren och Göran Bånge satsar hårdare än någonsin och med hjälp av 10 kilo nya muskler kanske framgångarna kommer. Niclas och Julle går inte heller att räkna bort
från segerstriden men normalt vinner någon som kontinuerligt håller till på någon av de tourer som finns.

ÅRETS STARTFÄLT
Johan Ryström
Björn Pettersson
Fredrik Widmark
Nicklas
Max Anglert
Joakim Rask
PG Nyman
Andreaz Lindberg
Christian Härdin
Patrik Gottfridsson
Eddy Eriksson
Peter Grimfjord
Claes Hultman
Niclas Arwefjäll
Fredrik Gemmel
Peter Dahlberg
Johan Bjerhag
Stefan Sterner
Peter Thörn
Jan Tilmanis
Christian Pettersson
Hans Edberg

Jörgen Pettersson
Göran Bånge
Peter Åhlen
Anders Juhlin
David Leet
Martin Gustafsson
Per Granlund
Peter Malmgren
Pelle Edberg
Fredrik Almskoug
Johan Andersson
Jonas Eriksson
Jan Rosell
Robert Löfquist
Mikael Karlsson
Per Svensson
Jonas Reffborn
Jonas Runnqvist
Fredrik Månsson
Mark Dewdney
Sten Warnefelt
Paul Powell
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En jubileumshälsning från damkommittén
Att få vara med och fira klubbens 50 års jubileum
som ny ordförande i damkommittén känns utmanande och roligt. Jag har inte tänkt att rada upp en massa
historia runt damerna i klubben för det har jag för
lite kunskap om, utan börjar med att presenterar
damkommittén.
Ordförande: Ann-Marie Ljunggren
Vice ordförande: Kristina Clasén
Sekreterare: Anita Möller
Kassör: Siv Franzén
Else Ehrlin
Gunnel Asp-Jibbhammar
Marianne Larsén
Det är oss ni skall vända er till om ni har synpunkter
och förslag på tävlingar eller olika arrangemang som ni
vill att vi skall genomföra, jag är helt övertygad om att
det finns en rad olika förslag som inte förverkligats av
en eller annan orsak. Kom ihåg att kritik inte alltid är
negativ utan skapar tankar och kreativitet.
De senaste åren har damgolfen vuxit och allt fler
damer vågar sig på att spela en och annan tävling och
inte minst tisdagsgolfen som har tagit fart ordentligt.
Detsamma gäller våran upptakt som har blivit en tradition ute på golfrestaurangen. I år var det 93 damer som
kom för att avnjuta en god buffé och att se Niklas visa
sina nyheter i både kläder och klubbor.

Tisdagsgolfen
Tisdagsgolfen spelas med en dam som markör på valfri
tid eller på de bokade tiderna som är mellan 11-12 och
16-17, anmälan till kansliet dagen innan senast 14.00 om
ni vill spela på de bokade tiderna. Finalen går söndagen
22/9 (samma dag som onsdagsgolfen), de 15 bästa i varje
klass går till finalen, huvudsponsor i finalen är OEM.
Rondpris delas ut till vinnare i A- respektive B-klass,
dessa har skänkts av olika butiker och restauranger i
Tranås. Vinnare och sponsor presenteras på damernas
anslagstavla, pris finns att hämta hos Kerstin på kansliet
dagen efter. Grundpris delas ut till de 15 bästa i respektive klass som skall hämtas av vinnare eller genom bud på
finaldagen.
Har ni kommit med till finalen och inte kan medverka kommer ni att erhålla grundpris men var vänlig att
lämna återbud till kansliet så fort som möjligt så att
nästkommande kan få deltaga i finalen.
År 2001 hade vi ett snitt på 25 spelare i 17 omgångar, det
hoppas vi ska hålla i sig och till och med förbättras i år.
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Malmqvist Guldpoäng
Vi har ytterligare några stora arrangemang som t ex
Malmqvist guldpoäng som redan har spelats när detta
läses. Denna tävling har flyttats och spelas tillsammans
med Gary´s på annandag pingst.

Tranås Nationella Damdag
Sedan kommer Tranås Nationella Damdag som spelas
lördagen 15/6 istället för Stora Damdagen som alltid spelats på en tisdag förut. Denna tävling har lockat många
spelare och vi hoppas nu genom att ha ändrat från shutgunstart till vanlig start, att kunna ta emot fler deltagare
och framförallt underlätta för många som har tagit ledigt
från arbetet för att kunna medverka. Prisbordet är väl
fyllt och sponsorer som Ann´s mode, Rosner,
Modebutiken, Lindahls, Gunnels Hårdesign, Skoshop,
Cream och Peghouse kommer att bjuda upp till ett fint
prisbord.

Jubileumsveckan
Under juli månad är det dags för den stora jubileumsveckan och där har damkommittén fått äran att anordna
en tävling. Onsdagen 24/7 kommer det att bli en partävling. De flesta vet hur roligt det brukar vara på midsommar-mixeden, så nu har vi vågat att utmana ödet
ytterligare med att en dam skall bjuda in en herre och då
helst inte sin egen man eller sambo.
Vi tar även på oss ansvaret att förmedla partners för
de som vill vara med och spela och på ett eller annat vis
inte fått tag på någon. En dam lista och en herr lista
kommer att sättas upp vid anmälan av tävlingen och där
efter lottas samma dag som tävlingen lottas. Efter avslutad tävling hoppas vi att så många som möjligt stannar
på en “aftergolf” för att medverka på prisutdelningen.

Ut i det gröna
Söndagen 10/8 kommer vår resa ut i det gröna att ske
det var ett mycket uppskattat uppdrag som jag AnnMarie och Gunnel ordnade förra året. Många har tackat
och tyckt att det är ett trevligt initiativ som damkommittén har börjat med och förhoppningsvis kommer vi bli
fler i år. Våra små picknicklådor var packade med lite
smått och gott avnjöts med lite champagne i en härlig
morgonsol innan Mjölby.
Sedan gick resan vidare till Linköping där vi spelade
på Landeryd och segrade där gjorde Katarina Lif i A-klassen och Anita Sjöberg i B-klassen, vi hade även en lagtävling där vinnande lag bestod av Anita Möller, Babsan

Skogberg, Lise-lotte Ohlson och Pia Sållarp. Arrangörer
av tävlingen i år är Katarina Lif och Anita Sjöberg med
damkommittén som stöd.

Med dessa rader vill jag uppmana alla damer att göra
golfen till något roligt som vi kan göra tillsammans i
olika former.

Till sist kan jag upplysa om att det finns många roliga
bilder från ett och annat äventyr med golfen i centrum
att beskåda i damrummet.

Och som jag brukar säga om det går dåligt, ” jag
hade i alla fall trevligt sällskap, motion har jag fått och är
det dessutom vackert väder ja, vad kan då vara fel med
golfen ?” bättre lycka nästa gång.

Seriespel
Ann-Marie Ljunggren

Det finns några olika former av seriespel som nog är
ganska okända för många damer.
De flesta tänker nog på våra duktiga tjejer i elitlaget
när man pratar seriespel, men det finns även D-40 och
D-50 open, D-50 matchspel och Smålandspokalen, den
sistnämnda får alla som fyller 22 år och med hcp 30 och
lägre deltaga i. De som ansvarar för D-40 är Ulla
Blomqvist och Lotta Carp, D-50 Kinna Clasén och Anita
Möller, D-50 matchspel är Marianne Larsén ansvarig för.
Är det någon som är intresserad av att vara med och
spela så hör av er till de ansvariga.

Hoppas att alla damer ser vilka
fina toaletter vi har på banan.
Stickan och Birgit ska ha en eloge
för det arbete som de lägger ner!
Tack även till Konsum.

Lördagen 7/9 kommer vi att arrangera D-50 matchspel i Tranås där våra damer kommer att medverka så
det är bara att ge sig ut och heja på våra damer på
banan.

Välkomna till golfrestaurangen!
Säsongen är i full gång och jag har fått ett bra gensvar
från er medlemmar. Hoppas att ni är nöjda!
Dagens lunch serveras som en buffé med 2 olika rätter
dessutom finns “veckans nyckelhål” och “veckans
vegetariska”.
Vi har också á la carte, baguetter med fyllning, pajer,
smörgåsar, korv, hamburgare mm.
I juni kommer jag att ha en första temakväll.
Detta kommer jag att affischera om i klubbhuset.
Jag tar även emot bokningar för slutna sällskap .
Välkomna önskar Joacim med personal

Öppettider:
måndag-fredag
helger
Telefon:

8.00-20.00
8.00-20.00

0140-19435
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AVSÄNDARE:
Tranås Golfklubb
Box 430
573 25 Tranås

B

PORTO
BETALT
FÖRENINGSTIDNING

Information från kansliet
Öppettider
Kansliet håller öppet vardagar mellan klockan 08.00 –16.30. Lunch 12.00-12.30.

Bokning av starttid

STYRELSE &
KOMMITTÉER
Jan Ehrlin

Ordförande
Anders Wilander
Vice ordförande
Ulf Clasén
Kassör
Per Samuelsson
Sekreterare
Svante Larsson
Gamla Grabbar
Anita Möller
Styrelseledamot
Anders Berg
Juniorkommittén
Leif Boqvist
Tävl.kommittén
Kinna Clasén
Damkommittén
Katarina Hoffmann Utb.kommittén
Kent Irebo
Hcp-kommittén
Svante Danielsson Medl.kommittén
Anders Wilander
Bankommittén
Barbara Skogberg Regelkommittén
Sigurd Lövmo
Byggn.kommittén
Sören Törnqvist
Elitkommittén

KANSLI

Kan ske per telefon mellan kl 09.00 och 16.30 tidigast 2 dagar för aktuell speldag.
Mellan kl 09.00 och 17.00 kan varannan starttid bokas och varannan gå på kölappar.
10 minuter mellan bollarna gäller. Samtliga erhåller kölapp av kansli eller golfvärd.
Före kl 09.00 och efter kl 17.00 gäller kölappar, som finns i receptionen. På särskild
lista antecknar Du namnen på medlemmarna i bollen samt numret på kölappen.
Mot en bokningsavgift av 50 kr vardagar och 100 kr lör-, sön- och helgdagar kan
både gästspelare och klubbmedlemmar boka tid tidigare än 2 dagar för aktuell speldag.
Max. 6 tider per aktuell dag kan förbokas på detta sätt.

Adressändringar
Var vänlig meddela oss Er nya adress och vilka i familjen som flyttat så fort som möjligt
så slipper vi få post i retur.

Vagnbodar
Alla vagnplatser är nu upptagna. Passiva medlemmar eller Du som inte längre använder
ditt skåp ber vi tömma skåpet och lämna tillbaka nyckel till ytterdörr samt meddela
kansliet vilken plats som blivit ledig. Vi har många som köar för vagnplats.

Utträde ur klubben
Eventuellt utträde ur klubben skall skriftligen meddelas kansliet före årsskiftet. Detta är
mycket viktigt, då vi har många som står på kö för inträde.

Kerstin Gustafson

PRO
Niclas Arwefjäll, assistent Anders Juhlin

ANSVARIG UTGIVARE

Medlemskortet
Nu kan Du använda Ditt medlemskort i plast för registrering av nytt hcp och anmälan
till klubbtävlingar i terminalen. Alla nya medlemmar får sitt kort skickat till klubben.
Kom in så får Du det eller om Du inte bor i närheten hör av Dig så skickar vi det.
Förlorat eller skadat kort kan ersättas med ett nytt som beställs via klubben.

Jan Ehrlin

En varm och skön sommar önskar kansliet!
TRANÅS GOLFKLUBB
Box 430, Norrabyvägen 8
573 25 Tranås
Telefon
0140-3116 61
Telefax
0140-161 61
Golfshop
0140-169 20
Restaurang
0140-194 35
e-mail
tranasgk@telia.com
www.golf.se/golfklubbar/tranasgk/

Kasta inte fimpar på banan.
Nu finns det små burkar på kansliet som kan användas som askkopp på banan.
Det ser tråkigt ut när det ligger fimpar överallt, så ta med en burk ut om du inte
redan har en.

