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Golfvänner !
Golfsverige är i blåsväder och de
flesta golfklubbarna har i år haft
stora problem med att presentera
sina banor i det skick som medlemmarna önskar. Att orsaken är
besvärliga väderleksförhållanden
ändrar ju inte det faktum att det är
roligare att putta på jämna och
snabba greener än ”hoppiga” och
långsamma. Men vi får göra som
bönderna – jobba ännu hårdare och
hoppas på en gynnsammare väderlek nästa säsong.
Det känns som om det är läge att
plocka ut några områden där jag
anser att TGK ligger bra till i förhållande till andra medlemsklubbar
i Sverige. (Privatägda klubbar har ofta större ekonomiska resurser.)
•

låg kapitalinsats och låga avgifter

•

närheten till tätorten

•

miljön vid Svartåns utlopp i Sommen

•

en bra, spännande och lättgången bana

•

god tillgänglighet (relativt få greenfeespelare)

•

bra träningsmöjligheter

•

lokal för gratis inomträning under vintern

•

intressanta tävlingar

•

välskött och framgångsrik juniorverksamhet

•

en välorganiserad verksamhet för äldre
medlemmar

•

ett vackert, underbart beläget klubbhus

•

en av landets bästa golfrestauranger

•

en av PGA högt rankad tränare med en välsorterad shop och en toppmodern Svingstudio.

Tog jag i för mycket nu? Tror faktiskt inte det men jag och övriga
styrelseledamöter tar gärna emot avvikande åsikter och förslag till
förbättringar.

Ekonomiskt påverkas vi av den dåliga försäsongen genom minskade greenfeeintäkter. Vi har också, som de flesta andra klubbar vi
haft kontakt med, tappat fler medlemmar än vi kunnat rekrytera
nya. Detta gör att intäkterna blir lägre än budgeterat.
Minskade kostnader kompenserar inte inkomstbortfallet fullt ut
varför prognosen är att vi inte heller i år kan skriva av våra tillgångar helt i enlighet med planen. Styrelsens förslag till budget för 2007
hittar Du på annan plats i Golfaren liksom vårt förslag till avgifter.
Vad händer då 2007?
Anders Wilander lämnar sitt jobb som klubbchef för att bli kommunalråd. Kul för Anders och bra för Tranås Kommun. Men hur
möter vi den nya situationen?
När Anders anställdes var det i ett läge där mycket behövde göras
för att klubben skulle vidareutvecklas och etablera sig som en av
Smålands ledande klubbar. Det mesta av det jobbet är nu färdigt
eller på väg att färdigställas tack vare en fantastisk arbetsinsats av
Anders. Vi kan se fram mot en lugnare period där fokus skall läggas
på skötsel och underhåll av bananläggningen, ett väl fungerande
kansli och en trivsam klubbverksamhet.
Vi kommer att bygga samman kansliet med shopen och lägga över
en del av Anders arbetsuppgifter på Niclas. På det sättet bibehåller
vi en bra service för medlemmarna och gästspelarna utan att ersätta
Anders. Ansvaret för verksamheten, personalen, shop och kansli
återgår till ordföranden fr.o.m. årsskiftet.
Under det gångna året har vi haft ett samarbete med Eksjö och
Vetlanda när det gäller tävlingsverksamheten som fallit väl ut. Vid
två tillfällen har representanter för klubbarnas styrelser sammanträffat för att diskutera ett fortsatt och eventuellt utvidgat samarbete – allt i syfte att hitta mervärden för medlemmarna och möjligheter till ökade intäkter och lägre kostnader. Samarbete mellan
klubbar är ett hett tema i Golfsverige idag så fortsättning följer med
all sannolikhet.
När säsongen 2007 drar igång så är vår 9-håls övningsbana klar att
tas i bruk. Den blir en stor tillgång vid utbildningen av nya golfare
men vi kommer alla att ha glädje av att vässa närspelet kring och på
de fina greenområdena. Vem blir förresten den första korthålsmästare/mästarinna i klubbens historia?
Till sist hälsar jag alla välkomna till höstmötet.
Svinga väl!

Jan Ehrlin

Vår kära banpersonal som ficke en slitsam start
på säsongen. Fr.v. Staffan Lago, Leif Eriksson,
Rolf Fredriksson, Mikael Lago, Peter Nordell och
Caroline Blom.
Under säsongen har också Rolf Sjöqvist ryckt in.
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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 Fyllnadsval av en medlem i valberedningen
11. Mötet avslutas
Fyllnadsval till valberedningen
På grund av Hans Hanssons bortgång behöver valberedningen kompletteras. Hans var genom sin
integritet och stora kunskap om klubben en mycket värdefull medlem av valberedningen som nu
består av Lars Malmqvist, sammankallande, Babsan Hjelmquist och Stefan Fundin. Som vanligt
när det gäller valberedningen föreligger inget förslag utan frågan avgörs på höstmötet.

Välkomna

Styrelsen för Tranås Golfklubb

Viktig information från kansliet!
Adressändringar

Öppettider på kansliet

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.

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

Ändring av medlemskategori

Vagnbodar

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.

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.

PRODUKTION

3

BUDGETFÖRSLAG 2007
RESULTATRÄKNING
Bokslut
2005

Budget
2006

Utfall
06-09-30

Budget
2007

3230
815
285
39
29
90
436
4924

3500
850
280
50
40
80
50
4850

3280
749
281
54
40
71
11
4486

3700
900
330
55
40
80
25
5130

-1600

-1625

-1049

-1650

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

-166
-75
-69
-443
-753

-110
-100
-70
-390
-670

-123
-59
-0
-279
-461

-120
-110
-85
-390
-705

JUNIOR, HERR- OCH DAMELIT
Herrelit
Damelit
Juniorer
Summa elitspel

-67
-36
-216
-319

-50
-50
-140
-240

-26
-12
-151
-189

-50
-50
-150
-250

DR Shop och PRO
Föreningsavg. golfinfo
Hyror
Administration
Klubbkostnader

-119
-295
-113
-219
-204

-120
-310
-110
-200
-90

-63
-229
-98
-146
-46

-120
-300
-110
-220
-100

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

-21
-15
-189
-98
-87
-410

-40
-20
-190
-65
-50
-365

-26
-9
-148
-58
-53
-294

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

Avskrivningar
Inventarier
Fastigheter, byggnadsinventarier
Banan, markanläggningar
Summa avskrivningar

-568
-228
-132
-928

-612
-228
-143
-983

-479
-171
-92
-742

-628
-255
-170
-1053

-47
-32

-75
-40

-23
-30

-75
-32

-5039

-4828

-3370

-5075

Resultat

-115

22

Investeringar/maskiner
Investeringar/markanläggning, bevattning
Investeringar/byggnader

1196
77
24

500
650
450

(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
Företagsförsäkring
Summa kostnader
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55
70
794
1

500
100
550

ÅRSAVGIFTER
Avgift 2006
Avgift 2007
3300
3630
Senior, enskild
Vardagsmedlemskap
2500
2830
Äkta makar/sambo (samma bostadsadress)
3120
3430
Studerande 22-25 år (studieintyg)
1880
2070
1360
1500
Juniorer äldre 18-21år
Juniorer yngre 13-17 år
1140
1260
Knattar tom 12 år
780
860
*Non resident
3300
3630
* Non resident ÄM
3120
3430
Passiv
390
390
Köavgift
200
200
Inträdesavgift seniorer
500
500
Inträdesavgift juniorer
100
100
Vagnplats med skåp
200
200
Nyckel till vagnbod
50
50
100
100
Städavgift för seniorer
Medlemslån
4 000
4000
Förseningsavgift efter förfallodag
200
200
Hyra av banan per påbörjad timma
1 500
2000
Hyra av golfbil
100
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
260/300
300/350
Äkta makar/sambo
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
– 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
GREENFEE ”Pay & Play-bana”
Seniorer vardagar/helg
Juniorer vardagar/helg

700

500

100
50

5

Ban- & Miljökommittén
Efter en mycket speciell vinter/vår var bana inte bra
under perioden maj-juni. Banpersonalen fick lägga
många extra timmar på att få greenerna spelbara,
men även fairways på en del hål fick mycket stryk på
grund av den sena och tuffa vintern.
Vintern drabbade inte bara oss i Tranås. 9 av 10 banor hade
mer eller mindre skador av vintern enligt vår bankonsulent
Mikael Frisk. Tyvärr drabbas oftast banor med vitgröe-greener
och det är ju det vi har förutom de två nya greenerna på hål 3
och 4. Där fanns inga skador alls.
Linköpings GK testade att täcka greenerna med duk och skottade bort snö på 16 greener och lämnade 2 i princip utan åtgärder. Vad hände? När våren kom var det två greener som var bra
och det var de två som inget gjordes vid, de andra var svarta
och helt utslagna. Året innan gjorde man tvärs om med 16 perfekta greener och två mindre bra.
Naturens krafter rår vi inte på men vi rår över våra egna krafter.
Kan vi medlemmar göra något för att underlätta
och hjälpa banpersonalen när naturen spelar oss
ett spratt?

Gamla Grabbar har nu ställt upp med frivilligt arbete vid flera
tillfällen. Bland annat har flera områden på hål 6 fairways bytts
ut mot nytt gräs. Man har rensat fjärde hålets dikeskanter från
sten och buskar. Gångvägar på hål 4 och 5 har gjorts i ordning
samt en hel del annat smått och gott. Ett jobb som präglats av
stor uppslutning, 15-25 man per gång, och glada miner.
Gamla Grabbar har verkligen föregått med gott exempel.
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Klubbens städdagar brum
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kar locka mellan 60–80 peri ma
soner på två dagar. Vi borde lätt
kunna fördubbla detta antal personer. Tänk 60 medlemmar x 4 timmar, det blir 6 veckors
arbete för en person. Det är mycket värdefull arbetstid!
Vi brukar som sagt hinna med en hel del, men viktigare ändå,
är kanske känslan av klubbtillhörighet som lätt infinner sig när
man gör något tillsammans.
Vad ligger då framför oss?

Nya teeskyltar tas fram som ett komplement till våra fina scorekort. På hemsidan finns en bra banguide.
Vi har gjort en genomgång av samtliga hål. Vad som bör göras
omgående och vad som bör göras på sikt för att höja banans
kvalitet. Här är det ofta arbete som kan och bör göras ideellt
för att avlasta redan hårt ansträngd personal.
När våren så småningom kommer så är korthålsbanan i spelbart
skick. Vad spännande det kommer att bli. Vi är säkra på att
korthålsbanan kommer att vara till stor glädje för både medlemmar, greenfeegäster och nyfikna nya golfare.
Ni skall alla ha ett stort tack för detta golfår och hoppas vi får
en snällare vinter så nästa vår inte blir som denna.
Vi vill passa på att tacka kansliet, banpersonal, shopen/tränare,
restaurangen och alla frivilliga krafter för ett gott arbete
under 2006.

Sigurd Lövmo
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t.v. Gamla Grabbar fyller ut ojämnheter i fairway på 6:an. Birgit Emmertz serverar efterlängtat kaffe till de hårt arbetande grabbarna.

Juniorkommittén summerar säsongen
Tranås GK har många lovande juniorer, både tjejer och killar. Under
Niclas och Kalles ledning har juniorerna tränat ambitiöst under den
gångna säsongen och vi ska vara glada över att ha två mycket duktiga instruktörer knutna till Tranås GK. Många juniorer har lyckats
bra ute på tävlingar under säsongen. Det är
viktigt att våra ungdomar kommer ut på
andra banor och spelar, både individuellt och
i lagspel.
Vi har under säsongen arrangerat en omgång
av Skandia Tour och en omgång av Höglandsslaget. Dessa arrangemang ordnades på
ett mycket bra sätt av Birgit och Stickan
Emmertz och Kjell Blomqvist. TGK placerade sig som totaltvåa i både Höglandsslaget
och Sexstadsslaget och i Tjejligan tog sig
tjejerna till riksfinalen för tredje året i rad.
Denna final spelades i Lund.

Juniorerna har åter igen visat att det finns talanger i Tranås GK. Vi har
fler och fler som spelar på de högre tourerna. Många har sänkt sig och
fler har visat att de kan vinna på tourer och på klubbtävlingar. Vinna är
inte allt - huvudsaken är att vi har KUL, för då föds framgång.
Ett grattis till årets kille – David Lingmerth, som i år har
visat att han kommer att bli att räkna med i framtiden, till att
börja med på Telia Tour 2007. Han är en av Sveriges bästa
amatörer och kommer att få representera Sverige i fler stora
uppdrag, i år bl a EM för herrar. Han åker efter nyår till USA
för att plugga och spela golf. Många av våra världsstjärnor
har gått samma väg.
Ett grattis till årets tjej – Klara Johansson, som i år har visat
att vi har en mycket duktig tjej på gång igen i Tranås. Fortsätt
att tycka att golfen är kul så kommer du att lyckas.
Ett grattis till uppmuntringspriset – Anna Fundin, hon visar
ett enormt intresse på träningen och sedan lägger hon ner mycket tid på
egen träning. Hon är också en av glädje-spridarna i damlaget.

Vem är starkast - årets stora fråga!

Inför säsongen 2007 kommer vi inom juniorkommittén att jobba
för att engagera ungdomar till att vara mer delaktiga i föreningsarbetet. Svenska Golfförbundet anser att klubbarna ska prioritera
detta arbete. Det är ungdomarna som är de framtida styrelse- och
kommittémedlemmarna, och det skadar nog inte om vi får fram hur
ungdomarna ser på olika frågor i klubben.

Niclas

Ett problem i golfsverige är att vi tappar ungdomar. Jag tror att vi
måste förnya oss för att kunna behålla dessa juniorer som tycker att
det är för omständligt att spela golf. Det måste bli smidigare att
komma ut på banan, och då är det givetvis viktigt att ungdomarna
själva kan göra sin röst hörd.

Berra Fång
Tjejligan Klara Johansson, Hilda Thalin, Pauline Helgesson och Anna Fundin.

GRANNGÅRDEN
SOMMARLOVSTOUREN

C-klass

A-klass

Flickor 15 år

1

Henrik Bengtsson

43

1

Cecilia Sätermo

63

2

Stina Rosengren

43

Pojkar 13 år

1

Emil Gustafsson

38

3

Pauline Helgesson

42

1

Oskar Bengtsson

73

2

Klara Johansson

38

4

Hilda Thalin

39

2

Marcus Råsberg

83

3

Robin Ljungberg

35

5

Ebba Nordahl

34

Pojkar 14 år

4

Rikard Andersson

35

6

Patrik Bengtsson

34

1

Sebastian Svenler

71

5

Jesper Svenler

34

7

Kim Simonsson

33

2

Fredrik Henning

73

6

Adam Wilander

33

B-klass

Pojkar 15 år
SKANDIA JUNIOR CUP

1

Erik Rosengren

76

Flickor 13 år

2

Hjalmar Wilander

78

1

Daniel Zeilon

41

1

Pauline Helgesson

74

Pojkar 16 år

2

Sebastian Svenler

39

2

Stina Rosengren

79

1

Jesper Svenler

71

3

Oskar Bengtsson

36

Flickor 14 år

2

Erik Bengtsson

71

4

Simon Holmer

34

1

Klara Johansson

73

2

Anna Fundin

80

5

Patrik Råsberg

33

6

Alexander Östh

33
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Korthålsbanan är färdig
och kommer att öppnas
i anslutning till säsongsstarten
-07. Vi får en fantastisk bana
som kommer att ge både
rutinerad och nya golfare
utmärkta spel- och
träningsmöjligheter.
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Hej och tack för mig
Efter över 20 år i klubbens ledning dels som sekreterare, dels som banchef och dom sista
åren som anställd klubbchef lämnar jag detta fantastiskt trevliga uppdrag. Jag tänker inte
ägna mig åt någon lång tillbakablick, men det jag helst vill komma ihåg är dels de nya hålen
och inte minst tillskapandet av vår korthålsbana. En offensiv satsning som klubben och
medlemmarna garanterat kommer att få stor glädje av.
Kommer jag att sakna nåt? Självklart kommer jag att sakna mycket. Gamla Grabbars tisdagsaktiviteter, juniorernas ständiga närvaro runt puttinggreen, shop och kansli. Dessutom alla
dagliga och trevliga träffar med er medlemmar kommer jag självklart att sakna. Men jag har
inga ambitioner att lämna golfen som idrott utan förhoppningsvis blir det mer eget golfspel
i fortsättningen.
Till sist vill jag så här lite mer formellt tacka mina arbetskamrater, styrelse och arrendatorer ute på klubben för ett jättebra samarbete och trevlig gemenskap. Livet går som
bekant vidare och jag tycker att Tranås Golfklubb har
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Hemsidan

Har ni sett vår nya hemsida. Den har sponsrats av Jesper Snive på Cantalope. Vår
hemsida kommer att vara precis så bra som vi medlemmar gör den. Om vi vill att den
ska vara levande så måste vi hjälpas åt att komma med information och nya bilder.
Under vintern kommer hemsidan att uppdateras med nya bilder som Erik Hellquist
fotograferat. Sedan finns det möjlighet för de olika kommittéerna att ha egna undersidor. Alla som är intresserade av att hjälpa till kan höra av sig till Elisabeth Wilander,
ew@byran.se

Vinterträning i nya lokaler
Klubben har slutit ett avtal med ATTRACTUS om hyra av lokal för inomhusträning i vinter. Lokalen är belägen i källarplanet ute på Tranåsbaden.
Från och med 1 december har vi tillträde till lokalen, och vi kommer under
december månad att färdigställa en puttinggreen samt 2 utslagsplatser. Vi
hoppas också kunna erbjuda en enkel kopp kaffe o.dyl.
Lokalens läge, ute i känd golfterräng, hoppas vi skall locka än fler medlemmar att under den mörka årstiden upprätthålla svingen. Öppettider återkommer vi med på hemsidan.
Anledningen till lokalbytet är att de lokaler vi tidigare hyrde i Wigens-huset
inte längre är tillgängliga för klubben.
Vi är glada att åter kunna erbjuda samtliga medlemmar fritt spel inomhus
och den stora skillnaden mot tidigare är att vi nu disponerar lokalen hela
året i minst 3 år framåt utan ökade kostnader för klubben.

Öppettider
Kommer att anges på vår hemsida www.tranasgk.se
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Solen går upp för en ny dag på golfbanan...

En av de vackra bilderna som Bildmakarnas Erik Hellqvist fotograferat under hösten.
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Ryder Cup Irland 2006

Tillsammans med Niclas Arwefjäll,
Sören Törnqvist och Kay Gustafson
hade jag glädjen att uppleva Ryder
Cup på plats i Dublin. Ett par helt
fantastiska dagar.
Redan på flyget över från Göteborg förstod
vi att vi var på väg till ett av världens största
idrottsevenemang. Reklamen och marknadsföringen för tävlingen var påtaglig både på
flyget, flygplatsen i Dublin samt inte minst
längs motorvägarna runt Dublin. Trots massiv reklam så uppfattade jag inte den stötande, reklam kan ju vara det ibland, utan den
var samtidigt väldigt elegant och lite diskret.
Att något stort var i görningen gick under
alla omständigheter inte att ta miste på.
Redan på inspelningsdagen var det slutsålt,
vilket innebar 45.000 åskådare. Nu var troli-

Säkerheten kring Tiger Woods är stor.
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gen inte alla där för det blåste och regnade så
hårt att inspelet kortades ner till 9 hål.
Säkerheten däremot hade dock inte kortats
ner. Mobiler, kameror och alla typer av väskor, handbagage var omöjligt att ta med sig
in på själva området. Dessa saker fick lämnas
in i avsedda tält under tiden man var inne på
området. Det vimlade av vakter och metalldetektorer. Utan pass eller gällande ID-handlingar var det tvärstopp. Efter oss i kön stod
fyra amerikanska gäster som hade gällande
biljetter men saknade gällande ID-handlingar. De blev följdaktligen stoppade av vakterna, vilket ju irriterade de amerikanska gästerna som med alla medel försökte bevisa att de
var där enbart för golfen och inte hade några
andra avsikter. Palavern höll på i flera minuter tills en security chef kom förbi och meddelade att reglerna var bestämda av den amerikanske Ryder Cup-kaptenen. De fick slokörat vända om till Dublin och hotellet för att
hämta sina handlingar. Den rigorösa vakthållningen syntes för oss lite överdriven, men
å andra sidan sett så hände inget överraskande vad vi känner till.
Som sagt vi var på plats torsdagen och första
speldagen (fredagen). 45.000 åskådare/dag
gjorde att det inte var så enkelt att på nära
håll följa bollarna. 4 bästbollar på förmiddagen och 4 foursomebollar på eftermiddagen
gjorde trängseln påtaglig. Man fick gå 6-7 hål
i förväg för att kunna komma riktigt nära en

Närmare än så här kommer vi aldrig Ryder Cup-bucklan.

green eller ett tee. Detta ”problem” hade
arrangören tydligen förutsett då man hade
ett 10-tal gigantiska TV-skärmar på strategiska ställen runt banan. Dessa jättemonitorer
var som av en händelse placerade i närheten
av publika serveringsställen. Satt man där
över en korv och öl så kunde man både se och
framförallt höra publikjublet, som hela tiden
steg i takt med Europas framgångar.
En sak man aldrig kommer att glömma är
publireaktionerna vid första tee när Darren
Clark ropades upp. Gunde Svans uttryck
”ståpäls” var en underdrift.
Publiken var som sagts enormt stor, men
samtidigt väldigt sportslig. Merparten höll ju
på Europa men de tusentals amerikaner som
var på plats skapade en fantastisk stämning
i förhållandevis sportslig anda.
Med gäster som Bill Clinton, Micael Jordan
med flera kända ansikten och över 1 miljard
TV-tittare så förstår man att Ryder Cup är
värt ett besök. Nästa gång tävlingen kommer
till Europa så spelas den i Wales 2010. Börja
planera redan nu, det är inte billigt men på
något sätt värt pengarna i alla fall. Vi som var
där, Kay Gustafson, Sören Törnqvist, Niclas
Arwefjäll och undertecknad kan i alla fall
varmt rekommendera ett besök.

Anders Wilander

Kay gör tummen upp för K-Club och Ryder Cup!

Överst: K-Clubs golfhotell. Mitten: 1, 2 och 3 (Tiger Woods, Chris Dimarco, Phil Mickelson och Jim Furik) på världsrankingen och ändå vann “vi”!
Nedan: Invigningsseremonin hölls på klubbens driving range, liknade mer en popkonsert. Kolla publikleden på hål 16.
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Tävlingsresultat 2006
KLOCKMÄSTER POÄNGBOGEY
A-Klass

VOLVO MASTER AMATUER DAMER

STRÖMSHOLMENS BÄSTBOLL

1

43

1

D Zeilon/E Jönsson

49

35

2

A Palm/P Andersson

42

2

L Skrubbe/S Skrubbe

46

Anders Wilander

35

3

M Pettersson/E Wilander

40

3

M Thors/M Gustafsson

45

Elisabeth Wilander

34

Herrar
48

KM MATCH 2006

1

Robin Ljungberg

2
3

B-Klass

B Hjelmquist/U Persson

1

J Ehrlin/S Brege

1

Anders Zeilon

33

2

O Alsen/P Platenius

46

Herrar

2

Krister Gustafsson

30

3

R Johansson/M Brangenfeldt

45

Billy Fransson b. Anton Gustavsson

3

Daisy Sandelin

30

C Klass

Damer: Linda Lilja b. Klara Johansson
CITROEN GOLF TOUR

1

Daniel Zeilon

41

1. John Elf/Anette Palm

55

KM SLAG 2006

2

Malin Olsson

37

2. J Fredriksson/J-E Fredriksson

49

Damer 50

3

Mikael Holmqvist

34

3. Anders Wilander/Bo Horndahl

47

1. Anita Möller

164

Damer
NICLAS SHOT OUT

PC KONTORS MIDSOMMARMIXED

1

Elisabeth Wilander

241

A-Klass

1. B Singleton/T Pettersson

2

Klara Johansson

243

3

Wanja Boij

255

41

1 Jacob Eriksson
B-Klass

GENERATIONS POKALEN

1

1

S Skrubbe/R Skrubbe

47

1

2

M Bengtsson/H Bengtsson

45

Herrar 55

3

A Lingmerth/T Lingmerth

44

1

Oscar Bengtsson

GARYS HERRTÄVLING A-KLASS

Herrar 45
Thomas Helgesson
Ulf Clasén

1

Oskar Landsjö

65

4

M Sätermo/C Sätermo

43

Herrar 65

2

Filip ClasÉn

69

5

M Skobe/A Skobe

43

1

3

Erik Bengtsson

71

6

T Lingmerth/S Lundh

43

Herrar

B-Klass

1

Håkan Westman

162
154
178

David Lingmerth 220 sudden death

1

Håkan Henning

40

TRANÅS ELTJÄNST BÄSTBOLL 2006

2. Adam Wilander

220

2

Mikael Folke

35

1

G Pettersson/C Åkerlindh

3. Martin Gustafson

224

3

Sebastian Svenler

35

2

B Singleton/T Pettersson

45

3

K Blomquist/U Blomquist

45

C-Klass
1

Ted Haraldsson

41

2

Daniel Zeilon

40

SENSIAS DAM BJUDER HERRE

3

Anton Bengtson

39

1

12

P Rosengren/A Rosengren

48

43

2

K Svensson/G Svensson

43

3

E Gustafsson/E Asp

42

GT-LÄNKEN 2006 A-KLASS
1

Leif Nordell

72

2

Staffan Hermansson, Gränna

74

3

Arne Wissing

74

Klubbmästerskap slagspel vanns av Elisabeth Wilander före Klara Johanssom och Wanja Boij.
Herrklassen vanns av David Lingmerth efter särspel mot Adam Wilander, 3:aMartin Gustafson, 4:a Torgny Pettersson och 5:a Kalle Ragneby.
Dam bjuder herre under semesterveckan vanns Annelie & Patrik Rosengren före Kenneth & Gunilla Svensson och Ebba Asp & Emil Gustafsson.

B-Klass

ONSDAGSGOLFEN, SLUTTABELL

EKBOMS/ OPTIMERA CUP 2006

1

Åke Henningsson, Gränna

74

1

44

A-Klass

2

Östen Kjellström

78

2

P ÅhlÉn/M KarlÉn

43

1

Per Friberg

3

Torsten Lingmerth

78

3

L Gustafsson/A Gustafsso

42

2

Hans Ljungqvist

352

4

M Olsson/M Olsson

42

3

Michael Berggren

353

5

P Friberg/W Boij

41

Onsdagsgolfen B-Klass

6

K Jacobsson/L Nordell

41

1

Håkan Henning

350

2

Niclas Johansson

355

3

Per-Anders Nilsson

361

OEM POÄNGEN 2006
A-Klass

B Singleton/T Pettersson

1

Elisabeth Wilander

41

2

Ju Chin Lim

38

ONSDAGS GOLFEN FINAL

3

Oscar Wissinger, Eksjö GK

37

A Klass
1

Hans Ljungqvist

71

1

Tomas Gado

38

2

Magnus Segersson

72

SÄSONGSTÄVLING GAMLA
GRABBAR

2

Anders Zeilon

37

3

Peter Åhlén

74

A-Klass

3

Daniel Zeilon

37

B-Klass

B-Klass

C-Klass

1

Mikael Folke

349

1

Arne Wissing

431

70

2

Göran Lindeli

435

Hans Arnell

435

1

Erik Ryblom, Eksjö GK

43

2

Bo Karlsson

71

3

2

Stefan Skrubbe

40

3

Peter Helgesson

71

Gamla Grabbar B-Klass

3

Patrik Bengtsson

38

1

Christer Persson

439

TISDAGSGOLFEN DAMER FINAL

2

Cyril Liljeqvist

442

COOP CUP/CANCERGOLFEN 2006

A-Klass

3

Bernt Westberg

446

1

J Fredriksson/J Fredriksson

41

1

Lena Gustafsson

38

2

L Skrubbe/U Andersson

41

2

Barbara Hjelmquist

37

NORRABY KROG LAGTÄVLING

3

H Ljungqvist/K Bergh

39

3

Linda Lilja

36

1

B-Klass
EFG GOLFEN 2006

1

Catherine Osbeck

37

A-Klass

2

Ulla Persson

36

3

Eivor Clasén

36

1

Katharina Lif

37

2

Peter Nordell

35

3

Andreas Lingmerth

34

B-Klass

STIGS MINNE
Sören Törnqvist b. Barbara Hjelmquist

1

Patrik Forsemalm

42

2

Jan-Erik Fredriksson

38

3

Lars Thorin

36

KM Match vanns av Billy Fransson, som i finalen slog Anton Gustafsson. 3:a blev Adam Wilander.
Damklassen vanns av Linda Lilja som besegrade Klara Johansson. Delade 3:or var Elisabeth Wilander och Wanja Boij.

Per Friberg, Wanja Boij,
Peter Åhlen,Andreas Johansson

HÖGLANDSTOUREN
A-Klass
1

Carl-Axel Nilsson Tobo GK

69

B-Klass
1

Sten Nilsson

71
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Rapport från damkommittén
Nu har åter ett år gått och det är dags att summera
damgolfen i Tranås Golfklubb. Spontant så tänker
man väl på den fina sommar som varit, inte många
rundor då man behövt fälla upp paraplyet.
Lite allmänt summerat för år 2006 så känns det
som om damgolfen har fått ett litet uppsving,
åtminstone i Tranås Golfklubb. Vi har haft flera
startande i varje tävling, flera tävlingar och bättre
resultat.
Tisdagsgolfen
På tisdagsgolfen i år har vi varit 33 st. i snitt, inte
dåligt. Det har funnit tisdagar då vi varit över 45
stycken som spelat. Vi kommer därför att nästa år
införa 3 klasser A, B och C klass. Vi har varit lite
ojämnt födelade i år men vi återkomma till detta
vid upptaktsmötet i vår.
Stora framgångar för D50 & D60
Vi har i år varit värdar för både D50 och D60 där
vi fått stora framgångar.
D 50 vanns av Tranås och de spelarna som representerade oss och som spelade så bra var, Anita
Möller, Kinna Clase’n, Khatarina Lif och Babsan
Skogsberg.
Även D 60 vanns av Tranås, dessutom med stor
marginal. De som representerade oss där var
Marianne Larsse’n, Raili Malmqvist, Agneta
Westman, Ulla Persson och Karin Svensson. Bra
jobbat, Tranås!!!!!

STORA DAMDAGEN A-KLASS

Nationella Damdagen
Vi har även i år haft vår återkommande tävling
Nationella Damdagen. Vi spelade i över 30 graders värme. I år också med en fantastisk huvudsponsor, Anns, som skänkte mycket fina priser. Att
notera från denna tävling, var att vi var lika många
lokala spelare som greenfee gäster, vad vi nu drar
för slutsats av det?
Malmqvist Guld Poäng
En annan återkommande tävling som spelades var
”Malmqvist Guld Poäng” men denna gången var
det ihållande regn (ett mycket återkommande
väder i denna tävling). Vi var 34 damer/tjejer som
slogs om vinsten, som är mycket populär. Det
längsta strået drog i år lag Maria Ehrlin Brege,
Wanja Boij och Gunnel Asp.
Värt att nämna är väl också våra två avslutningstävlingar som varit populära och blivit en tradition. Vi spelar 9 hål innan mörkrets inbrott och
efter detta så träffas vi gemensamt på Norraby
Krog och äter och har det mysigt.
Höstsvingen som är en putt-tävling (antal puttar
på green) vanns utav Pernilla Andersson på 11
puttar över 9 hål (27 poäng). Svårslaget resultat!
Den mörkade bästbollen vanns av lag Marie
Kennmark/Marianne Hörlin på 25 poäng.
Nya planer
Vi i damkommittén har lite planer inför nästa
säsong, så håll ögonen öppna på anslagstavlan.

Vi kommer eventuellt att återinföra ”Gökottegolfen” till våren. En liten runda innan dagen
börjar låter väl lockande? Vi återkommer som sagt
om detta på vår upptakten.
Vi kommer förhoppningsvis också få ha en egen
Demodag hos Niclas, precis som vi hade i år. Det
var inte många som slöt upp men de som var med
tyckte att det var till stor hjälp vid klubbval, materialval mm. Och spännande att lyssna till någon
som hade kunskapen. Nästa gång hoppas vi på
bättre uppslutning. Vi har en egen studio som är
perfekt att testa i, antingen man är en medelgolfare eller ett proffs!
Det kommer även komma upp en förslagslåda
vid kansliet till våren, där vi hoppas att alla som
vill komma med positiv kritik eller negativ sådan
gör sig hörd. Vi hoppas få förslag på förbättringar
som vi kan göra, kanske lite nya tävlingsformer
eller varför inte bara kommentera något som
behöver kommenteras?
Vi har som sagt en ny rolig golfsäsong att se
fram emot med lite nyheter som vi hoppas kommer att passa.
Ett stort tack till Stickan & Biggan
Vi vill också från Damkommitténs sida passa på
att tacka Stickan & Birgit Emmertz som alltid
hjälper till vid våra tävlingar, både med det ena
och det andra. Ni är guld värda, Tack!!!

Lena Gustafsson

TISDAGSGOLFEN SLUTTABELL
B-Klass

1

Elisabeth Wilander

69

A-klass

2

Ann Marie Ljunggren

69

1

Anita Möller

281

1

3

Linda Lilja

73

2

Anette Wissing

281

Madlene Bengtsson

281

2

Beatrice Singleton

282

Ulla Persson

287

4

Ulla Blomquist

73

3

Elisabeth Wilander

282

3

5

Anita Möller

77

4

Linda Lilja

286

4

Liselotte Olsson

290

Marie-Louise Jaginder

291

B-Klass
1

Gunnel Jibhammar-Asp

34

5

Wanja Boij

286

5

6

Lena Gustafsson

287

6

Eivor Clasén

294

Catherine Osbeck

294

2

Lena Gustafsson

33

7

Daisy Sandelin

288

7

3

Malin Olsson

32

8

Ulla Blomquist

289

8

Lena Pärssinen

295

291

9

Anneli Rosengren

297

292

10 Anita Widestrand

297

Kristina Clasén

4

Chantana Ekwall

31

9

5

Daisy Sandelin

30

10 Ann-Marie Ljunggren

C-Klass
1 Madlene Bengtsson
2 Ulla Persson
3 Maria Ehrlin Brege
4 Jessica Friberg
5 Anette Palm

14

40
36
35
35
35

Tisdagsgolf-finalen avgjordes i vackert väder. Ovan höger
syns segraren i damklassen Lena Gustafsson flankerad av
Babsan Hjelmquist och Linda Lilja.
D 50 damerna tog hem seriesegern på hemmabana. I laget
ingick Babsan Hjelmquist, Katarina Lif, Kinna Clasén
och Anita Möller.
Ebba Asp slog till med en HIO på Midsommarmixeden,
det var hennes andra HIO på hål 8.

Seriespelet 2006

HIO’s 2006

Herrarna div. 2

Killarna gjorde bra ifrån sig och föll på målsnöret. Med endast
6 slag från att gå upp till div 1 slutade de på en tredjeplats. Tack
till ledare Tomas och alla killar som spelat och caddat. Laget
bestod av David Lingmerth, Adam Wilander, Jesper Svenler,
Niclas Arwefjäll, Anton Gustafsson, Billy Fransson och
Andreas Lingmerth.
Damerna div. 2

En riktigt bra insats av damerna som gick upp i till div 1.
Första omgången spelades i Glasriket utanför Växjö och andra
omgången spelades på hemmabana. Bra jobbat av coach Kalle,
ledare Bosse och alla tjejer som spelat och caddat. Laget bestod
av Klara Johansson, Linda Lilja, Madelen Pettersson, Elisabeth
Wilander, Anna Fundin, Ebba Asp och Wanja Boij.

Att göra hole in one är inte lätt. Det kan vi konstatera när vi ser
att endast 3 st HIO gjorts i Tranås under säsongen.
I år har följande HIO rapporterats in:
hål 8
Ebba Asp
hål 10
Inger Lundberg, Linköpings GK
hål 15
Rolf Sjöquist
hål 3 Bro Bålsta
Stefan Fundin
Krister Gustafsson
hål 16 Vinbergs GK
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Julbord på Norraby Krog
Nu är vår andra sommar på
Norraby Krog slut.
Vi ser med spänning fram emot en fortsatt
härlig höst och framför allt mot de
kommande julborden som vi börjar
servera den 24 november.
Vi har öppet från kl 18.00 onsdag till fredag
och från kl 13.00 på lördagar och söndagar.
Vi tillagar vårt julbord från grunden
med hjälp av utvalda svenska råvaror
av högsta kvalité.
Med den vackra och lugna miljön vid Tranås
Golfbana och Svartån lovar vi att ett julbord
hos oss blir en minnesvärd kväll för er.
Välkomna!
Martin och Erik
Krog

0140-194 35
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info@norrabykrog.se
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Niclas “hörna”
klar i början av juni, lite senare än beräknat.
Det är många som har varit intresserade av den,
och vi har haft fullt upp med lektioner och
customs vid köp av klubbor. Det är viktigt att
du får rätt klubba för just din sving. Vi har fler
och fler kunder som kommer från Jönköping,
Motala, Linköping, Ödeshög, Eksjö, Vadstena
– ja lite överallt ifrån. Det är kul att vi har fått
ett bra rykte om att vara duktiga på lektioner
och customs.
Grand opening 2006

Vi öppnade i början av april, och trots det
dåliga vädret så var det mycket folk, rekord
i antalet besökare. Många passade på att utnyttja våra öppningserbjudanden samt att beställa
tid för en customlektion. Min hemsida är också
välbesökt – kul och glädjande att ni uppskattar
shopen och min hemsida. Vi gör vårt bästa för
att du som kund ska få den bästa servicen och
de bästa erbjudandena.
Kristoffer ny i shopen &
Kalle ny assistent

Kristoffer Johansson anställdes av mig för att ha
ansvaret i shopen, och han var ett tillskott. Han
var/är mycket omtyckt bland medlemmarna
och kunderna. Tyvärr har han bestämt sig för
att börja på OEM Electronics som säljare och
jag önskar honom lycka till.
Min nya assistent Kalle Ragneby började efter
att Göran Bånge flyttat till Vetlanda. Kalle är en
kanonkille som snabbt kom in i gänget och blev
mycket omtyckt bland juniorerna (framförallt
av tjejerna)! Han coachade fram damlaget till
avancemang till div 1. Kalle kommer att jobba
kvar nästa säsong.
SvingStudion

Svingstudio är något som ligger i tiden, idag
finns det mer än 10 st i Sverige. Vår studio var

Studion kommer att vara öppen hela vintern för
lektioner. Vi har redan fått in en del nyheter
inför 2007. Läs mer om dem på www.golfstoreniclas.se.
Välkommen till Niclas Golf Akademi, vi gör
dig förberedd inför säsongen 2007.
Niclas shootout

Vanns i år av Jacob Eriksson och Oscar Bengtsson, Grattis! Tävlingen har varit annorlunda
och uppskattad men deltagarantalet har varit
lite för lågt. Jag kommer därför att till nästa år
göra ett uppehåll med Niclas Shoot out.
Istället gör jag om tävlingen till Niclas Invitational, en heldag med demodag med flera leverantörer. Det blir en bästboll tävling med närmasthål-priser, puttävling, wedgetävling och en
gemensam prisutdelning på kvällen. En heldag
som jag lovar dig att du kommer att minnas.
Håll utkik efter mer info om denna dag.
Juniorerna!

Läs om dem på sid. 7.
Seriespelet

Seriespelet blev en liten succé – Damerna gick
upp i till div 1. Tack och bra jobbat av coach
Kalle, ledare Bosse och alla tjejer som spelat och
caddat. Vi killar föll på målsnöret, endast 6 slag
från att gå upp till div 1 (nästa säsong tar vi

steget). Tack till ledare Tomas och alla killar
som spelat och caddat.
Säsongen 2007 kommer vi att starta i januari
i vår nya golfhall vid golfbanan (Sensias gamla
lokaler). Mer info kommer på min och klubbens hemsida i december. Träningen kommer
att vara öppen för alla juniorer som är medlemmar i TGK.
Träning

Lektionerna har i år ökat, framförallt paketerbjudandena med videolektioner. Att köpa ett
paket med lektioner gör det lättare för dig själv
att verkligen utvecklas. Börja gärna med några
lektioner inomhus för att sedan finslipa det när
vi kommer ut till våren. Våra kurser som vi hade
under våren var så gott som fullbokade allihopa
Golf&Gourmet, 2 dagars Damläger, Närspelskurserna, Heldagarna och 36+are.
Vi kommer med ett nytt kursprogram för våren
2007 i januari. För dig som vill vara extra förberedd så kommer vi starta grupper i golfhallen
med träningar 4ggr en tim/vecka. Vi kommer
att gå igenom grunderna i svingen och puttningen. Mer info i dec-jan på hemsidan.
Nyheter inför 2007

• Ny shop med tidsbokning och greenfee.
• 2 st Grand Opening helger 23-24 mars
och 31mars-1 april
• Niclas Invitational
• Kursprogrammet klart i januari.
• Redan nu finns de flesta nyheterna i studion!
Tack för i år!

Niclas

www.golfstoreniclas.se.

JULÖPPET I SHOPEN
Lördagar 2, 9 &16/12 kl. 10.00-14.00.
Tisdag 19/12 kl.12.00-18.00, onsdag 20/12 kl.12.00-18.00,
torsdag 21/12 kl.12.00-18.00.
Välkomna! Vi bjuder på glögg och pepparkakor.

Julklappstips:
• Marknadens bästa vagnbag OGIO Spara 400:-. Nu 1.795:-. Ord pris 2.195:• Presentkort till Grand Opening 2007, Bättre golfare 2007, Nya Cobra Drivern
• Fynda på vår vinterrea. Upp till 50% rabatt på många varor.
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Gamla Grabbar
Golfåret 2006 är nu avslutat. Åtminstone när det gäller den organiserade delen av verksamheten.
Redan i januari–mars slipades formen och tränades det i Wigenhuset. Ett drygt 30-tal
medlemmar övade puttning och trivdes. Alla ser fram emot att den verksamheten lever
vidare även nästa år.
Säsongen inleddes den 25 april och avslutades den 26 september med den sista tisdagstävlingen på hemmabanan. Därefter följde en Grand final genom ett två dagars besök i
Västervik den 27-28 september. Några minnesvärda händelser från golfåret som är värda att
tas upp i denna spalt är bl.a. följande.
Vi har genomfört 15 s.k. T-tävlingar varav de 6 bästa ligger till grund för de individuella resultaten inom resp A –och B-grupperna. Som segrare i A-gruppen korades Arne Wissing och i Bgruppen lyckades Christer Persson bäst. Vårt vandringspris hamnade i år hos Arne Wissing. Han hade
ett snitt-resultat på 71,8 slag per runda, d.v.s något bättre än sitt handikapp. Göran Lindeli kom tvåa i
A-klassen och i B-klassen kom Cyril Liljeqvist som nr två. Vi gratulerar till utmärkta prestationer.
Vårt utbyte med andra klubbar har i år gett följande resultat. Den 15 maj gästades vi av Mjölby där vi som
vanligt utkämpade en match som Mjölby lyckades vinna. Vid returmötet i Mjölby den 28 aug. blev dock
resultatet oavgjort, men det innebar att vandringspriset tills vidare blev kvar i Mjölby.
GT-länken mot Gränna inleddes den 23 maj i Gränna samt returmöte här i Tranås den 15 augusti. Resultatet blev att det uppsatta
vandringspriset blev kvar i Tranås. Den 27 juni gästades vi av seniorerna från Jönköping-Kettilstorp och resultatet här blev att vi
klarade av både den individuella segern såväl som lagsegern.
Några andra utmärkta prestationer och resultat från detta års tävlande måste också redovisas. Vi har försvarat vår triumf från förra
året i Höglandstouren, genom att återigen vinna. Marginalen blev dock endast ett slag till vår fördel.
En annan mycket uppskattad trofé är vårat H-75-gäng som lyckades vinna sin serie. För H-65 grabbarna blev resultatet en fjärde plats.
Grattis till genomgående utmärkta pretationer.
Internt inom klubben så vill vi också nämna den positiva anda som råder inte minst genom de arbets-insatser
som många gör för klubben och dess skötsel. Vi har också bidragit med en summa om 5.000:- kr, delvis
sponsrat av några företag, vars syfte var att finansiera golfbilarna. Dessa är ett viktigt hjälpmedel för
några av våra aktiva medlemmar. Vi vill tacka givarna och klubben för detta stöd.
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Slutligen några ord om vår avslutning med besök i Västervik den 27-28 september. 30 glada seniorer samlades på morgonen den 27:e för bussresa till Västervik. Första dagens spel inleddes med
en shotgunstart, och vi tävlade både individuellt och i lag. Stor uppskattning och beundran för
dagens segrare Elis Johansson som lyckades prestera en runda på 67 slag netto. Ett stort grattis
till honom. Laget som kom först blev Rolf Hellerfelt tillsammans med Christer Persson. Efter
avslutad golf inkvarterades vi på hotell Statt i Västervik och förutom en minnesvärd prisutdelning
med fina priser från många givmilda företag i vår kommun avslutades kvällen med en tre rätters
middag.

Dag två återvände vi till golfbanan i Västervik och genomförde ännu en golfrunda. Segrare individuellt
denna dag blev Everth Lingmerth vår utmärkte busschaufför. Han klarade sitt handikapp med glans och
noterade 70 slag netto. Tvåa i denna avslutande tävling blev Jan Wigur med samma resultat men med högre handikapp. En av medlemmarna, Stickan Emmertz, hade dagen till ära ordnat ett fint scratchpris. Naturligtvis blev det totalsegraren i
A-klassen Arne Wissing som med 84 slag brutto spelade hem denna trofé.
Styrelsen för Gamla Grabbar vill slutligen tacka alla medlemmar för ett angenämnt och trevligt golfår och ser fram emot att få möta
alla glada golfare nästa säsong.
Alla individuella tävlingsresultat finns på vår hemsida.

Bo Sundström
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19:e upplagan av proffsgolfen
19:e upplagan av proffsgolf i Tranås fick en gammal trotjänare som
slutlig vinnare. Yngve Nilsson har varit tävlingen trogen i princip sen
starten. Yngve med förflutet på bland annat Europatouren, spelade
säker golf och vann ganska komfortabelt med 3 slags marginal till Per
Larsson. Per var nästan ifatt på hål 15 men en olycklig bogey på 16:e
grusade vinstmöjligheterna.
I övrigt att notera är att lokala spelare lyckades bättre än tidigare. Att
Johan Bjerhag från Vetlanda blir trea är ingen sensation men att Göran
Bånge, numera tränare i Vetlanda, spelade sin bästa golf på länge var
mer överraskande.
Startfältet var överlag bra och konkurrensen är tuff. Per Edberg och
Tony Edlund slutade på blygsamma placeringar här men tillhörde
bägge toppen på Telia Tour-ranking vid årets slut. Nästa år firas 20 års
jubileum och vi hoppas få fira detta med samtliga gamla vinnare kryddat med något riktigt bra Europatour-namn.

RESULTAT OEM INVITATIONAL 2007
1

YNGVE NILSSON GRÖNLUND GK

134

2

PER LARSSON BOLLNÄS GK

137

3

JOHAN BJERHAG VETLANDA GK

138

4

OSKAR HENNINGSSON GRÄNNA GK

139

5

GÖRAN BÅNGE VETLANDA GK

140

5

KRISTER ERIKSSON FINSPÅNGS GK

140

7

HENRIK ALLENBRANT ESKILSTUNA GK

141

7

MATS HALLBERG NYKÖPINGS GOLFKLUBB

141

7

PATRIK GOTTFRIDSON KALMAR GK

141

10 NICLAS ARWEFJÄLL TRANÅS GK

143

22 DAVID LINGMERTH TRANÅS GK

150

30 MARTIN GUSTAFSON TRANÅS GK

156

33 KARL RAGNEBY TRANÅS GK

159

Lycklige segraren Yngve Nilsson inkasserade 29.000:-.
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AVSÄNDARE:
Tranås Golfklubb
Norrabyvägen 8
573 43 Tranås

B
Våra bansponsorer

STYRELSE &
KOMMITTÉER
Jan Ehrlin
Svante Danielsson
Ulf Clasén
Per Samuelsson
Bo Sundström
Bertil Fång
Leif Boqvist
Lena Gustafsson
Marie Hild
Kenth Irebo
Sigurd Lövmo
Barbara Hjelmquist
Leif Nordell
Thomas Lingmerth

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

VALBEREDNING
Lars Malmqvist, Barbara Hjelmquist
och Stefan Fundin.
KANSLI
Anders Wilander, Britt-Louise
Wykman, Yngve Johansson
BANAN
Staffan Lago, Rolf Fredriksson, Mikael
Lago, Peter Nordell och Caroline
Blom.
PRO
Niclas Arwefjäll, assistent Karl
Ragneby
ANSVARIG UTGIVARE
Jan Ehrlin
Niclas Arwefjäll

TRANÅS GOLFKLUBB
Norrabyvägen 8, 573 43 Tranås
0140-3116 61
Telefon
0140-161 61
Telefax
Golfshop
0140-169 20
Restaurang
0140-194 35
e-mail info@tranasgk.se
www.tranasgk.se
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