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Golfvänner !
Den första snön har just lagt sig över golfbanan och det känns naturligt att summera en händelserik säsong.
Banan har, som vanligt vågar jag säga,
hållit hög klass och jag kan bara vidarebefordra allt beröm från medlemmar och
gäster till bankommittén och personalen
som gör ett fantastiskt jobb.

Golfsporten fortsätter alltså att växa och
för vår del innebär det att trots att vi tagit
in 125 nya medlemmar under året (nettoökning efter utträden 34 st) så står idag
ca 200 personer i en medlemskö.

Idrottsmässigt kan vi också se tillbaka på
en bra säsong med damlagets, Peter
Åhléns och David Lingmerths prestationer
som de stora positiva överraskningarna.

Investeringsplanerna för banan och en ny
driving range går i stort enligt uppgjorda
planer och förhandlingar har upptagits
med Tranås kommun om byte av den
mark vi köpt av De Handikappades
Riksförbund mot mark i anslutning till
klubbhusområdet.

Det ekonomiska utfallet är naturligtvis
inte klart men vi förväntar oss ett resultat
som i stort överensstämmer med budget.
Vår nye krögare har förklarat sig nöjd
efter ett arbetsamt år och om jag tolkat
medlemmarnas reaktioner rätt, så har
Jocke och hans personal lagt en fin grund
för vad vi hoppas skall bli ett långvarigt
samarbete.
Niclas, Julle och Göran har haft fullt upp
inte minst med att ta hand om alla knattar
och juniorer som glädjande nog strömmar
in. Hur golfklubbarna skall kunna bereda
plats för fler unga spelare är ett problem
som är föremål för diskussion i GolfSverige nu. I de stora golfländerna USA
och England finns kommunala banor där
man kan pröva på spelet till en låg kostnad innan man tar beslutet att bli medlem
i en klubb där kostnaderna då är mycket
högre än i Sverige. När vi får vår korthålsbana spelklar får vi en temporär lösning
på problemet, men kommunerna måste
som jag ser det börja behandla golfen på
samma sätt som andra sporter och ta sin
del av kommande investeringskostnader.

Snabbare och
billigare information !
Har Du MAIL ? Vi på kansliet har för avsikt att
lägga upp ett mailregister över klubbens medlemmar. Detta för att vi snabbt och effektivt skall
kunna informera er om vad som händer och sker
på och runt banan.
Så har Du inget emot att uppge Din egen
mailadress skickar Du den till klubbens mail
som har adressen:
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tranasgk@telia.com

40 medlemmar har under året varit vardagsmedlemmar och styrelsen kommer
att föreslå höstmötet att årsmötets beslut
om maximalt 75 vardagsmedlemmar skall
gälla även år 2003.

Efter flera år av förberedelser har
Svenska Golfförbundet tagit ett årsmötesbeslut att investera i ett nytt datasystem –
en jätteinvestering som förhoppningsvis
skall leda till samordningsfördelar och
lägre administrationskostnader. Det omedelbara resultatet är att varje aktiv medlem skall betala 56 kr/år i 3 år för att
finansiera investeringen. Du och jag kan
tycka vad vi vill om nyttan av projektet
men beslutet är fattat i demokratisk ordning och klubben måste därför ta ut
denna avgift.
Det bästa minnet från den gångna säsongen blir för min del jubileumsveckan
med den avslutande festen som överträffade alla högt ställda förväntningar.
Nu längtar jag precis som Du redan efter
nästa säsong.
Svinga lugnt!

Jan Ehrlin

Kallelse till höstmöte

2002-12-05 Kl. 19.00
Golfrestaurangen, Norraby
ÄRENDELISTA:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte
ordförande skall justera mötesprotokollet
4. Godkännande av dagordning
5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
6. Fråga om fortsatt vardagsmedlemskap
7. Fråga om införande av köavgift
8. Fastställande av avgifter och medlemslån
9. Fastställande av budget för år 2003
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande
Vi hoppas att många medlemmar tar tillfället i akt att
påverka klubbens verksamhet.
Välkomna
Styrelsen för Tranås Golfklubb

Nu när det har blivit kallt och vintern står för dörren,
vill jag passa på att tacka för en lärorik säsong. Det
har varit ett nöje att lära känna så många trevliga
människor. Tack !
Sedan vill jag passa på att berätta för er att vi öppnar
igen den 11 november för att servera lunch mellan
11–15 på vardagar. Vi tar också emot beställningar
av såväl företag som privata fester.
Vi kommer även att servera en julbetonad buffé där
det väsentligaste finns med. För endast 150:-

❖
❖
❖
❖

Lördag 14/12
Söndag 15/12 klockan 12-16
Lördag 21/12

Söndag 22/12 klockan 12-16
Ring och boka bord på tel 0140-19435
Vi tar även emot större sällskap
på andra tider. I februari kommer
det att bli ytterligare evenemang så
håll kontakten så att ni inte missar det.
Caribiskt, jazz ja, kanske.
Välkomna önskar Joacim med personal.
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BUDGETFÖRSLAG 2003
RESULTATRÄKNING
Bokslut
2001

Budget
2002

Utfall
02-09-30

Budget
2003

2475
866
141
16
20
119
281
3918

2600
850
160
20
15
105
40
3790

2611
937
143
19
28
66
39
3843

2775
950
160
15
25
125
30
4080

-1095

-960

-877

-1100

KOSTNADER BANAN
Frö, gödning och bekämpningsmedel
Dress och bunkersand
Förbättringar banan
Drift banan
Summa kostnader banan

-103
-67
-53
-339
-562

-100
-120
-100
-310
-630

-82
-47
-42
-344
-515

-100
-120
-125
-335
-680

JUNIOR, HERR- OCH DAMELIT
Herrelit
Damelit
Juniorelit
Summa elitspel

-72
-33
-146
-251

-60
-60
-150
-270

-104
-38
-109
-251

-60
-60
-150
-270

DR Shop och PRO
Föreningsavg. golfinfo
Försäkringar och skatt fordon
Hyror
Administration
Reklamkostnader
Utbildning

-119
-188
-11
-62
-300
-10
-4

-120
-235
-15
-55
-195
-30
-15

-56
-164
-16
-41
-218
-23
-4

-120
-225
-20
-57
-225
-30
-15

Fastighetskostnader
Vatten och avlopp
Bränsle
El
Renhållning och städning
Reparation, underhåll och övrigt
Fastighetsförsäkring
Summa fastighetskostnader

-9
-5
-103
-121
-90
-23
-351

-15
-12
-90
-60
-90
-25
-292

-7
-8
-103
-54
-122
-37
-331

-15
-12
-120
-60
-120
-40
-367

Avskrivningar
Inventarier
Fastigheter, byggnadsinventarier
Banan, markanläggningar
Summa avskrivningar

-357
-222
-135
-714

-420
-220
-160
-800

-285
-178
-90
-553

-450
-215
-135
-800

-52

-70

-27

-70

-3719

-3687

-3076

-3979

Resultat

199

103

Investeringar/maskiner

627

500

(Belopp kkr)
Intäkter
Medlems och vagnpl. avgifter
Greenfeeintäkter o företagsgolf
Reklam- o sponsorintäkter
Klubbtävlingsintäkter
Driftsbidrag kommun och stat
Hyresintäkter
Ränta och övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader

Räntekostnader
Summa kostnader
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101
536

500

ÅRSAVGIFTER
Avgift 2002
Senior, enskild
2520
Vardagsmedlemskap
1820
Äkta makar/sambo (samma bostadsadress)
4725
Studerande 22-25 år (studieintyg)
1365
Juniorer äldre 18-21år
1030
Juniorer yngre 13-17 år
840
Knattar tom 12 år
525
*Non resident
2520
Passiv
370
Köavgift
0
Inträdesavgift seniorer
500
Inträdesavgift juniorer
100
Vagnplats med skåp
200
Nyckel till vagnbod
50
Städavgift för seniorer
100
Medlemslån
4 000
Förseningsavgift efter förfallodag
200
Hyra av banan per påbörjad timma
1 000
Hyra av golfbil
100
Startavgifter singeltävling 18/36 hål
50/80
Förhandsbokning starttider vardagar
50
Förhandsbokning starttider lörd.sönd. o helgdagar
100
GREENFEE
Seniorer
240/280
Seniorer helg tillkommande rond
100
Juniorer
80
* Gäller ej medlem som är mantalsskriven i Tranås Kommun.

Avgift 2003
2700
2000
5080
1490
1080
880
550
2700
390
200
500
100
200
50
100
4 000
200
1 000
100
50/80
50
100
260/300
100
100

Arbetsplan för 2003
Banan

Organisation

Arbetet med de 2 nya hålen fortsätter och
par 5-hålet (= nuvarande 5:an) färdigställs för
att kunna tas i bruk 2004.

Styrelsen skall i samråd med revisorerna arbeta
fram ett förslag till omorganisation av arbetet i
klubben. Bland de frågor som är under utredning finns att överföra en del av verksamheten
i ett av klubben helägt bolag. Det färdiga förslaget kommer att presenteras för medlemmarna
och beslutas av ett årsmöte.

Övningsområdet
Den nya drivingrangen färdigställs till
säsongsstarten.

Byggnation
Klubben har köpt ett förrådstält- ca 300 kvm,
för förvaring av våra fordon och maskiner.
Tältet skall placeras på en asfalterad grund vid
sidan av vår nuvarande verkstadslokal. Samtidigt
byggs personalutrymmena i verkstaden till.

Målsättning
Tidigare presenterade målsättningar när det
gäller banans kvalitet, service till medlemmar
och gäster, tävlings- och juniorverksamheten
och miljöarbetet ligger fast.
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Banchefen informerar
Klubbens 50:e säsong är slut och det
firades rejält i juli månad. Men egentligen var hela säsongen en enda lång
celebration till själva spelet och vi hade
nöjet att vid flera tillfällen få uppleva
golf på högsta nivå. Dels OEM Tranås
Golf Invitational, dels herrarnas seriespel i augusti samt PGA:s Instruktörsmästerskap som grand final. Klubben har på många
sätt visat att inget evenemang är för stort och vederbörligt beröm har också erhållits.
Under kommande lågsäsong händer det en hel del på
banan. Dels skall banan förberedas för vintern vilket kräver stort kunnande hos personalen men även vi golfare
måste visa banan hänsyn. Exempelvis är det väldigt viktigt att respektera den information som sätts ut av personalen, typ “Förbud att beträda greener med frost”,
“Vagnförbud” med mera. Dessa budskap måste respekteras annars äventyrar vi banans kvalitet för nästa säsong.
Glädjande är det att konstatera den förbättring som personalen märkt vad beträffar lagning av nedslagsmärken,
uppslagen torv och bunkerkrattning. Dessa nog så viktiga detaljer är ju självklarheter för en riktig golfare. Skulle
du upptäcka någon som struntar i eller glömmer dessa
självklarheter är det din plikt att påpeka detta för vederbörande. Det är enda sättet att lära dessa “fuskpellar”
golfens grundläggande regler nämligen hänsyn mot
banan och hänsyn för det jobb som personalen har att
utföra.

Omslopning av banan
Under ett par dagar i september hade vi besök av en
delegation från Golfförbundet som hade till uppgift att
slopa om banan. Resultatet av denna är i skrivande stund
inte riktigt klart men de uppgifter vi fått så här långt
pekar mot en mindre justering åt det lättare hållet .
Anledningen till det är att många bolletarställen har försvunnit och ersatts med någorlunda lättletad ruff och
semiruff. Att vi sen förra mätningen för nästan 10 år
sedan har byggt en hel del nya bunkrar och vattenhinder
väger inte särskilt tungt i en slopemätning. Resultatet av
mätningen kommer att finnas på klubben inom kort men
så här långt kan vi presentera följande slopevärden.

Den innebär att en "Scratch-Herre" måste ha
exakt HCP 1,7 för att få ett extra slag och en
"Bogey-Herre" måste ha exakt HCP 20,8 för
att få två extra slag.
När det gäller Damerna måste "Scratch-Dam"
ha exakt HCP 0,6 för att få ett extra slag och en
"Bogey-Dam" 20,4 för att få två extra slag.

Nyheter på banan
På tal om nya bunkrar så har vi för avsikt att bygga två
nya på hål 6 i vänsterkanten ungefär vid 150 m pinnen.
Detta för att “fånga upp” hookar som annars kanske
hade gått out. På detta hål har både herr och damtee
restaurerats. Detta skall också göras på 7:ans damtee och
9:ans herrtee. På hål 11 fylls en del ojämnheter på fairway ut och på hål 12 har vi tänkt oss att ersätta dammen
med ett bredare dike som ansluts till dammen på 18:e.
Nya rangen är i princip klar och kommer att tas i bruk
när nästa säsong startar. Nya bollar har Niclas inhandlat
och ni kommer att få slå från nya mattor. Dessutom är en
ny bollmaskin beställd. Rangen ser för en del lite smal ut
men lugn inte ens undertecknad lyckades slå bort några
bollar vid senaste testspelet. Den är lika bred som den
gamla men betydligt längre.
De nya hålen som skall ersätta nuvarande hål 1 och 2
går framåt. Nu i höst görs grovplanering för par 5 hålet
samtidigt som vi fortsätter att flytta jordmassor på par 4
hålet. Man kan nu skönja och förstå par 5 hålets utseende då träd och buskar avslägsnats. Det blir ett mycket
intressant hål liksom de andra bägge nya hålen.
Arbetet med korthålsbanan kommer att startas upp under
nästa säsong på gamla rangen och förhoppningsvis har
vi 4 hål klara innan säsongen är slut 2003.
Som ni ser händer det en hel del under lågsäsongen
också och det kommer att bli mycket spännande att se
de nya hålen så sakta växa fram.

Säkerhet på banan

Röd tee får 120 i slope och 71,9 i courserating jämfört
med tidigare 128 resp 72,7. De flesta kommer således att
tappa något slag.

Frågan diskuteras allt livligare i golfsverige och har blivit
lika mycket en arbetsmiljöfråga som säkerhetsfråga för
banpersonalen. Flera distrikt har antagit gemensamma
bestämmelser i ämnet och fler klubbar och distrikt väntas
följa efter. Ett fall med Tranåsinblandning är uppe i
Smålands Golfförbunds juridiska nämnd i dagarna.

För övrigt hade golfens hemsida,golf.se, en omröstning i
förra veckan om just slopen. Efter ett par dagars röstning
hade svenska golfare röstat klart och 66% tyckte slopen
skulle bort och 32% att den var bra. En fingervisning?

Ärendet gäller en spelare som slagit boll mot banpersonal utan att ha fått klartecken till spel. Skulle spelaren
fällas kan långa avstängningsstraff utdömas. Så tänk på
att inte äventyra personalens säkerhet, varken hemma

Gul tee får 124 i slope värde och 70,7 i course rating.
Något lägre än tidigare då värdena låg på 128 resp. 71,2.
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Nya Slopen

eller borta. Det kan sluta med ett långt och ofrivilligt
avbrott från golfen. I ovanstående ärende diskuterades
just i själva händelseögonblicket om aktuell spelare skulle avvisas från banan. Som tur är skedde detta aldrig då
det enligt uppgift från regelkunnig är på följande sätt:
man kan enbart avhysa egna medlemmar från banan.
Gästspelare kan inte avvisas utan skall rapporteras till
spelarens klubb eller om förseelsen anses grov till juridiska nämnden i respektive golfdistriktsförbund.

Dom fastställd
Spelaren avstängd från allt tränings-, tävlingsoch sällskapsspel till och med 31 maj 2004.

Juridiska nämnden

Anders Wilander

Finslipa svingen - Träna golf inomhus !
Priser t.o.m. april 2003
Slagmattor
Slagmattor inkl. puttning
Putting
Golfsimulator
max 4 personer vid spelrunda
Dagskort
(driving, putting, chipping)
Säsongskort
Här finns:
● Golfsimulator
(driving range samt 36 håls banspel)
● Slagmattor
● Puttinggreen
● Utbildade instruktörer
● Fikamöjligheter
● Femkamp (puttning, chipping, pilkastning,
kubb, long drive)
● Niclas Arwefjälls golfshop
med oslagbara priser !
● Storbilds-TV. Se ditt favoritlag i England
eller Elitserien.
Öpperttider
Tisdag-fredag
Lördag-söndag

40:-/30 min
60:-/tim
50:-/30 min
70:-/tim
30:-/dag
100:-/tim

120:800:-

Klubbar kan hyra hela lokalen för 500:-/tim.
Vi hyr ut lokalen till företagsträffar, klubbfester, möten mm. Mat serveras i samarbete
med lokal restaurang.
För information och tidsbokning kontakta:

golfhallen@legotech.nu
Anders Johansson

070-255 13 38
127 30, 127 80

indoor golf
Vi finns i Wigénshuset vid södra infarten i Tranås.

15.00–21.00
10.00–16.00
7
9

Elitkommittén
Såväl herr- som damlag gjorde återigen fina insatser i
seriespelen. Herrarna spelade på Mjölby golfbana i första
omgången medan damerna spelade på Finspång. Både
herrar och damer placerade sig på fjärdeplats efter första
omgången.
Medan damerna fick spela på Eksjös fina bana i andra
omgången fick herrarna spela på vår egen finslipade
bana. Att spela på hemmabana innebär både för- och
nackdelar. Samtidigt som man kan banan väldigt väl är
det lätt att man sätter för stor press på sig själv och vill
“för mycket”.
Det som genomgående präglar våra elitlag är den goda
kamratskap och lagkänsla som verkligen finns och som
syns. Alla i och kring lagen (caddies, coacher, chaufförer
mm) vill verkligen TGKs bästa och utstrålar golfglädje.
Ni är fina föredömen för Tranås GK.
Herrlaget placerade sig femma av totalt 13 lag. Efter
diverse strul från tävlingsledningen för Mjölby-omgången
med strukna ronder så hamnade Tranås på 1016 slag.
Upp till förstaplatsen (Gränna) skiljde det 15 slag.
Å andra sidan skiljde det också 15 slag till nedflyttning.
1 lag går upp medan 4 lag ramlar ur. Det skiljer således
väldigt lite mellan upp- respektive nedflyttning, succé
eller fiasko. Herrtruppen består av Niclas Arwefjäll,
Anders Juhlin, Göran Bånge, Peter Åhlén, Martin Gustafson och Lars Karlbom.
Damlaget placerade sig på en sjundeplats, med totalt
1260 slag. Även damerna hade en marginal på 15 slag
ned till nedflyttning, men hade hela 53 slag fram till segrarlaget Motala. Damlaget som fick vara utan Elin Sjölin,
Maria Stridh och Linda Lilja detta år, gjorde en mycket
hedrande insats. “Nyförvärvet” Pia Wiberg förde med sin
rutin in extra stadga i laget och ryckte med sig Therese
Arwefjäll i sin första “hela” seriesäsong. Pia och Therese
tillsammans med serieveteranerna Bettan och Madde
utgjorde tillsammans med påläggskalvarna Maria Berg,
Caroline Carp och Alexandra Engström damtruppen.

Tabeller seriespel div 1 2002
Damer
Motala
Växjö
Norrköping
Bråviken
Eksjö
Finspång
Tranås
Linköping
Landeryd
Sölvesborg
Vreta Kloster
A6

1207
1210
1215
1235
1240
1259
1260
1272
1275
1287
1304
1362

Herrar
Gränna
Mjölby
Norrköping
Ryfors
Tranås
A6
Katrineholm
Vetlanda
Jönköping
Linköping
Bråviken
Lagan
Motala

1001
1003
1005
1007
1016
1020
1020
1021
1025
1031
1038
1069
1093

Under året coachades herrarna av Anders Wilander,
Stickan, Birgit och Magnus Karlsson medan undertecknad
hjälpte damerna. Herr- och damlaget får anses vara etablerade i division 1 och vi har kapacitet att vara med
och slåss i toppen.
Individuellt så har Martin, Julle, Göran och Peter varit
mest aktiva med att tävla. Mest framgångsrik har vår
landslagsman Peter Åhlén varit (mer om detta på annan
plats i golfaren). Dessutom bör det nämnas att Niclas
Arwefjäll vann en tävling som ingår i Svenska
Minitouren.
Vi går nu i ide, men bara en kort tid. Snart börjar uppladdningen för en ny golfsäsong.

Sören Törnqvist
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HIO

Under golfsäsongen 2002 har följande
golfare gjort hole in one. Vi gratulerar
dem till bedriften ! Deras namn kommer
att pryda sin plats på hole-in-one tavlorna
i restaurangen.
19/6
18/6

Eva Sandberg
Jarkko Soikkeli

hål 2
hål 2

26/6

Anders Clarén

hål 10

27/7

Johan N Hedberg

19/8

Johan N Hedberg

1/9

Filip Clasén

8/9

Eva Zetterberg

hål 8
hål 8
hål 15
hål 8

Resultat från årets tävlingar
OCAB FLAGGTÄVLING 1/5
A-klass
1. Mikael Thors
2. Magnus Karlsson
3. Magnus Johansson
B-klass
1. Mats Falebrant
2. Joakim Wibring
3. Mikael Brangenfeldt
C-klass
1. Erik Rosengren
2. Hans Daag
3. Anton Gustavsson

TRANÅS NAT. DAMDAG 15/6
A-klass
1. Alexandra Engström
2. Wanja Boij
3. Katharina Lif
B-klass
1. Barbro Löfgren
2. Lisbeth Bånge
3. Lillies Rydberg Åtvid. GK
C-klass
1. Birgit Lövmo
2. Lena Andersson
3. Pia Sållarp

HUGES MARINA 11/5
A-klass
1. Fredrik Karlsson
2. Leif Nordell
3. Daniel Clasén
B-klass
1. Chister Thell
2. Ulla Blomquist
3. Alexandra Engström
C-klass
1. Filip Pettersson
2. Freddie Fager Hjalmarsson
3. Mikael Folke

PC-KONTORS
MIDSOMMARMIXED 22/6
1. Babsan Skogberg/
Sören Törnquist
2. Maria Helgesson/
Thomas Helgesson
3. B. Löfgren/Kent Irebo
4. K. Clasén/U. Clasén

GARY'S 20/5
A-klass
1. Martin Gustafson
2. Petter Sjölin
3. Jacob Holmgren
B-klass
1. Mikael Brangenfeldt
2. Dan Löwunger
3. Lars Sjöö
C-klass
1. Fredrik Lagerqvist
2. Joakim Brodd
3. Freddie Fager Hjalmarsson
VOLVO CUP 26/5
Herr-klass
1. Jonny Karlsson/
Herman Karlsson
2. Stefan Johansson/
Patrick Lindqvist
3. Thomas Helgesson/
Anders Östh
Dam-klass
1. Madelen Pettersson/
Elisabeth Wilander
2. Carlotte Carp/
Lena Andersson
3. Liselotte Nordek/
Isabelle Sand

70
70
71
35
35
35
39
37
36

70
70
70
69
71
72
40
40
39

48
45
40

43
37
36

KLOCKMÄSTER 30/6
A-klass
1. Gustav Adell Mjölby
2. Robin Storm
3. Fredrik Andersson Mjölby
B-klass
1. Dan Löwunger
2. Daisy Sandelin
3. Bo Johansson
C-klass
1. Filip Pettersson
2. Mikael Folke
3. Krister Gustafsson

72
72
73
68
69
72
69
71
72

ONSDAGSGOLFENS FINAL
A-klass
1. Torgny Pettersson
2. Per Friberg
3. Linus Qvist
4. Tomas Helgesson
5. Lennart Möller
B-klass
1. Kjell Ring
2. Lars Salestam
3. Christer Thell
4. Mikael Folke
5. Magnus Engström

70
72
72
73
73
74
74
75
77
78

KM SLAG

41
41
41
40

37
36
35

Damer

Pia Wiberg

Herrar

Peter Åhlén

Damer 21

Madelen Pettersson

Herrar 21

Lars Karlbom

Herrar 35

Anders Juhlin

Herrar 45

Björn Ljunggren

Damer 50

Anita Möller

Herrar 55

Jim Lim

Herrar 75

Elis Johansson

KM MATCH
40
36
35

Damer

Elisabeth Wilander

Herrar

Niclas Arwefjäll

40
34
33

KM FOURSOME
Damer

Elisabeth Wilander
/Madelen Pettersson

OEM-POÄNGEN 17/8
A-klass
1. Robin Storm
2. Peter Nordell
3. Staffan Tengbom
B-klass
1. Stig Emmertz
2. Thomas Jacobsson
3. Jonny Karlsson
C-klass
1. Oskar Landsjö
2. Rolf Lundberg
3. Marie Engsén
ELTJÄNST 8/9
1. Peter Dahlheim/
Rolf Gustafsson
2. Andreas Haglund/
Niclas Andersson
3. Peder Ekeflo/
Magnus Karlsson

Herrar
40
38
37
41
37
36
41
36
34

49
48

Per Friberg/Peter Åhlén

BANKBOKEN CUP
Flickor 16
1. Caroline Carp
Pojkar 16
1. Conny Berggren
Flickor 15
1. Maria Berg
Pojkar 15
1. Adam Wilander
Pojkar 14
1. Andreas Blomqvist
Flickor 13
1. Ebba Asp
Pojkar 13
1. Marcus Eriksson
Pojkar 0-12
1. Anton Gustafsson

86
82
90
81
90
121
110
93

47
9

Jubileumsveckan
I slutet av juli arrangerade golfklubben en golfvecka
med anledning av klubbens 50-års jubileum.
Arrangemanget bestod av inte mindre än 6 olika
tävlingar - individuella, par- och juniortävlingar.
Arrangemanget blev mycket lyckat och totalt deltog
ca. 500 personer. De tävlingar som lockade flest deltagare var “Dam bjuder herre” och Jubileumstävlingen.
På lördagkvällen anordnades en jubileumsmiddag i
strålande sol och härligt högsommarväder. Stämningen
var hög och alla som deltog i festen (ca 200 personer)
verkade trivas förträffligt. Joakim och hans personal
hade arrangerat en mycket trevlig och god buffé.
Till den goda stämningen bidrog i allra högsta grad
Göte-borgsduon Vau De Ville som sjöng, skämtade
och showade under hela kvällen på ett mycket uppskattat sätt.
Representanter för Svenska Golfförbundet, Smålands
Golfdistrikförbund med flera fanns på plats för att
gratulera den vitala 50-åringen.

Klubbens nya hedersmedlem – Jan Rosell överlämnade sina tävlingspriser till
Anders Wilander, Svenska Golfförbundets representant Birgitta Ljung och Ola

Klubben fick sin 3:e hedersmedlem – Jan Rosell.
En allt igenom mycket lyckad jubileumsvecka. Jag vill
passa på tillfället att framföra ett TACK till alla som
hjälpte till att ordna allt runt omkring arrangemanget,
speciellt Leif Boqvist.
Tack även till alla som deltog i tävlingarna och framför allt ett mycket STORT TACK till våra generösa
sponsorer.

Svante Danielsson

Mats Wilander och Gunnel Asp gick loss med sina maraccas.

WINSLOW TRAVELS 22/7
A-klass
1. Torgny Pettersson
2. Håkan Andersson
3. Marcus Gustafsson
B-klass
1. Caroline Carp
2. Adam Wilander
3. Mikael Georgsson
C-klass
1. Peter Mörnstål
2. Håkan Winslow
3. Mikael Folke

10

GAMLA GRABBARS TÄVLING 23/7

65
68
70
72
73
73
77
82
83

OldBoys
1. G.Ohlsson/R.Hellerfelt
2. E.Johansson/R.Larssén
3. A. Lingmerth/Ch. Thell
4. L. Möller/L-Å Nilsson
Old Girls
1. E. Fasth/A.Danielsson
2. G-B Åhlén/I. Löfgren
3. C. Svensson/M. Larssén

38
38
36
36
37
32
31

KONSUM CUP 25/8
1.
2.
3.

Jan Tjalan Andersson/Ulf Andersson
Thomas Helgesson/Maria Helgesson
Gustav Carp/Simon Ådén Bygdell

44
42
41

Johan Hedberg gratulerades till
sin HIO av tävlingsledaren
Svante Danielsson.

Anette & Kenta Nilsson och
Lennart Möller trivdes.

orförande Jan Ehrlin under överinseende av
Ahlstrand från Smålands Golfdistriktförbund.

Duo Vau de Ville underhöll gästerna under kvällen.
Ett mycket uppskattat framträdande som innehöll det mesta
i musik och klädväg. T.v syns Katharina Lif, Malin Olsson,
Babsan Skogberg och Sören Törnqvist.

DAM BJUDER HERRE 26/8
1.

Pia Wiberg/med Nässjö-kavaljer

41

C-klass
1. Cyril Liljeqvist
2. Sven-Erik Brandt
3. Gunnar Ulfsbo

81
83
85

STIGAS SLAGTÄVLING 26/7
A-klass
1. Ju Chin Lim
2. Kristofer Johansson
3. Marcus Gustafsson
B-klass
1. Stefan Wigren
2. Kent Johansson
3. Thomas Jacobsson Gåtebo

LÄNSFÖRSÄKRINGAR/FÖRENINGSBANKENS
BÄSTBOLL 27/7
69
69
70
73
74
74

1.
2.
3.
4.

Lennart/Daisy Sandelin
Björn/Ann-Marie Ljunggren
Lars Andersson/Hans Ljungqvist
Gustav/Caroline Carp

47
46
45
44
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Peter Åhlén - klubbens landslagsman
• Seger i H35-touren
• Landslagsspel i England
Peter Åhléns säsong har verkligen varit strålande.
Långt över hans egna förväntningar.
H35-touren vann han överlägset. Det spelades 6 deltävlingar och Peters placeringar var: 1, 1, 2, 2, 3, 3.
Tack vare mycket bra spel i H35 blev Peter kvalificerad att representera Sverige i en H35-tävling för amatörer i England.
Tävlingen gick över 54 hål och spelades på anrika
Princess, där för övrigt British Open spelats. Banan
är en svår linksbana med många och stora bunkrar
(se bilden), sanddyner och hav. Banan är granne
med Royal St. Georges som nästa år står värd för
British Open.
Peter lyckades mycket bra i tävlingen. Slutade som
bäste svensk på en 9:e plats. Totalt tävlade 156
spelare. Segrade gjorde en fransman tillsammans
med en engelsman. De gick de 54 hålen på par.
Peter slutade 8 över par och var mycket nöjd med
sin tävlingsinsats.
Placeringen gjorde också att Peter är direktkvalificerad till nästa års tävling på Royal Birchdale.
Nästa år går Europeiska Mästerskapen för H35 i
Sverige och målsättningen är förstås att få representera Sverige då!
Lycka till!

OEM Invitiational följs alltid av en rolig Pro am-middag

“Det är mycket nu!” - Stefan Sauk kåserade.
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Boy och Roger från Galenskaparna. Läcker bastkjol!

“Sudden death” avgjorde
Ett mycket starkt startfält med en del nya bekantskaper
dök upp till start i 16:e upplagan av proffsgolf i Tranås.
En intressant start gjorde bland annat Johan Ryström som
gjorde säsongspremiär i Tranås efter en lång tids vila på
grund av tennisarmbåge. I det starka fältet räckte inte
Johan riktigt till, men armbågen kändes inte av vilket ju
trots allt var en positiv sak att ta med hem.

Resultat

slag

prispengar

1 Christian Pettersson

139

29.000

2 Björn Pettersson

139

13.500

2 Hans Edberg

139

13.500

4 Per G Nyman

140

9.000

För första gången i tävlingens historia avgjordes det hela
med sudden death. Hans Edberg från Hook, som vann
Husqvarna Open veckan innan, ställdes mot Björn
Pettersson hemmahörande på Challenge Touren och
Christian Pettersson, medlem i PGA Future Team. Efter
tre omspelshål kunde en lycklig förstagångsvinnare koras
i form av Christian Pettersson. Detta var hans första stora
seger som proffs och alla ni som följer internationell golf
bör lägga namnet på minnet, han kommer säkert att låta
tala om sig i framtiden.

5 Per Edberg

141

6.000

5 Robert Löfqvist

141

6.000

7 Fredrik Widmark

142

4.000

8 Göran Bånge

143

3.500

9 Jonas Reffborn

144

3.000

9 Stefan Sterner

144

3.000

9 Johan Andersson

144

3.000

I övrigt var det glädjande att Göran Bånge länge var med
och slogs om topplaceringarna samt att Eksjös lovande
Christoffer Ekman lyckades så bra i sin proffsdebut. Ett
stort tack till alla glada funktionärer och lika glada sponsorer. Tack vare er har vi en tävling i Tranås som verkligen sätter både klubb och stad på golfkartan. Bland
annat stod det att läsa i en intervju innan Ryder Cup med
Pierre Fulke att han rankade sin seger i Stiga Open 1992
som en av de viktigaste i karriären.

Pro AM tävlingen
1. Duo Reklam

92 p

(Peter Thörn, Björn Forsell, Magnus Fagerström
och Fredrik Larsson)
2. OEM lag VI

90 p

(Niclas Arwefjäll, Fredrik Falkenström,
Raymond Karlsson och Anders Persson)
3. Lag KPMG
88 p
(Mark Dewdney, Niclas Fundin, Peter Jansen
och Niklas Bengtsson)

Jan Rippe och Knut Agnered fick en lektion om golf av Leif Boqvist.

Prisutdelare Hans Franzén tillsammans med 2:a pristagarna Hans Edberg,
Björn Pettersson och årets segrare Christian Pettersson.

Det segrande pro am-laget med Björn Forsell, Magnus Fagerström,
Fredrik Larsson och pron Peter Thörn.
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Niclas “hörna”
servicen, arrangemanget och anläggningen. Vi skall vara
stolta över att tillhöra en så lovordad anläggning. Det är
verkligen kul och inspirerande att arbeta tillsammans
med Er medlemmar på Tranås GK.

Säsongen 2002 har varit mycket positiv på många
sett. För att inte tala om vädret som har varit kanon.
Juniorerna har vunnit det mesta bl a seriespelet för
2:a året i rad, vinnare i Bankboken Cup för Sveriges
bästa blev 15-åringen David Lingmerth. Andra
segraren på 3 år i Bankboken cup. Förra gången var
det Conny Berggren -99. Det ser också lovande ut
inför den kommande säsongen, många av våra juniorer har potential att utvecklas till något riktigt stort.
Ett grattis till årets juniortjej Caroline Carp som visat att
det finns tjejer bakom våra elitdamer. Årets juniorpojke
David Lingmerth har potential att bli vår nästa elitspelare
och uppmuntringsvinnaren Jesper Svenler som alltid är
positiv, glad och omtyckt bland juniorerna.
Ni är många som skall ta åt er av juniorernas framgångar.
Vi alla är ett team som lyckas för att vi har KUL tillsammans när vi träffas och det tycker jag är det viktigaste.
Jag, Anders och Göran ser fram emot en ny spännande
säsong och fler segrar tillsammans med er alla. Många
av våra medlemmar har visat att det går att göra mycket
bra resultat på klubbtävlingarna. Ett stort grattis till alla
vinnarna.
PGA mästerskapet blev mycket lyckat. Vilka resultat som
visades upp av våra instruktörer i Sverige. Banrekord på
64 slag av ”Kricken” Härdin samt några 65:or och många
rundor under par. För min egen del gick det sådär, spelade endast bra det sista varvet med 69 slag och kom på
24 plats. Det var kul och nervöst att spela på hemmabanan. Jag har fått mycket beröm och lovord av mina
kollegor om klubben, banan, de trevliga medlemmarna,

Min 4:e säsong är nu till ända och jag har precis varit på
mässan för att köpa in nya produkter till nästa säsong.
Som vanligt kommer det en hel del nytt och vi har valt
ut det vi tycker är det bästa.
Till Grand Opening 29-30/3-03 har vi fyllt upp shopen
med nyheterna och en ny säsong börjar. Det gäller att
titta framåt, snart är den här. Men först...

Vi kommer att finnas i Golfhallen
Ni kan redan nu fynda bland lite golfartiklar. Vi har flyttat lite produkter till golfhallen som har öppnat. Eftersom
seden är den att jag har julöppet i shopen samt bjuder
på glögg och pepparkakor så flyttar vi upp allt till golfhallen efter julförsäljningen. Vi finns sedan där fram till
Grand Opening i slutet av mars.
Vilket tillfälle för oss Tranåsbor att träna upp våra grunder i svingen och puttningen under vintern i golfhallen,
så att det sitter till säsongsstarten. Ta vara på detta tillfälle, kom upp till hallen och träna grunderna samt att
fynda bland de golfartiklar som vi har plockat fram.
Jag kommer att finnas där för lektioner och kurser vissa
dagar under våren. Jag kommer bl. a. att ha grupper, där
vi går igenom grunderna i slagen och puttningen (4 tillfällen, 3 slag och 1 putt). Följande grupper gäller Damer
hcp 0-36, hcp 37-54. Herrar hcp 0-54 samt 1 st Nybörjarkurs. Endast 6 st i varje grupp så först till kvarn gäller.
Ring mig för mer info och anmälan. Tel. 0708–58 42 32
Golfhälsningar

Niclas Arwefjäll

JULÖPPET I SHOPEN
14-15/12 och 21-22/12
kl. 11.00-14.00
Som vanligt kombinerar vi julförsäljningen
med vinterrea. Här ni kan fynda bl.a.
trampolindrivers, bagar, skor, järnklubbor
och mycket, mycket mer.
Vi bjuder på glögg och pepparkakor.

JULKLAPPSTIPS:
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• Årets succé: Cobra 350 offset driver
• 1 dussin Wilson bollar 499 kr
inkl. Wilson handske (värde 199 kr)
• Den saknade wedgen, från 299 kr.
• Presentkort till Grand Opening
eller Ett Lektionspaket

Juniorkommittén
Vad hände på juniorsidan denna säsong?

Nästa säsong

När vi startade i våras med upptaktsmötet, kunde vi i
JK nöjda konstatera att i år är det cirka 90 ungdomar
som vill träna golf, mot cirka 60 året innan.
Alltså hade vi redan då fixat ett av våra mål: Bredd, ju
större desto bättre !

Så här på hösten har vi nu planerat vinterträningen, där
vi också vill pröva ett par nya idéer, talat om träningsläger i vår och börjat planeringen för nästa säsong.

Ett annat mål vi har är att det ska vara kul med golf.
Det har vi både sett och hört hela sommaren, våra juniorer har kul när de är på golfklubben.
Ett tredje mål är tjejerna, vi behöver flera tjejer som
spelar golf, och vi har i år haft flera tjejer både i träning
och i tävlingar.
Ett annat mål vi har är spets, eller resultat. Vi hade
knappt börjat säsongen förrän resultaten började komma
också, många resultat och fina resultat.
Dessutom har vi glädjande kunnat se ett rekordstort antal
spelare i Bankboken Cup, JC Cup och Atteviks Cup.
Vi i JK tror att vår kraftiga ”medvind” detta året beror på
flera saker men de viktigaste är nog vinterträningen, den
stora bredden, duktiga tränare, bra kamratskap och att
banan ligger så nära stan att man kan cykla dit. Men
tränarna är nog viktigast, så stort tack till Niclas, Julle,
Göran och Madde !

Sommarlovstouren
Vi har i år kört en Sommarlovstour varje vecka med
finalspel den 8 augusti. Juniorerna har i år för första gången haft egen starttid på banan och den timmen räckte
inte till, så stort tack till golfvärdarna för att ni ordnade
mera tider så att vi kunde låta alla spela som ville.
Segrare i finalen blev Kristofer Johansson med 41 poäng.
Nio av tolv finalister spelade på eller bättre än sitt hcp !
I samband med finalen hade vi träningsläger för alla
juniorer, ett test som gav mersmak. Succé var ordet !

De mål vi har i JK för 2003 är följande:
● Ännu bättre vinterträning.
● Träningsläger i vår för våra bättre juniorer.
● Bredd, ju flera som tränar och spelar golf,

desto bättre.
● Tjejer, vi jobbar vidare för att ta hand om våra tjejer

och rekrytera flera.
● Tourtävlingarna, vi har för få juniorer ute på tourerna.
● Vi ska ha kul när vi är på golfklubben! Alla ska

känna sig välkomna som en i gänget!
● Ordna tävlingar.
● Ha ett stort träningsläger i samband med finalen

i Sommarlovstouren.
Till slut, varför tror du käre läsare att det är så roligt att
jobba med våra juniorer? Jo, därför
att vi har bara fina ungdomar
att jobba med. Att se en
fyrboll gå ut med en
elvaåring, hcp 34, en
Vill du
trettonåring med hcp
var
och hjä a med
22 och ett par 15-16
Juniork lpa till i
åringar med singelommitt
én?
Ring O
hcp, det är belöning
ve Bur
enby
tel 145
för en juniorledare !

FÖRÄ

LDER

36 elle
Bosse
r
Johans
son
tel 135
26 !

Avslutning
Vid avslutningen spelade
vi 9 hål scramble, åt lunch
tillsammans och korade
årets juniorer:
Bästa tjej: Caroline Carp
Bäste kille: David Lingmerth
Uppmuntringspriset:
Jesper Svenler.

David Lingmerth stod för årets
juniorbedrift. Seger i Bankboken.
Här ses alla duktiga ungdomar som
tillsammans har det gemensamt att
de tog var sin seger i Sverigefinalen.
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PGA-mästerskapen – BMW Open

Tre Mästare korades. Pierre Karström Seniorer, Anna Öqvist Damer och Hans Edberg Herrar segrade i BMW Open 2002.

Banrekord av “Kricken”

Resultat BMW OPEN 2002

Vädret var mycket gynnsamt, solen sken och
vindarna var obefintliga. Detta visade sig också
i många låga resultat och publiken bjöds på strålande golf. Andra dagen slog dessutom Christian
Härdin till med nytt banrekord - 64 slag ! Tyvärr, för
hans del höll dock inte spelet den sista dagen och
han slutade på en 5:e plats.

Damer

Hans Edberg segrade bland herrarna efter genomgående mycket stabilt spel över alla tre ronderna.
68 + 69 + 71 och totalt 208, -8, gav Hans segern
med 2 slags marginal före Peter Grimfjord och
Håkan Svensson. Segern gav honom 23 000 kronor.

1. Hans Edberg/Hooks GK

208

2. Peter Grimfjord/Gränna GK

210

Anna Öqvist tog i och med årets seger sin femte
PGA Club Pro titel. Totalscoren 229 räckte till en
seger med 2 slag före andra dagens ledare Annika
Mortimer och gav 4 500 kronor.
Pierre Karström spurtade till sig segern i seniorklassen med 73 slag sista ronden. Därmed hämtade han
in en sex-slagsledning från Kenneth Magnusson och
segern gav 4 500 kronor.
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1. Anna Öquist/Skellefteå GK

224

2. Therés Svedin/Holms GK

226

3. Annika Mortimer/Mölndals GK

231

Herrar

Håkan Svensson/Båstad GK

Totalt

210

4. Johan Petersson/Sollefteå GK

211

5. Rickard Thörnqvist/Skövde GK

212

Niklas Dahlgren/Timrå GK

212

Christian Härdin/Barsebäck

212

24.Niclas Arwefjäll/Tranås GK

219

Seniors
1. Pierre Karström

229

2. Bo Ackelman

230

3. Kenneth Magnusson

231

Rapport från Gamla Grabbar
Veckotävlingar

Matchtävling (Sunds minne)

18 st s.k. ”tisdagstävlingar” har hållits under säsongen. Genomsnittligt antal deltagare har varit drygt
39 st, en ökning sedan förra året (34 st) med 15 %.

Vinnare i årets upplaga blev Östen Kjellström
som i finalen betvingade Elis Johansson.

Som slutlig segrare och vinnare av vandringspriset
står den som har de 5 lägsta nettoresultaten under
säsongen i slaggolf. Årets vinnare blev Lars
Eriksson med en summa av 350 slag, dvs exakt
70 slag netto i genomsnitt. De därefter följande
bästa resultaten var Åke Karlsson 358, Torsten
Sparv 359, Leif Nordell 360 samt Lennart Rydin
och Rune Larssén båda 361.

Höglandstouren

Det bästa genomsnittsresultat, netto, över samtliga
tävlingar nådde Lennart Rydin med 74,8 över de
9 tävlingar han deltagit i.
Bästa bruttoresultat under en tävling hade Leif
Nordell med 74 slag. Han gjorde dessutom årets
enda eagle – dock ej i samma tävling.
Säsongsavslutning ägde rum vid Ombergs GK, i
vilken drygt 50 Gamla Grabbar deltog. En tävling
4-boll, lag genomfördes. Det vinnande laget bestod
av Gunnar Hellqvist, Elis Johansson, Sten Nilsson
och Jan Wigur.

GG-GT-länken
Utöver de ordinarie veckotävlingarna spelas, sedan
år 2000, 2 tävlingar tillsammans med GG Gränna,
med en tävling på vardera banan, där det sammanlagda resultatet räknas och för laget utgörs av de
fyra bästa nettoscorerna. Gränna vann i år och har
därmed 1 inteckning i vandringspriset (Tranås har
sedan tidigare 2).
Vid vårtävlingen i Gränna toppade 4 Grännaspelare
i A-klassen medan B-klassen var mer jämn med
Ove Hansson, Lars-Åke Nilsson och Stig Primeus på
platserna 2-4.
Vid hösttävlingen i Tranås vanns A-klassen av Rune
Larssén och B-klassen av Cyril Liljeqvist. Den ledning på 19 slag som Gränna tillskansade sig på
hemmaplan kunde inte helt hämtas in när vi hade
värdskapet. Lagsiffrorna för de båda tävlingarna tillsammans blev 585 för Gränna och 591 för Tranås.

Gamla Grabbar, Tranås deltager i ett utbyte
mellan 5 klubbar på småländska höglandet.
Varje klubb arrangerar en tävling per år. Nässjö
GK vann årets serie med en segermarginal på
sammanlagt 58 slag före Tranås GK. Fr.o.m. 2000
ingår denna grupp i en större ”sammanslutning”
med två andra likadana grupper i Norra Småland, som således omfattar 15 klubbar.
Gemensamt slutspel för samtliga 15 klubbar sker
på hösten. Vid dessa slutspel får varje klubb
deltaga med högst 7 spelare i varje klass. I lagtävlingen om ett vandringspris räknas de 4 bästa
resultaten. Värd för årets slutspel var Nässjö GK,
som i kraft av hemmabana vann.
Segermarginalen blev totalt 6 slag mot Gränna
GK på andra plats. Därefter följde i tur och ordning A 6, Vetlanda och Eksjö. Tranås lyckades
mindre bra i år och hamnade på delad 8:e plats.
I det gemensamma vandringspriset har därmed
Isaberg, Ryfors och Nässjö var sin inteckning.
Den individuella segern gick till hemmaspelaren
och f.d. bandyspelaren ”Sladden” Bergström
med 70 slag netto.
Nästa års finalspel kommer att ske på A 6 – inte
köpcentrum utan GK.

H-65, div 2, Norra
I seriespelet H-65 (i vilket varje lag deltager med
6 spelare, varav de fyra bästa räknas) intog
Eksjö GK en ledning redan efter 2:a omgången
som de sedan inte släppte. Eksjö GK vann en
överlägsen seger med en marginal på 91 slag
över Tranås (på en hedrande 2:a plats, som det
brukar heta).
Tranås den 2002-09-30

Ewert Uhlén
Sekreterare
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Rapport från damkommittén
Nu när säsongen är över och man ser hur fort ett
golfår går, är det dags att summera. Tranås har haft
många framgångar både i seriespel och matchspel
i alla åldrar.
Tisdagsgolfen har åter haft ett bra år med många deltagare, framförallt är det en ökning i B-klassen. Det vore
roligt om vi kunde bli fler i A-klassen så att det kan bli
fullt i finalen även i A-klassen. I år fick vi flytta över
finalplatser från A-klassen till B-klassen för att det skall
bli så rättvist som möjligt med antal deltagare från grundserien, målet var att 15 spelare i A- respektive B-klassen
skulle få plats till finalen men det blev 9 respektive 19 i
varje klass. Spelare som avanmälde sig till finalen så att
andra fick chansen att flyttas upp och deltaga i finalen
skall ha ett stort tack, de som fick vara med i finalen var
mycket tacksamma för det.
Upptaktsmötet i vår kommer att ligga strax innan Niclas
har sin Grand Opening och det kommer att skickas ut en
separat inbjudan som vanligt.
Är det någon som har förslag till upptakten så tag gärna
kontakt med någon i styrelsen.

Utflykt ut i det gröna
Med Arne Lingmerth vid ratten och 25 damer i bussen
bar det i väg till Landeryds GK i ett underbart väder och
ett sedvanligt stopp utanför Mjölby för att inta en frukost
kunde inte dagen börjat bättre enligt deltagarna som var
med tackkort har skickats till damkommittén och det kan
ju bara tyda på att det är ett uppskattat arrangemang.
Nästa år är redan inbokat och det är Daisy Sandelin och
Ulla Blomqvist som arrangerar resan i augusti och de har
lovat att det blir nytt resmål till nästa år.

Smålandspokalen
Första omgången spelades på Ryfors GK där Tranås kom
på 2:a plats, 5 lag gick vidare till finalen i Götaström.
Spelade där gjorde Ann-Marie Ljunggren, Wanja Boij,
Linda Rydin och Marianne Larssén.
Smålandspokalens final spelades på Götaströms GK och
där vann Tranås med 227 slag, 1 slag före Lidhem.
Representanter från Tranås var Ann-Marie Ljunggren,
Wanja Boij, Linda Rydin och Ulla Blomqvist. Linda Rydin
vann även scratchpriset på 69 slag.

D-40 div 2
Andra omgången spelades på Nybro GK och där placerade sig Tranås på 3:e plats med samma resultat som 2:an,
de som spelade i andra omgången var Ulla Blomqvist,
Lotta Fischerström, Eva Sandberg och Raili Malmqvist.

D50- div 2
Andra omgången spelades på Tranås GK och Tranås
vann med ganska stor marginal och kommer nästa år att
spela i div 1. De som spelade i andra omgången var
Anita Möller, Babsan Skogberg, Kinna Clasén och
Katharina Lif. De kom 1:a, 2:a 3:a och 4:a individuellt.

Segrare i A–Klassen blev Anita Möller 36 p och i
B-klassen segrade Daisy Sandelin 36 p.
I lagtävlingen vann Marianne Larssén, Linda Alm,
Maj Wännerstam och Birgitta Lingmerth med 85 p.

Seriespel
D–50 match Tranås GK kom på första plats i grundserien
och fick som pris logi och mat på Tokeryds Herrgård i
Jönköping. Finalen gick på Skinnarebo GK och spelades
över två dagar med 18 hål singel match och 9 hål foursome match båda dagarna. Tranås placerade sig som 2:a,
1 poäng efter Emmaboda GK. De som representerade
Tranås GK var Marianne Larssén, Katharina Lif, Daisy
Sandelin och Carin Svensson.

På prispallen det segrande laget i D-50. Stående från vänster Anita Möller, Babsan
Skogberg. Sittande Katharina Lif och Kinna Clasén.
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Tisdagsgolf
Tisdagsgolfen har spelats över 17 omgångar i grundserien och segrade i A-klassen gjorde Katharina Lif och
i B-klassen Eva Rylander. Eva har dessutom presterat en
61 runda och det är värt att nämna.
I övrigt har det varit många bra resultat i år. Ville man
vara i närheten att vinna rondpris så fick man ha resultat
mellan 68-70.
Finalen spelades tillsammans med Onsdagsgolfen 22/9
och där deltog 9 i A-klassen och 19 i B-klassen och det
delades ut 5 priser i A-klassen och 9 priser i B-klassen.

Resultat i A-klassen:
1:a Ann-Marie Ljunggren

74

2:a Lotta Carp

75

3:a Therese Arwefjäll

78

4:a Ulla Blomqvist

78

5:a Babsan Skogberg

79

En välförtjänt fika ! Från vänster Kinna Clasén, Marianne Larsén, Gunnel Asp,
Babsan Skogberg och Else Ehrlin.

Resultat i B-klassen
1:a Gun-Britt Ohlsson

71

2:a Lisbeth Bånge

73

3:a Siv Franzén

73

4:a Carin Svensson

74

5:a Agnetha Westman

76

6:a Marianne Larssén

77

7:a Barbro Wissing

78

8:a Daisy Sandelin

79

9:a Lena Dahlgren

79

Avslutningstävling
Avslutningstävlingen spelades tisdagen 24/9 med en
mörkad scramble över 9 hål. Därefter bjöds det på
kräftsoppa och prisutdelning som Niclas och Jocke
skänkt priser till. Segrade gjorde Birgit Emmertz och
Maysan Stridh.
Anita Möller berättade lite om säsongens framgångar
och tackade för den gångna säsongen. Ett speciellt tack
riktades till Kerstin på kansliet och Birgit Emmertz som
uppmärksammades med blommor som även Stig
Emmertz skall ha del av.
Ha en bra vinter så ses vi till våren !
Prisutdelning i årets KM Foursome. Vann gjorde Elisabeth Wilander och Madelen
Pettersson.

Ann-Marie Ljunggren
ordförande i Damkommittén
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AVSÄNDARE:
Tranås Golfklubb
Box 430
573 25 Tranås

B

PORTO
BETALT
FÖRENINGSTIDNING

Information från kansliet
Vagnbodar
Var vänlig töm och städa ur ditt skåp. Om du till nästa säsong vill ha
kvar din vagnplats - lås skåpet.
Passiva medlemmar ber vi tömma skåpen och lämna tillbaka nyckel till
ytterdörr, samt meddela kansliet. Vi har många som köar för vagnplats.

STYRELSE &
KOMMITTÉER
Jan Ehrlin
Anders Wilander
Ulf Clasén
Per Samuelsson
Svante Danielsson
Svante Larsson
Linda Lilja
Ove Burenby
Leif Boqvist
Ann-Marie
Ljunggren
Anita Möller
Kent Irebo
Anders Wilander
Barbara Skogberg
Sigurd Lövmo
Sören Törnqvist

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Klubbmästare
Gamla Grabbar
Styrelseledamot
Juniorkommittén
Tävl.kommittén
Damkommittén
Utb.kommittén
Hcp-kommittén
Bankommittén
Regelkommittén
Bygg.kommittén
Elitkommittén

KANSLI
Kerstin Gustafson

PRO
Niclas Arwefjäll, assistent Anders
Juhlin

Ändring av medlemskategori
Passiv – aktiv nästa år? Ring så fort det blir ändring så det blir rätt på
fakturan.

Utträde
Eventuellt utträde ur klubben ska skriftligen meddelas kansliet före
årsskiftet. Detta är mycket viktigt, då vi har 214 personer som står i kö
för medlemskap.

Öppettider
Kansliet kommer att ha begränsat öppethållande under vintern. Lyssna
av vår telefonsvarare.

Adressändringar
Var vänlig att meddela oss er nya adress och vilka i familjen som flyttat omgående efter flyttning. Detta är lätt att glömma när eftersändning
upphört. Då slipper vi också att få post i retur. Fel adress innebär ju
också att ni inte får Svensk Golf.

Hcp-korten
Alla hcp-kort, även klubbhcp-kort skall lämnas in till kansliet för revision innan årets slut. Glömmer ni det innebär det att ni får fel hcp på
nästa års kort! Korten kan lämnas i greenfeelådan eller sändas per post.

ANSVARIG UTGIVARE
Jan Ehrlin
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/

Ha det så bra, så ses vi till våren!

Kerstin Gustavsson
PRODUKTION

GTP TRYCKERI AB
Willy Hansson
Projektkontor: Box 427, 573 25 Tranås
Besöksadress: Hamnparken 2
Telefon: 0140-687 09 • Mobiltelefon: 070-244 99 76 • Telefax: 0140-687 01 • www.gtp.nu

