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Golfvänner !
Det är skönt att kunna lägga
en säsong till handlingarna utan
klagomål på banan! Alla som
jobbar i klubben vet att en bana
i bra kondition är prioritet nr 1
och i år har vi lyckats.
Bra växtväder (mindre bra för
oss golfspelare), en bra insats av
Staffan Lago och hans personal,
bankommittén och en armé av
Gamla Grabbar har uppskattats
av både medlemmar och greenfeegäster.
På det idrottsliga planet har
verksamheten varit livlig och
många av våra unga spelare har
tagit rejäla kliv i sin utveckling. För en klubbordförande
smäller väl laginsatserna högst och det var starkt gjort av vårt
unga serielag på herrsidan att gå upp i div. 1. Ett skol-SM i
säsongens elfte timma visar ju också att Niclas och Kalle kan
konsten att vaska fram talanger.
I och med invigningen av korthålsbanan och färdigställandet av personalutrymmena för banarbetarna kan vi sätta
punkt för en period av, efter våra mått mätt, tunga investeringar. Alla som har jobbat för att våra uppsatta mål har

uppnåtts har anledning att känna sig stolta. Vår anläggning
står sig gott i den allt hårdare konkurrensen. Därmed inte
sagt att det inte finns saker som kan förbättras. En sådan sak
är receptionen, som borde göras mer välkomnande.
SGFs statistik visar att en lång period av kraftig tillväxt inom
golfen bröts 2004. Detsamma gäller vår klubb även om vi
hittills klarat oss helskinnade ur ekonomisk synpunkt. När
medlemmar lämnar klubben på grund av ålder, familjeskäl,
avflyttning eller i enstaka fall ekonomiska skäl så är kampen
hård om de nya golfarna. Vi måste därför bli mer aktiva i vår
marknadsföring av golfen och vår klubb samtidigt som vi
vårdar våra medlemmar och deras intressen.
Enligt vår uppfattning har medlemmarna upplevt det lätt att
få speltid under den gångna säsongen. Detta får väl ses som
en positiv effekt av medlemsminskningen.
Styrelsen arbetar nu med ett antal förslag till åtgärder som
kan vända den vikande trenden. Har Du någon kompis som
borde prova på golf ? Det kostar inget att prova och alla är
välkomna.
Tack för en trevlig säsong och väl mött på höstmötet.
Svinga väl!

Jan Ehrlin

Succé för Korthålsbanan
Den som väntar på något gott väntar aldrig
förgäves heter det ju. Det har tagit litet
längre tid än beräknat att färdigställa vår
korthålsbana, men med facit i hand kan
vi konstatera att resultatet överträffar våra

förväntningar. Med underbar utsikt över
sjön Sommen dessutom!

spelare. 95 spelare har löst medlemskort
och greenfeespelet är över förväntan.

Vi har nu en utmärkt övningsbana med
riktigt bra greener som glädjande nog är
väl utnyttjad av både nybörjare och erfarna

Vi tackar Kanonaden och vår personal för
ett fint arbete och DK Data & Kontor för
generös sponsring.

Kallelse till höstmöte

2007-11-29 Kl. 19.00
Plats: Tranås Församlingshem
Ärendelista:
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Fastställande av röstlängd för mötet
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av föredragningslista
6. Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare, 		
			som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
7. Fastställande av medlemsavgifter för kommande år.
8. Fastställande av greenfeeavgifter
9. Fastställande av budget
10. Övriga frågor
10.1	Information angående samarbete med andra klubbar*
11. Mötet avslutas
* För att möta konkurrensen från det ökande antalet ”green-fee-klubbar” med låga
avgifter har många klubbar erbjudit fritt spel på varandras banor.
Styrelsen har undersökt möjligheter för vår klubb att etablera ett sådant samarbete
med våra grannklubbar och kommit fram till att det intressantaste erbjudandet kommer från tre närliggande klubbar i Östergötland. Mjölby, Vreta Kloster och Motala har
haft ett sådant utbyte under 2007 som upplevts mycket positivt av alla inblandade.
Man har beslutat permanenta samarbetet och dessutom inbjudit Norrköpings GK
(Klinga), Finspång GK och Tranås att delta i samarbetet som i korthet innebär att fullbetalande medlemmar (seniorer och juniorer) spelar gratis alla dagar i veckan.
De tre inbjudna klubbarna skall lämna besked före 15 december. Styrelsen anser förslaget så intressant att vi i vårt förslag till budget och avgifter förutsatt att vi går in i
samarbetet. Det innebär att vi ökar avgiften för vuxen fullbetalande medlem med 150:utöver den 5%-iga höjning som motiveras av kostnadshöjningar.

Välkomna

Styrelsen för Tranås Golfklubb

Viktig information från kansliet!
Adressändringar

Öppettider på kansliet

Ändring av medlemskategori

Vagnbodar

Detta är ett stort bekymmer, då vi får post i retur. Var därför
vänlig att meddela oss Er nya adress omgående efter flyttning. Fel adress innebär ju också att Ni inte får Svensk Golf.

Varje år är det många ändringar av medlemskategori. För att
underlätta för oss måste vi ha dessa ändringar före faktureringen i februari, så rätt belopp kommer på medlemsfakturan.

Under vintersäsongen har vi reducerade öppettider. Meddelande om öppettider finns på hemsidan och meddelas på
telefonsvararen.

Var vänlig töm Din vagnplats samt städa ur skåpet. Glöm
inte att låsa upp ditt skåp och meddela kansliet då du
inte längre vill hyra skåpet. Vi har många som vill ha
vagnplats!
Vi på kansliet tackar för den här säsongen.
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BUDGETförslag 2008
RESULTATRÄKNING
Bokslut
2006

Budget
2007

Utfall
07-09-30

Budget
2008

3278
835
284
55
71
93
18
4633

3700
900
330
55
40
80
25
5130

3261
836
300
48
61
38
0
4544

3400
800
330
55
40
80
25
4730

-1555

-1650

-1153

-1500

Kostnader för banan
Frö, gödning och bekämpningsmedel
Dress och bunkersand
Förbättringar banan
Drift banan
Summa kostnader banan

-138
-67
-12
-361
-578

-120
-110
-85
-390
-705

-90
-64
-51
-348
-553

-120
-110
-100
-395
-725

Junior, Herr- och damelit

-255

-250

-184

-225

DR Shop och PRO	
Föreningsavg. golfinfo
Hyror
Administration
Klubbkostnader

-119
-259
-109
-181
-60

-120
-300
-110
-220
-100

-63
-189
-87
-153
-61

-120
-260
-110
-220
-100

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

-32
-11
-194
-71
-74
-382

-25
-25
-240
-70
-100
-460

-24
-9
-144
-75
-159
-411

-35
-25
-240
-95
-100
-495

Avskrivningar
Inventarier, bevattning, byggnadsinventarier
Fastigheter, banan, markanläggningar
Summa avskrivningar

-642
-357
-999

-628
-425
-1053

-513
-239
-752

-652
-205
-857

-59
-30

-75
-32

-35
-32

-75
-35

-4586
47

-5075
55

-3673
871

-4722
8

238
668
1

500
100
550

463
112
452

550
0
150

(Belopp kkr)
Intäkter
Medlems och vagnpl. avgifter
Greenfeeintäkter o företagsgolf
Reklam- och sponsorintäkter
Klubbtävlingsintäkter
Kommunala och övriga bidrag
Hyresintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader

Räntekostnader
Företagsförsäkring
Summa kostnader
Resultat
Investeringar/maskiner, byggnadsinventarier
Investeringar/markanläggning, bevattning
Investeringar/byggnader
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årsavgifter
Avgift 2007	Avgift 2008
Senior, enskild
3630
3950
Vardagsmedlemskap
2830
2970
Äkta makar/sambo (samma bostadsadress)
3430
3750
Studerande 22-25 år (studieintyg)
2070
2170
Juniorer äldre 18-21år
1500
1575
Juniorer yngre 13-17 år
1260
1320
Knattar tom 12 år
860
900
*Non resident
3630
3950
* Non resident ÄM
3430
3750
Passiv
390
390
Köavgift
200
200
Inträdesavgift seniorer
500
500
Inträdesavgift juniorer
100
100
Vagnplats med skåp
200
200
Nyckel till vagnbod
50
50
Städavgift för seniorer
100
100
Medlemslån
4 000
4000
Förseningsavgift efter förfallodag
200
200
Hyra av banan per påbörjad timma
2000
2000
Hyra av golfbil
100/200
100/200
Startavgifter singeltävling 18/36 hål
50/80
50/80
Förhandsbokning starttider vardagar
50/starttid
50/starttid
Förhandsbokning starttider lörd.sönd. o helgdagar 100/starttid
100/starttid
Greenfee		
Seniorer
300/350
300/350
Äkta makar/sambo
500/600
500/600
Seniorer helg tillkommande rond
100
100
Juniorer
100
100
* Gäller ej medlem som är folkbokförd i Tranås Kommun.
Ingen familj med samma adress skalll betala mer än 10.000 kr i årsavgift/medlemsavgift.

korthålsbanan
Korthålsmedlem – aktiv
700
– rätt att spela obegränsat på korthålsbanan
– rätt att spela på stora banan för ordinarie full greenfee (gröntkort)
– du är passiv i golfförbundets datorsystem GIT och kan inte spela
för greenfee på andra banor
Hyra av korthålsbanan per påbörjad timma
500

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

100
50

700

500

100
50
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Bankommittén
Vad skall vi göra för att hålla banan i utmärkt skick? Under året
som har gått har vi fått så mycket nedbörd som båda vi och
banan tål, tänk att få så mycket regn på så kort tid och vår bana
klarade av detta med undantag av en dag då det var stängt.

och hål 5. Vi tror dessa åtgärder kommer att förenkla letandet
efter bollar och därmed snabba på spelet.

I samband med all denna nedbörd så har vi ju upptäckt att det
är vissa åtgärder som måste utföras, för det kan ju komma en
sommar till med lika mycket regnande.

Vi vill samtidigt påminna om att arbetet med ”dåliga lägen”
kommer att fortsätta. Gamla Grabbar har utfört ett stort arbete
under året. Vad sägs om: grävning av gropar för fundament
till skyltar på tee, montering av skyltar i ställningar, torvning
av delar av fairway på hål 3, förbättring av våra vägar m.m. Ett
stort tack skall ni alla ha!

Vattnet som kommer från skogen vid ettans fairway rinner ju
ned mot nian och där räcker inte rören till genom vägen. Vi
kommer att åtgärda detta under hösten eller under våren så allt
är klart innan sesongsstarten till våren.
Våra bunkrar kommer att renoveras inför kommande säsong,
det är ju inte säkert att alla blir klara. Starten kommer att ske
med greenbunkrar och sedan fortsätter vi med resten efter
hand. Överskottsmassorna från bunkrarna kommer vi att fylla
ut vänstra sidan av hål 3 från doggleggen och in mot green, vi
kommer även att fylla ut högra sidan av hål 4 mot björkdungen

Arbete med att rätta till tee på hål 15 kommer att startas under
hösten så det är klart för spel till våren.

Vi vill också tacka all banpersonal som har skött vår bana på ett
utmärkt sätt trots det myckna regnandet.
Alla vi i bankommittén tackar för i år och önskar alla väl mött
till städdagarna i vår.

Sigurd Lövmo

Nya personalutrymmen för banpersonalen
Vår banpersonal som hittills fått hålla till godo med undermåliga omklädningsrum och lunchutrymmen kan nu glädja sig
åt nya fräscha lokaler i en fristående byggnad som motsvarar
deras förväntningar och myndigheternas krav. Ur ekonomisk
synpunkt kan vi glädja oss åt att kostnaden blivit lägre än
budgeterat.

Träffas i Golfhallen under vintern
Öppettider:
Tisdagar
10-12
Gamla Grabbar
Tisdagar
16-19.30
Alla medlemmar
Torsdagar
10-12
Damer
Torsdagar
16-19.30
Alla medlemmar
Lördagar
12-15
Alla medlemmar
Söndagar
12-15
Alla medlemmar
Måndagar Stängt
Har du andra önskemål om tider,
ring 070-666 12 11
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Birgit, Stickan & Nodde

Visst
d u at e
t. . .
Banrek

Juniorkommittén
TGK har deltagit i JSM för juniorer men tyvärr blev vi utslagna i
första omgången som spelades i Jönköping. Vidare har vi TGK varit
representerade i de olika juniorserierna som arrangeras av Smålands
GF med skiftande framgångar.
Junkaremålsskolan blev svenska skolmästare i golf. Detta var en
mycket stark prestation. GRATTIS! Individuellt har våra juniorer tagit flera steg framåt ute på de olika Skandia-tourerna under
säsongen. Flera spelare har gjort riktigt bra resultat och avancerat
upp i toursystemet, det lovar gott inför framtiden. Att dessa framgångar kommer beror till stor del på att vi har två mycket
bra tränare som lyckats i sin träning av våra juniorer. Niclas och Kalle gör ett jättebra arbete
med våra unga spelare och jag vet att
Niclas har idéer om att utveckla denna
verksamhet ytterligare.

or
korthå det på
lsban
hålls a an
v
David
Lingm
ert
med o
slagba h
ra?
21 slag
på 9 h
ål.

Några juniorer har under
några dagar på höstlovet
avslutat säsongen, men framförallt startat upp säsongen
2008 med ett träningsläger i
Danmark. David Lingmerth som
numera skördar framgångar med sitt golfspel i USA vann detta träningsläger i pris förra säsongen.

Till sist vill jag tacka alla som på något sätt hjälpt till med arbetet
i elit & juniorkommittén under säsongen 2007. Utan alla Er skulle
det inte fungera!!!

e
V iss t .
t. . blev
t
a
u
d
olan

Årets Juniorer
Kille – Andreas Lingmerth
För hårt slit med både hockey och golf. Hans

k
seriösa inställning har gjort att resultaten komemålss ästare
Det enda problemet jag ser när det
Junkar
m
l
mit och Andreas har visat att när förtroende ges
o
a sk
ra
svensk t deltog Kla
gäller de unga golfspelarna är att de är
så gör han oss inte besviken.
ge
jö,
a
s
l
d
I
n
.
a
7
L
för få i vissa åldersgrupper. Vi måste
200
car
on, Os
s
s
och
n
a
bli mer attraktiva som idrottsalternativ
h
Jo
venler
S
Tjej – Klara Johansson
n
a
i
t
erth.
och även bli bättre och mer aktiva i arbeSebas
m
g
n
i
L
Har i år bytt spelstil och vågar nu attackera mera
Tobias
tet att rekrytera nya talanger. Ungdomarna
är klubbens framtid, så där måste klubben
satsa även om det kostar en del!
Tranås GK arrangerade den 23 juli regionskvalet i Skandia Cup för
Småland och Södermanland. Det kom ett 90- tal golfungdomar och
tävlingen genomfördes i ett för denna sommar normalt väder. Men
ungdomarna fick spela på en mycket fin bana, där Staffan Lago och
hans medarbetare hade lagt ner ett jättejobb! Tävlingsledare var
Stickan Emmertz och han skötte detta som han brukar, perfekt.
Lottningen av tävlingen gjordes av Birgit Emmertz som även skötte
kansliet under tävlingsdagen. Tack Stickan och Birgit! Hur skulle vi
klara oss utan Er?

vilket har gett Klara många fina resultat. Hon har en
seriös inställning och med den ”pushningen” som Anna
Fundin och Klara ger varandra kommer hon och klubben få
fram två duktiga tjejer.
Uppmuntringspriset – Oscar Bengtsson

För hans alltid glada leende, positiva inställning och att han
alltid ställer upp för klubben och laget. En riktigt GO kille och
kompis som förtjänar detta pris.

Berra Fång

Avslutningen i Sommarlovstouren. Alla pristagarna samlade.
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Tävlingsresultat 2007
COLORAMA

VOLVO MASTERS AMATUER

A-KLASS

STRÖMSHOLMENS BÄSTBOLL
H Haraldsson/ A Rosengren

44

Oskar Landsjö

38

Herrar
Å Runnestad/J Andersson

46

M Skobe/ T Skobe

42

Jesper Svenler

37

K Jacobsson/L Nordell

45

P Wentjärvi/M Wentjärvi

42

Andreas Lingmerth

37

B Ljunggren/T Helgesson

44

B-KLASS

TELESTEPS BÄSTBOLL

Damer

Daniel Zeilon

40

W.Boij/D Sandelin

43

B Ljunggren/ S Carp

44

Anders Zeilon

36

Ulla Blomquist

33

E Björklund/S Whittam

43

W Boij/P Friberg

43

A Möller/K Lif

42

T Haraldsson/D Zeilon

43

Christer Bengtson

45

MIDSOMMARMIXEN

Eivor Clasén

40

C Horndahl/B Horndahl

Marie Engsén

38

U Blomquist/K Blomquist

42

J Dahlgren/M Olsson

41

C-KLASS
KM MATCH
43

GARYS HERRTÄVLING

Adam Wilander Segrare
KM SLAG
Damer

EKBOMS OPTIMERA CUP

A-KLASS

Elisabeth Wilander

164

Anton Gustafsson

70

L Skrubbe/U Andersson

47

Linda Lilja

170

Erik Rosengren

70

J Lim/L Lim

44

Anita Möller

174

Jesper Svenler

71

P Carlsson/M Carlsson

42

Herrar

B-Klass

David Lingmerth

218

Tobias Lingmerth

39

GENERATIONSPOKALEN

Andreas Lingmerth

224

Daniel Zeilon

37

P Helgesson/T Helgesson

44

Jesper Svenler

226

K.Blomquist

37

R Svenler/J Svenler

44

H21

B Horndahl/L Horndahl

44

David Lingmerth

145

Andreas Lingmerth

149

Jesper Svenler

151

C-Klass
Jan Holmqvist

35

Patrik Forsemalm

34

TRANÅS ELTJÄNST BÄSTBOLL

Patrick Jonsson

29

L Sätermo/J Holmquist

60

Herrar 35

E Wilander/L Lilja

62

Magnus Johansson

155

E Clasén/ O Clasén

62

Björn Ljunggren

157

GOLFSTORE BÄSTBOLL
P Forsemalm/D Löwunger

46

Torgny Pettersson

157

M Sätemo/J Sätemo

43

Mats Carlsson

157

P Bengtsson/K Bengtsson

43

DM Äkta Makar 2007
Wanja Boij och Pelle Friberg stod
som segrare i DM Äkta Makar 2007
på den öländska klubben Ekerum.
Tranås representerades även av
Björn & Ann-Marie Ljunggren,
Lennart & Anita Möller samt Kjell &
Ulla Blomqvist som också placerade

r
oij & Pe
Wanja Brg vann
Fribe akar 2007.
ta m
M
D Äk 4:e segern som
r
a
v
em
Det
ammat h
Tranås kom åren.
gen
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sig bra.

OEM POÄNGEN

Herrar 45
Björn Ljunggren

157

A-Klass

Tomas Helgesson

160

Andreas Johansson

Anders Wilander

167

Herrar 55

ONSDAGSGOLFEN FINAL
A-Klass
40

Torgny Pettersson

69

Hans Ljungqvist

35

Henrik Hultén

72

Fredrik Falkenström

35

Ulf Andersson

73

Ulf Clasén

152

B-Klass

Lennart Möller

164

Patrik Rosengren

38

Leif Rignell

73

Tomas Carlsson

164

Mikael Brangenfeldt

37

Magnus Hoff

74

Lennart Swensson

34

Anders Zeilon

75

Herrar 65

B-Klass

Jan ”Tjalan” Andersson

186

C-Klass

Åke Sundström

190

Catherine Osbeck

37

STIG’S MINNE

Björn Pedersen

199

Linus Skrubbe

35

Magnus Karlsson Segrare

Christian Hoffman

33

Herrar 75
Bernt Westberg

NORRABY KROG LAGTÄVLING

176

Arne Lingmerth

179

COOP CUP CANCERGOLFEN

Jan Ehrlin

182

L Sjöö/Ö Jakobsson

46

M Brangenfeldt/M Sörenssen

46

P Helgesson/E Nordahl

44

SANDSTRÖMS MODE

Niclas/Therese Arwefjäll-Anders/
Elisabeth Wilander
ÅRETS GOLFARE 2007
A-Klass

A-Klass
Andreas Lingmerth

40

EFG GOLFEN

Björn Ljunggren

8

Fredrik Ljungkrantz

40

Klass 1

Per Karlsson

7

Ulla Blomquist

38

Ulla Blomquist

7

Ulf Clasén

34

B-Klass

32

Tobias Lingmerth

Michael Thors

36

B-Klass

9

Tobias Lingmerth

39

Per Friberg

Jan-Erik Fredriksson

36

Klass 2

Daniel Zeilon

6

Ola Björk

39

Arne Lingmerth

6

Patrik Forsemalm

36

C-Klass

Per Linby

31

Ola Björk

Hans Daag

35

C-Klass
Ola Björk

44

Katarina Öhman

39

Patrik Bengtsson

Eivor Clasén

38

Eivor Clasén

11
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HIO’s 2007
Att göra hole in one är inte lätt. Det kan vi
konstatera när vi ser att endast 3 st HIO gjorts
i Tranås även denna säsong. Följande HIO
har rapporterats in:
27/5 Stig Primeus 10:an
9/6 Carl-Christer Johansson 8:an
4/9 Raili Malmqvist 10:an

Annan bana:
27/5 Marcus Olsson Ekerum 			
“Långe Jan 3”
6/9 Niclas Arwefjäll Landeryd
”Norra Banan 3”
Glatt gäng som spelat Midsommarmixeden. Fr.vä. Markus & Linda Lilja, Wanja & Pelle Friberg.
Torgny Pettersson, Beatrice Singleton, Eva Sandberg och Magnus Karlsson.

9

Damkommittén summerar säsongen!
Åter nu dags för en liten summering utav året som gått när
det gäller damernas golfsäsong på Tranås GK. Förra året
vid den här tiden satt vi och skrev om hur många fina, soliga
rundor vi haft under året och att man inte behövt fälla upp
paraplyet en enda gång under den säsongen. Vi kan nog vara
rörande överens om att så inte varit fallet i år.
Ett tag under säsongen började man misströsta – så fort det blev tisdag
och dags för Tisdagsgolfen så började det att regna. Fyra tisdagar i rad
fick jag och mitt tappra gäng, som gick på eftermiddagarna, avbryta
efter nio hål. Vi var då genomblöta och så även banan.
Trots detta väder har vi varit ca 30 spelare i genomsnitt som spelat på
tisdagarna. 19 tisdagar har vi spelat och den som fick vårt flitighetspris
i år var Madlene Bengtsson som spelat alla tisdagar!
Segrarna i Tisdagsgolffinalen; Ulla Blomqvist, Annelie Rosengren och Jessica Friberg.

Nytt för i år var att vi hade både A, B och C klass, lika många i varje
klass ungefär. 10 stycken i varje klass gick sedan till final, den spelades
i början av september.
Vinnarna i Tisdagsgolffinalen:
A klass: Ulla Blomqvist
B klass: Annelie Rosengren
C klass: Jessica Friberg
Totalsegrarna i Tisdagsgolfen:
A klass: Anita Möller
B klass: Marie Engsén
C klass: Marianne Larsén

Malmqvist Guldpoäng
Segrarna i Tisdagsgolfens grundserie; Marianne Larsén, Anita Möller och Marie Engsén.

Alltid en trevlig tävling med fina priser från vår sponsor. Nytt för i år var
att vi fick med en helt ny sponsor, Per Borup Design. En dansk smyckesdesigner som även kom till Tranås och visade upp sin fantastiska smyckeskollektion. Han skänkte scratchpriser till de tre bästa individuella
resultaten. Jag vill gärna passa på att slå ett slag för denna tävling nästa
år också. Både Malmqvist Guld och Per Borup Design har lovat ställa
upp och då även med ett Hole-in-one pris på 25.000 kr!!!!
Scratchpriserna denna dag gick till Linda Lilja, Anna Fundin och Klara
Johansson. De fick var sitt mycket vackert smycke.
Bästa lag i Malmqvist guldpoäng var :
1:a Ulla Blomqvist, Chatrine Osbeck och 			
Annelie Dahlqvist, Vadstena
2:a Karin Svensson, Anna Fundin och 				
Majsan Stridh
3:a Wanja Boij, Gunnel Asp och Hilda Thalin
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Lyckliga pristagare i Malmqvists Guldpoäng.

Glada pristagare med fina klädpåsar från Stora Damdagens huvudsponsor Ann's

Gänget som var med på den roliga resan till Omberg. Missa inte den resan nästa år!

Nationella Damdagen.

Mörkad bästboll

Gick av stapeln den 12 juni, en av de varmaste dagarna som vi fick
uppleva på golfbanan i år. Vi var ett 50-tal som slogs om de fina prisena
från Ann’s Mode. Vi som var med, fick innan prisutdelningen även se
det allra senast inom mode, jättetrevligt! Vi använde även våra egna
modeller!

Sista tävlingen var så vår återkommande ”mörkade bästboll” med
avslutning i restaurangen och en fantastisk soppa som Damkommittén
bjöd på.

Resa till Omberg.

Detta har nu blivit en tradition och visst är det mysigt att efter nio hål
i regn få krypa in och få lite god mat och trevligt sällskap? Har man
sedan tur kan man bli ihoplottad med någon som haft en toppenrunda!
Alla spelar oavsett ålder, handicap eller mål och alla har trevligt!!

Redan på upptaktsmötet tidigt i våras kom det upp en önskan om att
vi skulle hitta på något kul tillsammans. Vi i Damkommittén planerade
och bokade en resa första helgen i augusti. 14 damer åkte till Omberg
för två dagars spel, där emellan lite god mat mm.
Så här skriver Lena Dahlgren om dagarna på Omberg: Vi var 14 tjejer i
varierande ålder, som med glatt humör och förväntan, fredag eftermiddag peggade upp på Ombergs fina golfbana. Vi fick lite regn på oss men
för att vara den här sommaren var vädret helt OK.
Vann gjorde Carin Svensson. Efter prisutdelning med medhavd dryck
och div. tilltugg, åt vi en god trerätters middag på golfrestaurangen.
Efter frukost på lördag morgon, lottade vi nya bollar och spelade bästboll. Vann då gjorde Anita Widestrand/Marianne Hörlin.
Sista dagen fick bollarna var sin ”kamel” och ”flodhäst” att ta hand om.
Undrar Du vad det är? Följ med nästa resa så skall vi berätta!
Jag var inte själv med på denna resa men jag har förstått att det var en
höjdpunkt för många och jag har fått frågan redan nu, ett flertal gånger
– det blir väl en resa nästa år också? Det måste vi naturligtvis fixa!

Korthålsbanan
Näst sista tävlingen som vi spelade innan vi lade klubborna på hyllan
var något nytt för oss damer. Vi spelade en 18 håls tävling på korthålsbanan! Det var en jättetrevlig tävlingsform, man fick två chanser på
varje hål att gör bra ifrån sig på. Inte för att det hjälpte så mycket just
denna gång men kanske nästa? Korthålsbanan är något som vi kommer
att utnyttja mera till nästa år.

Yoga – inför nästa år ...
Vi har frågat Britta Thurfjell om hon kan tänka sig ordna lite golfyoga
för alla som är intresserade. Britta är yogainstruktör och detta att ha
koll på kropp och själ har blivit allmänt vedertaget. Det behöver även
vi golfare. Hon har lovat att hjälpa oss få lite koll på kroppen och ni
som är intresserade kan höra av er till mig eller kansliet för att anmäla
er. Start efter årsskiftet.
Yogan kommer att bli antingen på söndag- eller måndagkvällar vid 8
tillfällen under våren. Visst är väl det värt att pröva?
Har ni andra förslag på tävlingar eller andra funderingar så hör av er till
Damkommittén. Vi tar gärna emot både ris & ros för att vi ska bli bättre
och få med oss flera damgolfare.
Vi får nu krypa in och tända lite ljus medan vi väntar på att våren åter
ska göra sin inträde. Håll uppsikt på inbjudan till upptaktsmötet någon
gång i början av april och glöm inte att anmäla er till Yogan!

Tack alla ni som hjälpt oss i Damkommittén på något sätt – ingen
nämnd, ingen glömd!

Lena Gustafsson
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Klara fick träffa Annika Sörenstam!
Klara har fått uppleva något som många unga golfspelare drömmer om. Nämligen att träffa och umgås med den svenska världsstjärnan Annika Sörenstam.

Vi fick många bra tips om hur hon t. ex. förbereder sig inför en
tävling. Hon har speciella rutiner både när det gäller uppvärmning
och inför hennes slag. Hon var jättetrevlig, avslutar Klara.

Klara var uttagen att närvara på Annikas läger & tävling under
hennes uppladdning på Barsebäck 5-8 augusti 2007 tillsammans
med 11 andra unga flicktalanger. De uttagna tjejerna är elitsatsande tjejer i åldern 13-15 år som tillhör Sverigetoppen. Tjejerna
fick en hel del träningstips av Annika.

Deltagarna fick även vara med på Annikas presskonferens inför
tävlingen och tjejerna fick mediaträning under ledning av SVTsportens Jens Lind. (Repotaget sändes i Lilla Sportspegeln under
september månad).

– Det var verkligen häftigt och jättespännande, berättar Klara.
Vi fick följa Annika på hennes inspelningsvarv inför Europatouren
på Barsebäck. Vi fick både prata och ställa frågor till henne under
rundan. Det var väldigt lärorikt och det ser så lätt ut när hon spelar.

Tjejerna spelade matchtävling mot varandra och Klara segrade i
foursome tillsammans med Anna Dahlberg-Kvarnby. Som pricken
över i lyckades hon även ta hem första platsen i singelspelet.
– Jag gick runt på två över par och det var en speciell känsla att
vinna eftersom Annika Sörenstam var prisutdelare, berättar Klara.

Tillbaka i division 1
2004 åkte vi ut div 2 och 2005 började återtåget till div 1. Nu är
vi tillbaka! Jag vill passa på att tacka de som gått caddies ni gör
ett kanonjobb, de spelare som fått förtroendet gör det bästa av
saken och sist med inte minst vår ledare och busschaufför Tomas
Lingmerth.
I år stod Motala och Oskarshamn för värdskapet i de båda
omgångar. Efter Motala låg vi på en 3:e plats och visade inte upp
det spel vi kan. När vi åkte till Oskarshamn så visste jag att grabbarna skulle fixa detta. Med det go och den gemenskap de visar
upp kunde vi bara inte misslyckas. Vi utklassade de övriga klubbarna och tog steget tillbaka till div 1. Underbart!
Tyvärr gick det inte lika bra för våra tjejer i Seriespelet, de trillade
ur div 1 på målsnöret. Bara att se framåt och ta nya tag nästa år.
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Lyckliga segrare; Tobias, Niclas, Adam, Andreas, Jesper, Anton, David och Oscar.
Nedre raden Tomas, Robin, Jesper, Emil och Billy.

Niclas

Niclas “hörna”

Först vill jag tacka alla våra kunder och medlemmar för en trevlig och blöt säsong. Den
har varit lite annorlunda med mycket regn,
en bra bana, många kunder i butiken, lugna
kvällar och fler och fler som fått upp ögonen
för swingstudion och korthålsbanan.
Vår hemsida är välbesökt, vilket visar att
intresset finns för golf och vår verksamhet,
kul och inspirerande! Tack för förtroendet, vi
gör vårt bästa för att du som kund skall vara
nöjd. Vi lovar att vi kommer med lite nyheter
inför nästa säsong, vilken blir vår 10:e och
det skall firas!
10 årsjubileum
Nästa år firar jag 10-årsjubileum i Tranås.
Torsdag-söndag i slutet av maj kommer det
att hända en del saker. Tävlingar, demo-dagar,
temadag och som avslutning Arwefjäll Golf ’s
Bästboll. Mer info kommer på min hemsida
och i mitt nyhetsbrev.
Tävlingar
I år hade jag 2 tävlingar, Midsommarmixen
och GolfStore Tranås Bästboll. Jag provade
ett nytt koncept med demodag, puttävling
och samt Bästboll-tävling. Många postivita kommentarer och ett överfullt startfält.
Jag var nöjd och hoppas att ni som var
med också tyckte detsamma. Grattis Patrik

Forsemalm & Dan Lövunger till 1:a platsen.
Midsommarmixen var en engångsföreteelse
(jag fyllde 40 år 22 juni) och PC Kontor
"lånade ut" tävlingen till mig. Grattis till segrarna Bo & Camilla Horndahl.

Läger i Danmark

Titta bara på Andreas Lingmerth som parallellt med golfen tränar hockey i Taif J20-lag.
Den disciplinen i träningen skulle det vara
fler som tog efter. Det har gett resultat och
Andreas var en av de tongivande i divlaget,
kom 2:a på en minitour i Örebro och flyttades
upp två steg på Skandia Tour.

eller göra en custom fitting på nya
klubbor. Vi har redan Pings hela sortiment
hemma och vi kommer att få hem nyheterna
varefter de lanseras i Sverige.

Vi har startat säsongen 2008 med ett läger
i Danmark. David Lingmerth vann ett läger
för klubbens juniorer på en tävling sommaren
2006. Detta var en upptakt där vi spelade och
smidde planerna inför säsongElitlagen
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Som ni kan läsa om på annan plats
kommer i år att bestå
D
av i d
i tidningen så lyckades Herrlaget
av styrka, golf, smiL
i ngm
spela sig upp i Div. 1 denna
e
r
dighet samt mycket
t
...visar
h...
säsong. Damerna åkte tyvärr
i USA a
puttning. Mer info
s
pela b
ur. Att ha fömånen att ta hand
ra golf tt han kan
om övrig juniort
.
io-plac
om dessa grabbar och tjejer är
eringa Fyra toppverksamhet kommer
r
komm
riktigt roligt och sporrande.
er förs och snart
i december.
t
a
Läs hu
Att se att de som tränar och
r det g segern.
år f
David
lägger ner den tid som krävs
Studion i vintern
på min ör
är kul, det ger också resultat.
hemsid
Studion kommer att
a.
Att få känna sig delaktig i det är
vara öppen hela vintern
underbart.
för de som vill boka en lektion

Jesper Svenler går från klarhet till klarhet och
jag tror att vi nästa säsong kommer att få se
många bra tävlingar från Jesper.
Adam Wilander gör mycket bra resultat när
han trivs (seriespelets klippa) och det finns
mycket golf i honom.
Klara och Anna har visat fram fötterna. Anna
gick till final i Scandia Cup och Klara har
gjort bra ifrån sig på tjejerna Elit Tour.
Sommarlovstouren 2007
Sommarlovstouren vanns i år av Tobias
Lingmerth och Gottfrid Johansson.

Hårdträning på Danmarksläger. Här är gänget som redan
har startat säsong 2008. Fr.v. Sebastian, Anna, Klara, Jesper,
Anton, Andreas, Oscar och Kalle. Sittande Adam, Jesper, Billy
och Niclas.

Butiken
Vi stänger butiken under vintern men min
hemsida www.arwefjallgolf.se uppdateras
ofta. Jag kommer att skicka ut mina nyhetsbrev och om du med jämna mellanrum går in
på hemsidan så kommer du att vara uppdaterad med det senaste hela tiden.
Jag kommer också att bygga om i butiken,
jag tar bort mitt lager vilket ger en större
butiksyta (20 kvm).
Julöppet
Öppettider och erbjudanden kommer att finnas på hemsidan www.arwefjallgolf.se
Tack för ett kanonår!

Niclas

PGA Junior Pro Am spelades på Landeryd. Inget TGK-lag gick till
Sverigefinal men Niclas lag med Robin Ljungberg, Alexander Andersson
och Pauline Helgesson fick se sig besegrade av Kalles lag med Edwin L, 13
Hilda Thalin och Oscar Landsjö.

Gamla Grabbar
Vi har nu lirat färdigt golfsäsongen 2007.
Vinnare i A-klassen blev Rolf Hellerfeldt på 429 slag på de 6 bästa rundorna som
räknas. Det ger ett snitt på 71,5 slag. Bra lirat! B-klassen vanns av Lars-Erik Dahlgren på
445 slag, vilket ger 74,15 slag i snitt.
Det har varit ett perfekt år för Tranås Gamla Grabbar med stora framgångar och vinster i
stort sett i alla klasser vi har spelat. Höglandstouren vann vi med ett slag, 2.279 slag före Eksjö
på 2.280 slag och Tobo på 2.295 slag.
Slutspelet med 15 klubbar från Småland, där de 6 bästa från varje klubb får deltaga, vanns också av
Tranås på 370 slag, 2 slag före Vetlanda och med Jönköping på 3:e plats. 				
GRATTIS, GRATTIS! Bra lirat.
GT-länken mot Gränna inleddes den 22 maj i Tranås med returmöte i Gränna den 11 sept. Tranås sopade banan med Gränna,
så vi fick ta med oss vandringspriset hem igen. Lysande!
Vårt utbyte med Mjölby den 21 maj, där vi spelar matchspel och som vi i Tranås inte spelar lika mycket som Mjölbykillarna,
förlorade vi som vanligt. Men i returmatchen, som spelades den 27 aug, tog vi oss samman och vann med 12-8. Strålande!
Mjölby leder dock med 4-2, men det fixar vi nästa år.
H-65 vanns av A6 på 1445 slag, 2:a Gränna på 1454 slag, 3:a Jönköping på 1465 slag och Tranås på en hedrande 4:e plats.
Samma som förra året. Dom unga grabbarna i H75, som segrade förra året, lirade bra, men fick ge sig mot Jönköping detta år
som har ett starkt lag. Resultat Jönköping 1107 slag, Tranås 1116 slag och Nässjö 1120 slag.
Avslutningsresan, som samlade 34 glada grabbar, gick med bussresa till Hook, där vi efter en värdig
lunch inledde med en shotgun-start på Parkbanan. Vädret var inte perfekt, men mellan skurarna
blev det bra golf som vanns av Sven Ohlsson på 72 slag netto. Kvällens galamiddag var kl. 20.00
prick. Dom som inte kom i tid fick för varje minuts försening ett pliktslag, vilket gjorde att
alla grabbarna kom i tid. Bra gjort. Kvällen avslutades med kaffe och prisutdelning med
r
Stickan och Kjelle i högform. Prisbordet var enormt och vi hade fått låna en kanonfin pub
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Dag två spelade vi poängbogey i härligt regnväder där Ulf Atterklint vann på 34 poäng,
vilket var ett strålande resultat i detta pissväder. Hemresan gick fort, då vi hade prisutdelning
i bussen för dagens spel. Vi vill också tacka alla som hjälpt till med priserna. Både tiggarna
och givarna. Bra jobbat!

Vi i styrelsen vill slutligen tacka alla Glada Gamla Grabbar för ett trevligt golfår och ser fram
emot att våren kommer tidigt nästa säsong 2008.
I väntan på det. Tänk på att vi har tillgång till golfhallen hela vintern med puttävlingar i världsklass, Gamla Grabbar på tisdagar
och damerna på torsdagarna. Det är en lysande tillgång då puttning är en mycket viktig del av golfspelet. I år startar vi med
puttävling och fika tisdagen den 6 november, time 10.00. OBS! Alla våra tävlingsresultat finns på vår hemsida.
										

										

Säsongstävling Gamla Grabbar
A-Klass
1 Arne Wissing
431
2 Göran Lindeli
435
3 Hans Arnell
435
B-Klass
1 Christer Persson
439
2 Cyril Liljeqvist
442
3 Bernt Westberg
446
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Festligt, Folkligt, Fullspikat

Stickan & Kjelle

Spelprogram höglandstouren 2008
22 maj
Nässjö
A-klass startar först
12 juni
Eksjö
B-klass startar först
26 juni
Tranås
A-klass startar först
14 augusti Tobo
B-klass startar först
4 sept.
Vetlanda
Shut-gun start,
		
max 22 spelare per klubb
6 oktober
Tranås
Planeringsmöte
		
med 18 hål golf

20:e upplagan av proffsgolfen
Årets tävling, som för övrigt var 20 års jubileum av proffstävling i
Tranås vanns inte helt oväntat av Peter Grimfjord. Peter som ursprungligen kommer från Gävle är ju ett i golfsammanhang känt namn. Efter
en lyckad tränarkarriär i Gränna flyttade Peter till Kättilstorp och
Jönköpings GK där han numera är huvudansvarig pro.
Peter tillhör en liten krets av proffs som lyckats med den ofattbara
prestationen att göra 8 raka birdies i en tävling. En prestation som
han delar med en handfull spelare världen över däribland Tranås GKs
förre tränare Stuart Reese. Det var flera lokala framgångar i årets tävling. Johan Bjerhag från Vetlanda slutade delad två på 139 slag, två
efter Peter, och Oskar Henningsson från Gränna delade fjärde platsen
ytterligare två slag efter. Bäste hemmaspelare blev Kalle Ragneby som
slutade på en 23:e plats med 151 slag.
1
2
2
4
4
6
6
23
24
30
32
33

Peter Grimfjord, Jönköpings GK
Johan Bjerhag, Vetlanda GK
Björn Pettersson, Sala GK
Oskar Henningsson, Gränna GK
Tony Edlund, Viksjö GK
Joakim Rask, Kungsängen GC
Johan Andersson, Barsebäck GCC
Karl Ragneby, Tranås GK
Niclas Arwefjäll, Tranås GK
David Lingmerth, Tranås GK
Björn Ljunggren, Tranås GK
Adam Wilander, Tranås GK

137
139
139
141
141
142
142
151
152
157
160
161

Lycklige segraren 2007 Peter Grimfjord från Jönköpings GK

Nu är det jul(i) igen...

Önsketänkande kanske. Men har du svårt att smälta att det är
minusgrader ute kan vi trösta med Norraby Krogs ”vintermeny”:

Julbord 29 november – 22 december.

Från onsdag–söndag varje vecka i advent dukar vi fram den vodkamarinerade
sillen och andra specialiteter signerade Martin Dahlgren och Erik Nordin.
Det är strykande åtgång, så boka redan nu på 0739-80 43 75.

Stockholm nästa för Erik.

Julbordet blir sista chansen att smaka på Eriks anrättningar. Sen lämnar han
Norraby Krog efter tre härliga år. Vi tackar för allt det goda han givit oss – och
säger grattis till stockholmarna, som får tillbaka en underbar kock!

April, april!

Säkraste vårtecknet? Det är när dofterna från Norraby Krog sprider
sig över Tranås igen. Första april är det dags, säkert som en birdie på
10:an!

Svårt att vänta? Bjud hem oss!

Festcatering. Matkurser. Företagsevenemang. Det är vad vi ägnar oss åt när
snön täcker greenerna. Ring och boka så kommer vi och trakterar dig och dina
gäster!
Därmed tackar vi för den gångna säsongen och önskar alla golfare och matälskare en god fortsättning!

Martin & Erik med personal
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