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Ja, så är den då igång igen
– den efterlängtade golf-
säsongen. Efter en lång
vintertorka har vi fått rik-
ligt med nederbörd vilket
noteras med tacksamhet av
Staffan Lago och Co medan
låga dagstemperaturer och
kalla nätter hållit tillbaka
växtligheten. Efter besök
på andra klubbar tycker
jag mig dock kunna kon-
statera att vi ligger väl till. 

Aktiviteten i klubben går på högvarv med ökat delta-
gande i de hittills avverkade klubbtävlingarna, fler ung-
domar i juniorträningarna och många nybörjargrupper.

Årsmötet hade lockat fler deltagare är vanligt. När de
fasta punkterna på dagordningen gåtts igenom fick vi
igång en intressant och givande diskussion under Lars

Golfvänner !
Ericssons skickliga ordförandeskap där många deltagare
kom till tals. Ett åtgärdspaket presenterat av Björn
Ljunggren hänsköts till styrelsen för behandling.

Den stora nyheten för året är att Anders Wilander
anställts som klubbchef på halvtid. Omfattningen på
verksamheten i klubben och de stora ekonomiska vär-
den som skall förvaltas kräver enligt styrelsens mening
att det finns en chef på plats som svarar för den dagliga
ledningen av klubben. Ett anställningsavtal har upprät-
tats med en utförlig arbetsbeskrivning. Efter att i 13 år
ha samarbetat med Anders i styrelsen kan jag konstatera
att han har de kunskaper och personliga egenskaper
som gör honom lämplig för uppgiften. Han har dess-
utom ett brinnande intresse för sporten och ett unikt
kontaktnät.

Med den nya drivingrangen i bruk och 4 provisoriska
korthål på det gamla övningsfältet kan man föreställa
sig hur klubben ser ut om ett par år.
Lovande – eller hur? 

Till slut önskar jag alla en fin säsong med massor av
härlig golf.

Jan Ehrlin

NRS Tryckeri

PRODUKTION
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Öppettider
Kansliet håller öppet vardagar klockan 08.00 –16.00.
Lunch 12.00-13.00. Golfvärd finns helgdagar 9.00-15.30.

Adressändringar
Var vänlig meddela oss Er nya adress och vilka i famil-
jen 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.

Information från kansliet
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.

Medlemskortet
Nu kan Du använda Ditt medlemskort i plast för regist-
rering av nytt hcp och anmälan till klubbtävlingar i ter-
minalen.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.



Styrelsen i Tranås GK har beslutat att tids-
bokningssystemet skall ändras enl. följande:

Bokning av starttid kan ske 5 dagar före aktuell spel-
dag,( tidigare 2 dagar), från och med 24 april 2003.
Anledningen är en anpassning till andra klubbars sys-
tem samt en utökad service till våra medlemmar och
gästande spelare.

Dessutom utökas de bokningsbara tiderna till 18.30,
(tidigare 17.00), samt att bollränna fortsättningsvis
gäller före 09.00 och efter 18.30. Jämna tider kan
förhandsbokas, udda tider bokas på plats. Samma
turordning som med kölappar med den skillnaden att
kölapparna inte längre behövs. ( Jämna tider är 09.00,
09.20, 09.40 och udda tider 09.10, 09.30 osv.)

Detta betyder att nedanstående bokningssystem gäller
för TGK:s medlemmar och gästande spelare:

1 Före kl 09.00 och efter 18.30 gäller bollränna.

2 Mellan 09.00 och 18.30 kan jämna starttider för

handsbokas. Ojämna starttider bokas på plats och i 
turordning, det vill säga första lediga tid gäller.
10 minuter mellan bollarna gäller. Förhandsbokning 
av starttid sker mellan 09.00-15.00 vardagar via tele-
fon eller på plats, då kansliet är bemannat. Lördagar 
och helgdagar finns i regel golfvärd som tar emot 
bokningar.

3 Vid bokning av starttid skall Du uppge medlems-

nummer, namn, aktuell hcp, telefonnummer och 
antal spelare i bollen.
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4 Klubbens personal har rätt att vid kö fylla på med 

spelare om bollen inte redan består av tre eller   
fyra spelare.

5 Mot en avgift av 50:- på vardagar och 100:- lör-/sön-/

helgdagar kan både medlemmar i TGK och gästande
spelare boka starttid tidigare än 5 dagar före aktuell 
speldag. Dessa starttider är begränsade till 6 st per 
dag.

6 Vi reserverar oss för tävlingar och företagsgolf som 

kan ändra i bokningslistorna.

7 Vid kö och hårt tryck är enbart 3 & 4 bollar tillåtna.

8 Kom i god tid eller minst 10 minuter före aktuell 

start, annars förloras starttiden.

Sammanfattning av de justeringar som bestämts:

• 5 dagar före aktuell dag kan varannan starttid

förhandsbokas (tidigare 2 dagar).

• Förhandsbokningsbara tider utökas att gälla till

och med 18.30 (tidigare 17.00).

• Kölapparna försvinner och ersätts med bokning

av tid på plats. Första lediga tid gäller.

• Bollränna gäller före 09.00 och efter 18.30.

• 3 och 4 bollar har företräde vid kö.

Bokning av starttider

Måndag 16 juni så kommer de ledande klubb-leverantörerna till Tranås och nya driving
rangen. Där kan du bland annat testa klubbnyheterna själv samtidigt som Du kan se en
mängd proffs i aktion som är här och spelar OEM Golf Invitational. 
Passa på att se nyheterna!

Alltså väl mött på rangen under måndagen den 16 juni kl. 11-18

Ping, Titleist/Cobra, Taylor Made, 
Wilson, Callaway...
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veckodag datum tävlingsform sponsor

Måndag 21/7 Slagtävling Paper Pak Sweden           

Tisdag 22/7 Gamla Grabbars Tävling       

Onsdag 23/7 Greensome Dam bjuder Herre, shotgun start       Winslow Travel

Tordag 24/7 Juniortävling Atteviks Bil AB

Fredag 25/7 Avslutningstävling, bästboll, shotgun start Strömsholmen

Gemensam prisutdelning för samtliga veckans tävlingar på fredagen.

Boka in vår semestergolf i juli

Förstapristagarna i Garys slagtävling. Fr.v. Daniel Clasén 72 slag (scratchpriset), Ossian Landström, Jan “Tjalan” Andersson, sponsor Kenneth Parmö, Jesper Sätermo och sponsor Alexander Parmö.

Nu är säsongen i full gång och det finns massor av roli-
ga tävlingar du kan spela. Det bästa med golfen är ju att
alla spelar efter sin förmåga och vi kan ändå tävla mot
varandra.

Du kan välja mellan individuella tävlingar, partävlingar,
lagtävlingar, mixed mm. Det finns något för alla.

Att spela tävling är ett sätt att lära känna andra klubb-
medlemmar som du kanske inte spelar med till vardags
och man lär sig massor av att spela tävling. Regler, kon-
centration och framför allt har man kul tillsammans
med sina medtävlare.

KM-matchsegrarna Madelen Pettersson och Björn Ljunggren

Var med och tävla !
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Städscramble
1. Lag Conny Berggren/Hjalmar Wilander/

Robin Pettersson/Lennart Sandelin 64
2. Lag David Lingmerth/Mats Andersson/

Håkan Westman/Filip Pettersson 66

OCABs flaggtävling
A klass
1. Thomas Helgesson 19:e hålet
2. Robin Storm 18:e hålet
3. Magnus Karlsson 18:e
B klass
1. Magnus Segersson 18:e 
2. Dick Persson 18:e
3. Erik Rosengren 18:e
C klass
1. Anna Zahlin 18:e
2. Jakob Lindahl 18:e
3. Mikael Olofsson 18:e

DUO Reklam
A klass
1. Torgny Pettersson 72
2. Martin Gustafsson 73
3. Magnus Karlsson 74
B Klass
1. Anton Gustafsson 41 poäng
2. Lennart Sandelin 35 poäng
3. Adam Wilander 34 poäng

Volvo Cup bästboll
Herrar
1. Thomas Helgesson/Björn Ljunggren    44
2. Christer Andersson/Niclas Gunnstam  43
3. Peter Nordell/Christoffer Nordell       42
Damer
1. Elisabeth Wilander/Madelen Pettersson 42
2. Maria Sundell/H-sson/Carina Carmevik 42
3. Therese Arwefjäll/Linda Lilja 40

Klockmäster Cup
A klass
1. Torbjörn Strand 39
2. Peter Nordell 39
3. Hans Ljungqvist 38
B klass
1. Andreas Blomkvist 37
2. Jan “Tjalan” Andersson 34
3. Jan Löfgren 34
C Klass
1. Filip Pettersson 38
2. Ossian Landström 35
3. Niclas Andersson 31

Malmqvists Guldpoäng
1. A. Möller/M. Larsén/S. Franzén 72
2. L. Carp/B. Singleton/S. Pettersson 70
3. E. Wilander/H. Andersson/

B. Löfgren 64

Garys
A klass
1. Jesper Sätermo 68
2. Göran Lindeli 68
3. Daniel Clasén 69
B klass
1. Jan “Tjalan” Andersson 70
2. Tony Andersson 72
3. Arne Lingmerth 72
C Klass
1. Ossian Landström 38
2. Benny Persson 37
3. Mattias Axelsson 36
Scratchpris 
Daniel Clasén 72

KM-MATCH
Herrar
Semifinal 1:
Magnus Johansson - Peter Åhlen 2/0
Semifinal 2:
Björn Ljunggren - Magnus Karlsson 5/4
Final: Ljunggren - Johansson 2/1
Damer
Semifinal 1: 
Elisabeth Wilander - Maria Berg 5/4
Semifinal 2:
Madelen Pettersson - Anita Möller 6/5
Final: Pettersson - Wilander 7/5

Aktuella tävlingsresultat 

STIGA SKEPPET
vanns på hemmabana 

i stor stil av Tranås GK före
Eksjö,Linköping och Motala.



Efter en lång och kall vinter med lite neder-
börd så är det klart att alla golfare längtar
efter spel på fina greener och gröna fair-
ways. Det soliga och varma vädret har det
varit lite si och så med. Nederbörden har
infunnit sig och det kan vår natur så väl
behöva.

Miljöinventering
Alla golfbanor betraktas idag som en natur-resurs och
vi håller på att utför en inventering över de naturtill-
gångar som vår golfbana innehåller.

Vi har sedan tidigare ett miljöprogram som fungerar
och nu håller vi som bäst på med naturdelen i ett kom-
plett program som avser allt som finns på vår bana vad
gäller alla levande kryp, fåglar, rådjur ja, alla som vistas
på banan.

När inventeringen är klar så skall det arbetas fram ett
skötselprogram så att vi kan bibehålla våra naturtill-
gångar i gott skick och utvecklas i en positiv riktning så
vi kan erhålla golfförbundets diplom över att den är
natur- och miljöklassad.

Alla har väl sett de fina fågelholkarna som är uppsatta? 

Ny ban & miljökommitté
Vi inom ban- och miljökommittén skall finnas till hands
för alla medlemmar så de olika synpunkterna, positiva
eller negativa kommer fram så de kan diskuteras och
eventuellt åtgärdas.

Ban- och miljökommittén
För att alla skall känna sig delaktiga i utvecklingen av
vår fina bana så finns det hålvärdar för samtliga hål. Om
du har några synpunkter på ett speciellt hål, vänd dig
då till hålvärden för det aktuella hålet.

I ban- och miljökommittén har vi fått med golfare från
alla kategorier inom vår klubb.

Damerna vänder sig till Raili Malmqvist och de som till-
hör eliten vänder sig till Niclas Arwefjäll och Björn
Ljunggren, juniorerna kan även de kontakta Niclas.
Gamla grabbar kan ta kontakt med Arne Wissing och
de övriga kan vända sig till Mikael Magnusson och
Sigurd Lövmo.

Det finns ett anslag med telefonnummer till samtliga
i kommittén.

Kasta inte fimpar & snuspåsar på
banan eller vid driving rangen
Ni som röker eller snusar portionsförpackat snus -
använd de små tomma filmburkar som finns på kansliet.
Filter och påsen som snuset är förpackat i bryts ej ned
av vår natur och blir för alltid kvar på banan.

Hjälp till att hålla vår bana fri från allt skräp, hittar du
något så lägg det i närmaste papperskorg.

Kom ihåg att laga nedslagsmärken på greenerna och
lägg tillbaka torven på fairway.

Vi hoppas alla på ett fint golfår 2003.

Sigurd Lövmo 
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“Snyggaste driving rangen i Sverige”, sagt av en greenfee-spelare
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Greener
När växtligheten tillåter, så klipper vi greenerna varje
dag. Normal klipphöjd är 4 mm.Vid längre torrperioder
och med temperaturer över 23 grader måste klipphöj-
den höjas något för att minska risken för antracknos
(stressjukdom). Greenerna dressas ofta men lite för att
få upp snabbheten. Den stora greenskötardagen är i
regel måndagar om väder och golfspel inte kolliderar.

Vi dressar i regel var 14:e dag med ren sand och ibland
med mulldress beroende på underlagets beskaffenhet.
Dressning ger jämnare greener med bättre och jämnare
rull samt bättre stopp. Dessutom förebygger dressning
uppbyggnaden av organiskt material i toppskiktet på
green. Greenerna vertikalskärs ca 4 mm djupt var 14:e
dag och luftas var 14:e dag. Hålluftning av green tar ca
30 minuter per green och när detta arbete utförs sätts
flaggan på provisorisk green. Luftning är viktigt för att
minska komprimering av greenytan samt för att tillföra
syre och förbättra rotutvecklingen i gräset.Vi gödslar
greenerna var 14:e dag med små givor. Gödningen är
flytande och läggs ut med sprutaggregat. Hålbyte sker
måndag, onsdag, fredag samt före tävling.

Tee och foregreener
Klipphöjden på dessa ytor är 10 mm och klipps 3 gång-
er per vecka.Vi gödslar 4 gånger per säsong. Dessa ytor
vertikalskärs och luftas precis som greenerna dock inte
lika ofta. Dressning sker ca 4 gånger per säsong samt
tee lagas med sand 1 gång per vecka.Teemarkeringarna
flyttas vid klippning.

Fairway
Klipphöjden är ca 13 mm och klipps 3 gånger per
vecka.Klippningen tar ca 6 timmar beroende på hur
många spelare som är ute på banan. Hålen klipps i
turordning då det går 3 timmar snabbare än klippning
i omvänd ordning. Fairway gödslas 2 gånger per säsong.

Semiruffar och Ruffar
Ruffarna gödslas aldrig. Klipphöjden på semiruffarna
ligger på 32 mm och ruffarna på 80 mm. Klippning
sker måndagar, onsdagar och fredagar.

Bevattning
Sker alltid efter behov. Anledningen att man vattnar
green är för växtbädden och gräsets möjlighet att hålla
en jämn fuktighet. Bevattning sker vid behov även på
övriga områden på banan mellan klockan 21.00 - 06.00.
Greener och fairways vattnas vid behov även vid andra
tider. All bevattning är automatisk men styrs av perso-
nalen.

Bunkrar
Med hjälp av hålcheferna försöker vi hålla en jämn och
hög nivå på bunkrarna.Vi maskinkrattar 3 gånger per
vecka, måndagar, onsdagar och fredagar.

Hoppas denna lilla redogörelse svarar på en del av de
frågor du som spelare har.

Staffan med personal 

Skötselprogram för Tranås Golfklubb

Lite “Augusta-feeling” över den nya bron på 11:an



Ett team bestående av Jan”Tjalan”Andersson,
Leif Nordell, Lennart Rydin,Arne Cederblad och Stig
Primeus har med stor entusiasm och skicklighet byggt
utslagshuset på nya Driving Rangen.

Resultatet har blivit ett funktionellt och estetiskt till-
talande bygge med 5 platser under tak och 16 ute.

Ett jätte TACK till teamet framföres härmed och vi är
övertygade om att samtliga medlemmar är tacksamma
för denna stora ideella insats som teamet utfört.

Bollplockningen
Den nya rangen öppnade vid säsongsupptakten och
premiär med den nya bollplockningsmaskinen skulle
genomföras. Niclas pappa, Janne Arwefjäll, med mång-
årig golferfarenhet ville gärna göra premiärturen. Och
tur var nog det, för i vägen stod en liten tallrot med det
mycket oturliga resultat du kan se på bilderna. Lyckligt-
vis skadades ingen utom bollplockaren men den gick
att rehabilitera.

När det gäller just bollplockning på rangen så har
styrelsen av säkerhetsskäl beslutat att inget spel får ske
under plockning. En självklarhet för de flesta kanske
men tyvärr inte för alla.

Överhuvudtaget så har nya rangen blivit en succe.Allt
fler tränar för att bli bättre och mer folk betyder också
ökat krav på säkerhet. Så tänk på vad Du gör när Du
tränar på rangen och visa hänsyn mot Dina medspelare.

Driving Rangen
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Stig, Janne och Arne lägger på plåttaket på utslagshuset.

Premiärturen slutade inte riktigt som det var tänkt. Mikael Lago kom till undsättning med sin traktor



Juniorkommittén
Säsongen har startat med träning för 83 del-
tagare i 12 grupper. Golfskolan som vänder sig
till åldersgruppen 5-9 år har 32 deltagare i år,
vilket är en fördubbling mot förra året.

Här har vi satsat extra i år då Göran Bånge har tagit hand
om denna träning. Har ni några frågor angående träningar-
na kan ni kontakta Niclas Arwefjäll (i Golfshopen) eller
Ove Burenby 0140/14536).

Tävlingsverksamheten:
• Sommarlovstouren som blev en succé förra året      

fortsätter även i år.

• Vi är anmälda till Sexstadsslaget och Höglandsslaget.

• Seriespelet, som vi har vunnit de senaste två åren,
skall vi möta följande lag i grundspelet Tobo, Nässjö,
Vetlanda, Isaberg, Kalmar och Lagan.

• Tjejligan är en tävling för tjejer som spelas på ett antal 
platser i Småland under sommaren med final den      
21 september i Västervik.

• När det gäller Banboken Cup har vi klubbkvalet den 
13 juni och vi har i år även fått äran att arrangera 
gruppfinalen den 1 juli.

• JC Cup och Atteviks Cup kommer att arrangeras 
under juli månad (9 juli resp. 24 juli).

• Den 6 augusti har Tranås Golfklubb fått äran att arran-
gera en regionstävling i Bankboken Tour. Detta är en 
tävling för 100 juniorer över 36 hål med hcp 0-5.

Information till juniorerna och anmälningar till tävlingar
sätts upp på vår anslagstavla i restaurangen. Det är viktigt
att ni tittar på denna och att ni skriver upp er på uppsatta
anmälningsblanketter om ni vill vara med och tävla.

Kontaktpersoner:
Sexstadsslaget Anders Karlsson (0140-311126)

Höglandsslaget Ove Burenby (0140-14536)

Tjejligan Eva Sätermo (0140-64000)

Seriespel Mats Sätermo (0140-64000)

Sommarlovs touren Bo Johansson (0140-13526)

Bankboken Cup Bo Johansson (0140-13526)

Bankboken Tour Sören Carp (0140-64101)

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
tävlingar som arrangeras runt om i Sverige.
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Anders Juhlin visar Hanna Lindahl hur en riktig uppställning till bollen ska vara.

Göran Bånge hjälper till med svingen

Träningsgrupper bestående av Joakim Råsberg, Jacob Horndahl, Lucas Lindelöv, Robin
Skrubbe och Alexander Svensson. Nedan: Jesper Pettersson, Viktor Fransson, Marcus Råsberg,

Jonas Bohman, Alexander Lövunger och Erik Bengtsson.



Niclas “hörna”

Tränar Du rätt?
Några tips på vägen!
1. På Driving Rangen slår de flesta med samma klubba

flera gånger i rad, enda gången vi gör det på banan 
är när vi slår en provisorisk, med samma mål och 
klubba.Visst går det bättre om vi tränar med samma
klubba flera slag i rad men det är inte det som 
krävs på banan.

2. De korta slagen tränas ofta från samma ställe eller 
avstånd, många gånger i rad.Vi måste ju kunna 
anpassa slagen till olika avstånd. Det är en av de  
viktigaste faktorerna i spelet på banan. Genom att 
träna från samma avstånd hela tiden slipper vi 
anpassa oss till olika avstånd och lägen.Vi tränar på 
slaget men inte på att anpassa oss till olika slag  
eller lägen.

3. Vi förbereder oss inte på samma sätt inför slag 
under träning som vi gör på banan.Vi tar inga tyd-
liga mål, vi analyserar inte läget, vi behöver inte ta 
beslut om klubbval eller typ av slag, som vi måste 
göra på banan. Därför lär vi oss inte lika mycket av 
varje slag som vi skulle kunna göra.

4. Spelet på banan innebär oftast en högre grad av 
nervositet. Det är inte lätt att skapa detta på trä-
ning. Genom att träna med en kompis vänjer du dig
att någon ser på när man slår. Det går även bra att 
“betta” om klubbvården. För vem vill tvätta kom-
pisens klubbor. Inte jag!

5. Hur många tar egentligen en spellektion. Det är ju 
där golf spelas. Det är lättare för oss att se vad som 
egentligen händer.

Juniorerna blir fler och bättre.
Efter 3 månader i golfhallen med grundträning var det
skönt att åka iväg till träningslägret i Araslöv. I hallen
har vi gått igenom grunderna i svingen och puttningen
är slipad. Eftersom vi har golfhallen så kan vi koncentre-
ra oss på att spela mer på lägret.Vi kan träna på golf
som golf spelas.Vi hade ett underbart väder och som
vanligt tycker Anders och jag att det är lika kul som
juniorerna. Lägret är mycket bra för sammanhållningen
mellan grupperna och mellan juniorerna och elitgrup-
perna.Araslöv bjuder som vanligt på god mat, bra
boende och en kanon korthålsbana, som är väl besökt
på luncherna och kvällarna.

Juniorerna tar varje tillfälle till en runda. Det ser vi även
på vår enkla korthålsbana som vi gjort på gamla rangen.
Det blir kanon när vår korthålsbana blir helt färdig.

Vi har nu tränat ute sedan påsk och vi ser redan fram-
steg på många av våra juniorer. Det skall bli kul att följa
deras framfart även i år. Ni kan även följa deras och elit-
gruppernas framfart på www.spelaranalysen.com/tranas
som är ett rondanalysprogram, där vi skriver in resulta-
ten från tävlingar och har 10 bästalistor på alla olika
moment.Adam Wilander vann t ex. puttsnittet förra året
på 28,8 puttar/varv. En kul grej men också ett under-
bart hjälpmedel för spelarna och oss som tränare.

Det är också roligt att det är så många juniorer som är
mellan 10-14 år som vill börja spela golf (c:a 80 st).
Anders, Göran och jag har fullt upp med att ta hand om
dem. Göran har även knattar igång 5-9 år (c:a 40 st). Kul
att se att så många dras till denna underbara sport.
Jag tror att det kommer att vara fullt på vår lilla kort-
hålsbana i sommar. Ett bra tillfälle för alla att starta sin
golfkarriär.
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Nyhet i golfshopen
En golfvagn med 3 hjul. Du skjuter den framför dig
vilket sparar ryggen. Vagnen rullar också lättare än

vanliga vagnar och tar inte mer plats.

1.390:-



Tips från coachen!
Golf skall tränas som det spelas. 1 boll = 1 läge,
1 avstånd. Bygg upp en rutin till varje slag. Gör den
före alla slag på rangen och vid närspelet. Det gör att
du känner dig trygg vid varje slag.

Ha KUL och Lycka till med träningen och säsongen!

Vi i shopen erbjuder 
Dig som kund:
1. Expertkunskapen som gör dig till en bättre spelare! 

Den utbildning och erfarenhet vi har garanterar     
dig den experthjälp, kunskap och service som krävs
i en golfshop.

2. Low Price Promice du får alltid lägsta pris!
Om du hittar en produkt i lager till ett lägre
pris i en annan lokal butik inom 7 dagar
från dagen du köpt den hos oss, så betalar
vi mellanskillnaden.

3. Vi skräddarsyr dina klubbor efter ditt spel !
Har du rätt wedgar i bagen? Är dina skaft för styva? 
Har du för lite grader på drivern? Har du rätt grepp-
tjocklek? Alla dessa frågor är viktiga för att du skall 
spela så bra golf så möjligt.

Vi gör en grundlig kontroll av din utrustning med 
våra customfittingvagnar.

4. Niclas Bonuskort! 
Vi ger dig 10% tillbaka på dina köp av varor i 
shopen.Varje gång du handlar för minst 
200:- får du en stämpel. När du fyllt  
kortet får du en värdecheck på 
500:- som du kan använda 
vid nästa köp.

Tillsammans med Low Price 
Promise och Niclas Bonuskort
garanterar vi dig att du alltid 
gör ett bra köp hos oss.

Välkommen till oss i shopen!

Niclas, Anders och Göran

För 16:e året kommer proffsen
till Tranås. Den 16-17 juni
avgörs årets upplaga av OEM
Tranås Golf Invitational. Vi
kan förvänta oss högklassig

golf med många mycket duktiga spelare. Passa på till-
fället att se yrkesmännen hantera klubba och boll.

Spelare med både Europatour- och Challangetour-
meriter finns i fältet. Johan Ryström, Dennis Edlund,
Joakim Rask och Magnus Persson är spelare som får
räknas till favoriterna men kanske kommer någon från
hemmaklubben att triumfera. 

STARTFÄLT PROFFS
Johan Ryström
Björn Pettersson
Joakim Rask
Mats Hallberg
PG Nyman
Andreaz Lindberg
Christian Härdin
Patrik Gottfridsson
Eddy Eriksson
Peter Grimfjord
Claes Hultman
Tomas Persson
John Grant
Joakim Bäckström
David Lindkvist
Niclas Arwefjäll
Peter Dahlberg
Johan Bjerhag
Stefan Sterner
Peter Thörn

Jan Tilmanis
Hans Edberg
Göran Bånge
Ulf Andersson
Anders Juhlin
David Leet
Martin Gustafsson
Per Granlund
Pelle Edberg
Fredrik Almskoug
Johan Andersson
Robert Löfquist
Jonas Reffborn
Jonas Runnqvist
Mark Dewdney
Mikael Högberg
Yngve Nilsson
Magnus Persson
Tony Edlund
Dennis Edlund

Förra årets segrare Christian Pettersson. 
Vem får lyfta bucklan i år?

Proffsgolf 
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Snälla – hjälp oss!
Har Du MAIL ?  Vi på kansliet jobbar förtvivlat mer
att få in medlemmarnas mail-adresser så att vi kan
lägga upp ett mailregister över klubbens medlem-
mar. Detta för att vi snabbt och effektivt skall
kunna informera er om vad som händer och sker
på och runt banan. Och spara pengar !

Så har Du inget emot att uppge Din egen
mailadress skickar Du den till klubbens mail NU:   

tranasgk@telia.com

Nu är golfsäsongen i full gång igen och tyvärr har inte
vädret varit det bästa än men det skall nog bli varmt
och soligt så vi får njuta ordentligt av både golfen och
den sociala biten.

Tisdagsgolfen har börjat men med en tråkig start, regn
varje tisdag och det har inte varit så många som spelat
men vi hoppas på att det blir lika många eller fler som
deltagit totalt när vi summerar antalet till hösten och
finalen.

Det har återigen dykt upp frågor runt tisdagsgolfen och
det kan inte nog poängteras att man spelar när man vill
men helst på de förbokade tiderna som är 11-12 och
15-17 för att vi skall bli så många som möjligt som går
tillsammans. Har man inte någon att spela med så ringer
man dagen innan kl 14 och anmäler sig, då skall kansli-
et hjälpa er att få någon att spela med.

Som vanligt är OEM huvudsponsor men nytt för i år
och värt att nämna är att Joakim i restaurangen skänker
rondpris till vinnarna i A & B klassen på tisdagarna, det
tycker vi är mycket generöst och hoppas att alla med-
lemmar ger något tillbaka till Joakim så vi får behålla
honom även nästa år.

Det är även en aftergolf speciellt på tisdagar med redu-
cerade priser på några smårätter som kan vara lagom
att njuta av efter en golfrunda, han har öppet till 21.00
för oss som spelar tisdagsgolfen.

Årets upptaktsträff var som vanligt uppskattad, vi åt god
mat och fick se det nya modet inom golfen, Babsan pra-
tade om det nya med +36 hcp vad det innebär.

Årets tävlingar presenterades och även uppmaning till
alla damer att gärna anmäla sitt intresse om deltagande
i seriespel och smålandspokalen.

För er som har anmält intresse för seriespel och Små-
landspokalen så kommer det att bli närspels träning
varje torsdag kl 19.00 på övningsgreenen det är bara att
komma så finns det alltid någon där.

Ansvariga för respektive tävlingar är:

• Smålandspokalen Vanja Boij och Christina Fransson  

• D 35 Ann-Marie Ljunggren och Ulla Blomqvist   

• D 50 Anita Möller och Kinna Clasén

• D 50 match Marianne Larsén och Carin Svensson

Tävlingsprogram för 2003
1/6 Kval till Dampokalen Nässjö GK

1/6 Malmqvist Guldpoäng

10/6 Tranås Nationella Damdag

14/6 D 35 Götaström GK

14/6 D 50 Älmhults GK

23/7 Dam bjuder herre (se semestergolfen)

9/8 Utflykt i det gröna

31/8 Ev final i Dampokalen Hooks GK

6/9 D 35 Seriespel Saxnäs GK

6/9 D 50 Seriespel Kalmar GK

12-13/9 Ev final i D 50 match Emmaboda GK

21/9 Final i Tisdagsgolfen 

Ha en trevlig golfsommar så ses vid där ute på banan.

Ann-Marie Ljunggren

Vårhälsning från damkommittén
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Under säsongen 2003 kommer Tranås GK
tillsammans med samtliga klubbar i Små-
land att på försök ta bort klubbhandicap.
Detta innebär för Dig att Du kommer att
spela på hcp 36+, utan slope och att Du får
möjlighet att välja det utslagsställe (se
nedan) som passar dig bäst.

Hela förändringen går ut på att Du ska få spela en kor-
tare bana (välja utslagsställe) och på så sätt få träna ditt
närspel. Ett bra närspel gör att sänkningen till officiellt
hcp, -36, går mycket lättare.Tänk vad onödiga slag vi
lägger runt greenerna!

Dessutom försvinner slaggolfen och du spelar i fortsätt-
ningen poängbogey.Allt detta görs för att Du snabbare
ska nå hcp 36.

Som “klubbhandicapare” väljer du själv varifrån Du vill
spela.Tänk på att välja ett utslagsställe som passar ditt
nuvarande klubbhcp. D.v.s. om Du har ett högt hcp väl-
jer Du ett utslagsställe som ligger längre fram på fair-
way och om Du närmar dig hcp 36, ett som ligger läng-
re bak.

Att välja utslagsställe
Par 3-hålen spelas alltid från ordinarie tee!

• Läs först “spel på banan för nybörjare” och välj sedan
utslagsställe.

• Följ rekommendationerna för spel och poäng och Du
når snabbare officiellt handicap. Lycka till!

Spel på banan
för Er som har 36+
i handicap.
Steg 1 - 3 spelas utan slope – d.v.s. 2 slag över par för
2 poäng.

Steg 1 
Par 3-hålen spelas från röd tee (damer/flickor) respekti-
ve gul tee (herrar/pojkar). Övriga hål spelas som par
3-hål från nedanstående utslagsställen.

Damer/flickor från röd 100 m – markering på fairway 

Herrar/pojkar från gul 150 m – markering på fairway

När Du klarat 18 poäng över 9 hål går Du till steg 2.

Steg 2
Par 3-hålen spelas från röd tee (damer/flickor) respek
tive gul tee (herrar/pojkar). Övriga hål spelas som par
4-hål från nedanstående utslagsställen.

Damer/flickor från gul 150 m – markering på fairway.

Herrar/pojkar från blå 200 m – markering på fairway.

När Du klarat 18 poäng över 9 hål går Du till steg 3.

Steg 3
Herrar/pojkar – Banans ordinarie par gäller.
Spel sker från röd tee, förutom på par 3-hålen där gul
tee används.

Damer/flickor – Par 3-hålen spelas från röd tee.

Övriga hål spelas som par 4-hål från blå 200 m – mar-
kering på fairway.

När Du klarat 18 poäng över 9 hål går Du till steg 4.

Steg 4
Samtliga hål spelas från ordinarie tee. Röd för damer
och gul för herrar. Du får nu använda dig av slope-
tabellen. När Du klarat 18 poäng över 9 hål har Du
klarat praktiken för officiellt hcp-kort. Grattis!

Nu gäller det bara att anmäla dig till teoriutbildningen
för officiellt hcp (om Du inte redan har gjort det), så är
kortet snart ditt.

Till dig som har
klubbhandicap 
eller 36+
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Nu är vi i full gång !
Nyheter för i år: PEGHOUSE ECLECTIC, tävling som
sträcker sig över hela säsongen. Kolla anslag i klubb-
huset (eller nedan) och anmäl dig nu ! Man vet aldrig när
superrundan kommer.
EFTER GOLF PÅ PEGHOUSE. Tisdagar och onsdagar
har vi “eftergolf-priser” på ett antal varor rätter. Detta
gäller mellan 17.00-21.00 tisdagar för damer och ons-
dagar för herrar.
Vi vill än en gång försöka med en PUB-KVÄLL. Det är
ju inte alltd man vill sitta i en rökig lokal med hög musik
och skrika åt varandra. Tänk en mysig kväll med lagom
hög musik och en matbit och umgås med kompisar.
FÖRSLAGET ÄR FREDAGEN 27/6.

Vi ser fram emot en härlig sommar!
Joacim med personal

Öppettider:
måndag-fredag 8.00-20.00
helger 8.00-20.00

Telefon: 0140-19435

PEGHOUSE ECLECTIC 2003
Tävlingen spelas med start 6 maj och avslutas 21 september. Resultatet skall
uppnås i samband med tävling. Du noterar Ditt nettoresultat/hål på särskilt
anslag i klubbhuset, samt aktuell speldag. 

Du avgör själv när Du noterar resultatet, observera dock att noterat resultat
inte kan ändras även om ett lägre resultat skulle uppnås vid senare tillfälle.
Din markör skall bekräfta noterat resultat med sin signatur. Alla med officiellt
hcp är välkomna.

Klassindelning
Herrar A klass hcp 0-18 B klass hcp 18.1-36.0

Damer A klass hcp 0-18 B klass hcp 18.1-36.0

Du spelar kvar i samma klass som Du startar tävlingen i även om Du sänker
eller höjer Dig till en annan klass.

Startavgift
150 kr för hela året och skall erläggas hos Peghouse vid anmälan.

Prisutdelning sker i samband med finalerna i tisdags- och onsdagsgolfs-
finalerna 21/9.
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Första klubban rök en juni-dag på Viksberg.
Slaget var inte särskilt hårt, men stubben
var tuffare än väntat och järnsjuan vek sig
direkt. Därmed hade jag mist oskulden.

Sen dess har det gått två åttor, en sjua till,
en femma, en wedge, en sandwedge och en
hutlöst dyr spoon i grafit, på knappt sex
månader.

Jag ger alltså alla som påstår att golf är en kostsam sport
alldeles rätt. De som säger att jag är tidernas största
psykfall på en golfbana ger jag däremot bara halvrätt.
Dels för att golffolket är hopplöst konservativt och upp-
sträckt fisförnämt i etikettsfrågor av den här typen, dels
för att mänskligheten inte har begripit det
stora behovet av att då och då slå sönder
en golfklubba. Sätt en trilskande järn-
femma i händerna på vilken dåre
som helst, låt honom dra den i
ett träd, krossa klubbhuvudet
mot en sten, skicka in skiten i
skogen med en släggkastarsving
eller kasta den mot en utdragen
drunkningsdöd i ett vattenhinder
- och dåren återfår sin sans, fri-
den sänker sig, andningen återgår
till det normala. Han drar en djup
suck av lättnad och befrielse, rullar
över på rygg som efter en lyckad bröl-
lopsnatt.

Det skulle finnas mindre aggressioner i
världen om alla fick en golfklubba att lust-
mörda. Det är bättre än sex.

"Har du slagit sönder EN TILL!? Du är tammefan inte
klok", säger mina golfkamrater. Det kommer till och
med fram människor som jag inte ens vet vad de heter
och ser på mig med en blandning av avsky och för-
våning, som om jag skulle bränt ner en kyrka eller våld-
tagit svärmor, och muttrar:

"Det börjar bli lite glest i bagen, har jag hört".

De har inte förstått någonting.Att ha ihjäl en klubba är
inget man går omkring och planerar. Man bestämmer
sig inte för att "på fjortonde hålet tror jag att jag ska ge
wedgen en jävla smäll". Ett klubbmord är en ytterst
spontan gärning, en utlösning av naturkrafter, det kor-
taste, intensivaste och mest explosiva av utbrott, vilket
förmodligen är anledningen till den sköna känslan
efteråt. Själva akten måste, trots allt,innehålla ett mått av
finess. Man får inte hoppa omkring och gapa och skrika
och svära och slå vilt omkring sig.

En klubba ska dö med stil. Snabbt. Hårt.Tyst.
Osentimentalt. Ingen ånger.Varken klubban eller mot-
spelarna ska hinna fatta vad som är på gång innan det
hela är över. Själv håller jag på att utveckla det hela till

en rätt skön konstart. De tre bästa av mina åtta mord
gick till så här:

1. Spoon i grafit, köpt i Atlanta, forslad över Atlanten
och likviderad på hål elva på Måsnaryd i Södertälje.
Duff i utslaget, bollen tre meter från tee. Låg bra. Nytt
försök med samma klubba. Duff igen. Ena handen om
klubbhuvudet, den andra högt upp på skaftet, en blixt-
snabb knäck över knäet, klubban i två delar, nästa
sekund nonchalant slängd i hallonbuskarna bakom
ryggen. Snyggt. Rent. Klassiskt.

2. Pitchingwedge av stål på Viksberg. Hål 12. Inspel från
femtio meter rakt fram, skitlätt.Tittade upp för att skåda
praktslaget. Men bollen gick spikrakt åt höger, parallellt
med mig själv, rakt ner i ett vattendrag. Mycket lugnt,
utan ett ljud, sänktes wedgen med en lätt underarms-

rörelse ner i samma vatten.Vila i frid, din gris. Du
får skylla dig själv när du var så dum.

3. Järnåtta i grafit på Ingarö skogs-
bana. Djävulskt svårt. Mentalt
förberedd på trubbel. Uppträder
vänare än en luciakandidat fram
till nionde hålet. Lyckas träffa
hålets enda utstående gren, tun-
nare än mitt plastkort, och bol-
len i vatten. Snabb knäck över
knäet igen. En Paul Azinger. Bra

ljud i grafit. Schysst smäll. In i sko-
gen med likdelarna. Ingen märkte

nåt. Ett perfekt brott.

Och detta är alltså bara början. Jag tog
grönt kort i slutet av maj, gick ut på

bana i juni, har spelat runt 30 rundor sen dess
och har nu, skrivande stund, krånglat mig ner till

26,4 i handicap.

Nästa år blir det bättre. Jag räknar kallt med att åtmin-
stone klara av en tio, tolv klubbor till.Tills dom förstår
att mig jävlas man inte med. Och ni som går omkring
och surar en hel runda, blir dåliga i magen, går hem
och slår makan/maken eller sparkar till hunden när ni
spelar dåligt, ni har en hel del att lära er.

Golf är ett underbart spel - om man är avslappnad. Jag
spelade nyligen med en arbetskamrat i Nynäshamn och
när han slog ut på åttonde var samtliga senor och samt-
liga muskler i hans kropp hårda som sten. På hans spän-
da hals vibrerade aorta som en stålvajer. Läpparna var
blå och sammanpressade. Händerna kramade sönder
klubban. Det var en utbuktning på kroppen och det
vete fan om det inte var blindtarmen som var på väg att
poppa ut. Han spelade inte bra.

Jag spelade inte så bra heller. Men jag var nöjd, samlad
och lugn. I hemlighet hade jag, järnfemman och en tall
haft en lyckad avslappningsövning på hålet innan.

författare “okänd”

Golf – en dyr och känslosam sport.
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STYRELSE &
KOMMITTÉER

Jan Ehrlin Ordförande
Svante Danielsson Vice ordförande
Ulf Clasén Kassör
Per Samuelsson Sekreterare
Svante Larsson Gamla Grabbar
Ove Burenby Juniorkommittén
Leif Boqvist Tävl.kommittén
AnnMarie Ljunggren Damkommittén
Anita Möller Utb.kommittén
Kenth Irebo Hcp-kommittén
Sigurd Lövmo Bankommittén
Barbara Skogberg Regelkommittén
Sören Törnqvist Elitkommittén
Leif Nordell Suppleant
Linda Lilja Suppleant

KANSLI
Anders Wilander, Kerstin Gustafson

PRO
Niclas Arwefjäll, assistent Anders Juhlin

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/

AVSÄNDARE:
Tranås Golfklubb
Box 430
573 25 Tranås

PORTO
BETALT

B FÖRENINGSTIDNING

MALMQVISTS PLÅTSLAGERI

TRANÅS ROSTFRIA

D JOHANSSONS SNICKERI 

Niclas Arwefjäll

Våra bansponsorer


