GOLFAREN
November 2017

Tranås Golfklubb
arrangerade SM H30

Förslag till
Budget & Årsavgifter

Kom till Höstmöte
30 november 19.00 i Klubbhuset

Välkommen dit och gör din stämma hörd!

Ordförande har ordet
Vi har under säsongen förstärkt kansliet då vi anställt
Eva Sandberg som kanslist. Det är mycket administrativt arbete att driva en golfklubb och Eva är vår framtida spindel i nätet för detta arbete. Vi är jättenöjda
med denna rekrytering! Välkommen Eva!

Då kan vi åter lägga ett golfår bakom oss. Efter
ganska många år av minskade medlemsavgifter så
verkar det som denna trend har vänt, både nationellt och lokalt. Vi såg en liten ökning av antal
medlemmar 2016, men i år har vi fått ca 70 nya
medlemmar netto vilket är jätteroligt.
Vår bana har även denna säsong hållit en mycket hög
kvalité under hela säsongen och det är mycket viktigt,
för det är banan som är den produkt som vi erbjuder
våra medlemmar och gäster.
Att hålla en bana i god kondition kräver mycket arbete.
Banpersonalen, under ledning av vår greenkeeper
Torgny Pettersson, har gjort ett kanonjobb, men det
krävs även att vi gör insatser med andra krafter än
personalens för att lyckas med banan. Vi har under
säsongen haft några ideella arbetsgrupper som gjort
stora insatser på banan och detta är vi mycket tacksamma för!
Bankommitten organiserar olika förbättringsprojekt
på banan och vi har ett femårigt projekt kallat ”bunkerprojektet” som påbörjats under 2017. Vi ska under en
femårsperiod bygga om våra bunkrar (drygt 50 st).
Det pågår även andra arbeten exempelvis har vi redan
byggt om tee på hål åtta.

Vi har, som alla vet, haft ett spelsamarbete med fyra
östgötaklubbar som vi diskuterat vid års- och höstmöten de senaste åren. Vi i Tranås GK har ansett att
det borde tas ut en reducerad greenfeeavgift på attraktiva tider på helger. Vi har lagt fram förslag om detta
till övriga samarbetsklubbar, men de har inte varit
intresserade av att förändra formen för samarbetet.
Styrelsen fick i uppdrag att undersöka vad medlemmarna tycker i en enkät, vilket vi har gjort under 2017.
Resultatet av denna enkät kommer vi att redovisa på
höstmötet.
TGK har betydligt fler besök på vår bana än vad våra
medlemmar besöker samarbetaklubbarna. Eftersom
de inte var intresserade av vårt förslag enligt ovan, så
innebär det att TGK inte är med i golfsamarbetet i
framtiden.
Vi motiverar detta med att vi måste kunna erbjuda våra
medlemmar och betalande greenfeegäster att spela på
attraktiva tider.
Styrelsen arbetar på att försöka få till någon annan
form av samarbete i framtiden. Vi har redan ett greenfeesamarbete med vissa klubbar i Småland.
På grund av att övriga samarbetsklubbar inte antog
vårt förslag, som innebär att vi inte är med i samarbetet
2018, så har styrelsen justerat medlemsavgifterna för
de medlemmar som varit med i samarbetet. Förslaget
för medlemsavgifter ska antas vid höstmötet.
Välkomna till höstmötet!
Ordförande

Berra Fång

Golfaren produceras ideellt av
Byrån och många av de fina bilderna
kommer från Erik Hellquist.

ÄRENDELISTA:
1.
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3.
4.
5.
6.

		 Mötet öppnas
		 Val av ordförande och sekreterare för mötet
		 Fastställande av röstlängd för mötet
		 Fråga om mötets behöriga utlysande
		 Fastställande av föredragningslista
		 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte
ordförande ska justera mötesprotokollet
7. 		 Fastställande av medlemsavgifter för 2018
8. 		 Fastställande av greenfeeavgifter för 2018
9. 		 Fastställande av budget för 2018
10. Samarbeten med andra klubbar
11. Information från Tävlingskommittén
12. Information från Bankommittén
13. Prisutdelning
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas
Välkomna!

Kallelse till höstmöte

2017-11-30 kl. 19.00
Plats: Golfklubben

Styrelsen för Tranås Golfklubb

Viktig information från kansliet!
Viktigt! Gäller dig som har aktivt
medlemskap!
Har du tänkt att byta medlemskapstyp inför 2018? Då måste
du meddela det till kansliet via mail eller telefon senast
30 november. Detta enligt den förändring i våra stadgar som
beslutades vid årsmötet 2015. All information om övergång
till spelrätter finns på vår hemsida.

Tidsbokning
Den obligatoriska anmälan till shop/kansli har gett ett bra
resultat. Det är inte många bokade tider som inte utnyttjas.
Det gör att fler får möjlighet att spela.
Tre- och fyrbollar ska spelas när det är stor beläggning på
banan. Vi kommer, om det finns behov, att plocka ihop två
tvåbollar för att kunna ge fler chansen att spela. Vi tidigarelägger ingen speltid utan att först kontakta spelarna, en
tvåboll kan bli framflyttad 10-20 minuter.

Information via e-mail
Om du inte lämnat din mailadress till kansliet gör det nu.
Har du lämnat mailadress men ändå inte får några mail, lägg
in info@tranasgk.se i dina kontakter, då godkänner du oss
som avsändare.

Adressändring
När du flyttar, kom ihåg att anmäla adressändring till kansliet
eller via Min Golf.
Vi tackar er alla för denna trevliga säsong och ser fram emot
ett nytt och härligt golfår 2018.

Ulf o Eva

BUDGET TRANÅS GOLFKLUBB 2018
				

Intäkter		

Utfall 2016 Budget 2017

Medlemsavgifter
3 422
Spelavgifter greenfeemedl.		156
Vagnbodavgifter		101
Greenfeeintäkter		982
Företagsgolf		90
Reklam & sponsorsintäkter		
358
Klubbtävlingsintäkter		
224
Kommunala & statliga bidrag		
27
Hyra från entreprenörer		
74
Debiterad el & vatten entreprenör		
97
Övriga intäkter		
169
Summa intäkter		

5 700

3 485
140
115
850
60
375
200
30
75
90
60

5 480

Utfall

Helår 2017

Budget

3733
111
117
947
67
361
256
30
18
72
336

3733
111
117
947
67
361
256
30
68
92
336

3640
110
110
975
60
360
210
30
75
90
60

170930

6048

Prognos

6118

2018

5720

Kostnader							
Personalkostnader		
1 922
2 050
1788
2148
2250
Kostnader banan		
668
600
655
695
710
Leasingkostnader		265
300
282
377
430
Junior, herr- & damelit		
151
230
47
197
200
DR Shop & PRO		
99
120
99
99
100
Föreningsavgift golfinfo		213
210
225
255
250
Hyra mark & lokaler		
95
85
96
104
100
Klubbkostnader		
221
170
98
148
150
ADM övrigt		276
285
222
282
285
Fastighetskostnader		459
440
358
438
460
Företagsförsäkring		91
80
78
78
75
Summa kostnader		
4 460
Avskrivningar		998
Räntekostnader		67
Årets resultat		

175

4 570
770
70
70

3948
517
54

1529

4821
672
79
546

5010
640
65
5

FÖRSLAG TILL ÅRSAVGIFTER
Avgift 2017
Senior (med i Östgötasamarbetet)
5400
Senior
5000
* Vardagsmedlemskap
4000
Hyra spelrätt av klubben		
Studerande 22-29 år (studieintyg)
2400
Juniorer äldre 18-21 år
1800
Juniorer yngre 13-17 år
1500
Knattar tom 12 år
900
**Distansmedlem (ingen spelrätt)
5400
*** Greenfee-medlem
2200
Passiv
390
Vagnplats med skåp
350
Nyckel till vagnbod, deponi
50
Hyra av banan per påbörjad timma
2000
Hyra av golfbil, medlem med läkarintyg/gäst med läkarintyg/övriga 150/200/300
Startavgifter singeltävling 18/36 hål
100/150

Avgift 2018
5100
4100
600
2400
1800
1500
900
3600
2200
390
350
50
2000
150/200/300
100/150

GREENFEE - LÅG OCH HÖGSÄSONG. LÅG OCH HÖG BELÄGGNING.		
Seniorer vardag/helg
250-500
250-500
Juniorer vardag/helg
150
150
9-hålsrundor 60% greenfee, endast vardagar o helger efter 15.00
* Vardagsmedlemskap innebär att spelaren endast har rätt till spel på vardagar med
starttid före 15.00. Vid spel på vardagar efter kl 15.00 eller lördag, söndag och helgdag
ska halv greenfee erläggas.
** Gäller medlem som är folkbokförd mer än 10 mil från Tranås.
*** Medlemskap utan spelrätt. Erhåller 3 greenfeerundor i GIT vilka bokas av vid spel.
För ytterligare spel på Tranås GK och på andra klubbar betalas ordinarie greenfee.
Fritt spel på korthålsbanan. 9-hålsrundor mot halv greenfee endast vardagar och helger efter kl. 15.00.
Familj med samma adress skall betala max 13.900 kr i medlemsavgifter.

KORTHÅLSBANAN

Korthålsmedlem – aktiv
– rätt att spela obegränsat på korthålsbanan
– rätt att spela på stora banan för ordinarie full greenfee (gröntkort)
– du är passiv i GIT och kan inte spela på andra banor

1000

1100

Hyra av korthålsbanan per påbörjad timma

500

500

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

100
50

100
50

Juniorerna!
Juniorverksamheten håller samma status som förra året med ca 70 juniorer
i träning. De yngre blir äldre och fler kommer nu ut på stora banan efter
att ha klarat sitt Gröna Kort.
Fler juniorer är också sugna på tävling, både på klubben och på Skandia
Tour. Här hemma har vi haft en egen Tour, även kallad Handelsbankens
Junior Tour. Den vanns återigen av Jennifer Ljungkrantz – grattis.

Moa Folke
För er som inte följer Moa så gör hon sitt sista år på college och
med fina resultat. I skollaget har konkurrensen ökat och det
föder medgångar. Moa spelar väldigt fin golf och har mognat i
både spel och sinne. Hon kommer med all sannolikhet att synas
ute på noblare tourer inom kort.

Rapport från
Bankommittén
Då är det dags att summera golfåret 2017 för oss i bankommittén. Vi tycker att vi även i år har haft en bana
som hållit hög kvalité, trots att den senare delen av
säsongen blev väldigt blöt, vilket i sin tur medförde att
vi hade svårt att upprätthålla den standard vi vill ha.
Vi känner att vi under året fått mycket beröm för vår
anläggning både av medlemmar och gäster. Inte minst då
vi arrangerade SM H30 då banan var uppsatt för elittävling.
Jag tänkte ta tillfället i akt och lista några av de projekt som vi utfört under året och även några av de som ligger framför oss den närmaste tiden, projekt som vi hoppas ska uppskattas
av alla som spelar på vår bana.
UTFÖRDA:
•

Nytt intag för bevattningen, vilket förhoppningsvis kommer säkerställa
driftsäkerheten och våra möjligheter att styra bevattningen som vi vill.

•

Nya greenbunkrar på 9:an.

•

Iordningställande av dammen vid 18:e green.

•

Nya mätpunkter på tee.

•

Ny slope.

•

Röjning mellan hål 3 och 7.

KOMMANDE/PÅGÅENDE:
•

Renovering av resterande bunkrar på 9:an, 8:an och 1:an.
Påbörjas under hösten och färdigställs under våren 2018.

•

Renovering av 8:ans tee. Har påbörjats och kommer färdigställas
under hösten 2017

•

Fortsatt röjning mellan hål 3 och 7
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Som vi tidigare informerat kommer vi efterhand renovera samtliga bunkrar på banan och detta är planerat att pågå
under ytterligare fyra år. Under den perioden ska vi också försöka renovera de tees som vi anser håller sämst kvalité.
Som en följd av den nya ”slopen” håller vi också på att se över indexeringen på de olika hålen och det är väl inte omöjligt
att det kommer ske en förändring med tiden, vi får se.
Till detta ska vi förhoppningsvis få till några arbetsdagar där vi hoppas ni som medlemmar vill och kan vara med och
bidra till att förbättra vår anläggning. Tillsammans kan vi få mycket gjort. Vi ber om att få återkomma till detta lite
senare i vinter.
Stora banan kommer även i år att var stängd i vinter och exakt när vi stänger bestämmer vår greenkeeper Torgny.
Förutsatt att det är barmark och frostfritt kommer korthålsbanan vara öppen.
Vi vill också uppmana alla våra medlemmar att komma till oss med förslag på förbättringar eller om det är något ni
undrar över.
Väl mött på nästa arbetsdag!

Magnus Karlsson
Ordförande i bankommittén

Hole-In-One's 2017
på Norrabybanan
Datum

Namn

Hål

Bana

Lars Ericson

12

Almerimars GC

Per Hallin		

10

Norrabybanan

Per Friberg

12

Norrabybanan

Krister Gustafsson

12

Norrabybanan

Jesper Sätermo

5

Norrabybanan

Katharina Lif

12

Norrabybanan

Anders Carlsson

6

Korthålsbanan

Rikard Söderberg

1

Korthålsbanan

Stöd våra juniorer genom att välja Tranås GK som en av dina favoriter nästa gång du
spelar hos Svenska spel! Då får klubben vara med och dela på 50 miljoner kronor.
Svenska Spel satsar på ungdomsidrotten genom "Gräsroten" där föreningarna får
vara med och dela på 50 miljoner kronor. När man spelar hos Svenska Spel med sitt
Spelkort är man med och bestämmer till vilka föreningar pengarna ska gå.
Nästa gång Du spelar hos Svenska Spel uppger du att du vill ha Tranås Golfklubb som
en favorit (man har möjlighet att ha upp till tre "favoriter"). Du kan läsa mer på Svenska
Spels hemsida där du också kan välja vilken/vilka föreningar du vill stödja.

Ditt stöd betyder mycket för klubbens ungdomsverksamhet
och det kostar dig inget extra!

Rapport från Täko
Vi i klubbens Täko har nyss avslutat vårt andra år. Vi kan
summera en lyckad säsong med fler tävlingar än 2016, flera
spelare 1768 st. mot 1613 st. förra året. En ökning med
nästan 10%!
När vi nu summerar 2017 hör vi från olika håll att vi haft för många
tävlingar i år… om vi tittar runt i närliggande klubbar så har vi klart
flest tävlingar. Därför lutar det åt att vi kommer att minska antalet
tävlingar för 2018. Mer om det kommer du att se på mingolf.se i vår.
Årets höjdare var såklart SM H30 som vi arrangerade i början av juli.
Där gjorde Tranås GK en väldigt gedigen insats med jättefin bana,
jättebra krog, shop samt en väl fungerande funktionärsstab med inte
mindre än ett 20-tal personer. Spelarna åkte hem väldigt nöjda och då
vet vi att vi nått vårt mål! Förhoppningsvis åkte alla hem till sina klubbar och berättade hur bra allting är i Tranås.
Vår fina insats har inneburit mycket eko i golfsverige på förbundsnivå
och vi har nu förfrågningar om flera större tävlingar 2018. Angenäma
problem! Täko och styrelsen kommer att besluta vilka tävlingar vi kan
ta, håll utkik på hemsidan och mingolf.se!

Andreas Johansson och Klara Johansson

HERRAR
1. Andreas Johansson
2. Simon Hellqvist
3. Andreas Lingmerth

227
230
230

DAMER
1. Klara Johansson
2. Ebba Asp
3. Elisabeth Wilander

235
257
259

H20
1. Simon Hellqvist
2. Philip Ljunggren
3. David Skobe

152
158
172

H30
1. Martin Gustafsson
2. Fredrik Ljungkrantz
3. Henrik Törnbom

161
161
166

Täko består av 12 medlemmar, alla gillar att tävla, vi är fem kvinnor
och sju män så vi är nästan hemma när det gäller SGF projektet 50/50!
Är du intresserad att bli medlem i Täko? Hör av dig till någon av oss,
vi finns på hemsidan.
Till sist, vi vill rikta ett stort tack till alla spelare för bra samarbete, gott
humör och värdefull feedback under säsongen.

Täko

VÅRA
KLUBBMÄSTARE
2017

H40
1. Andreas Johansson
2. Fredrik Ljungkrantz
3. Jonas Beurling

156
161
170

H50
1. Gösta Rydin
2. Joacim Golander

169
172

H60
1. Michael Magnusson
2. Björn Ljunggren
3. Tomas Carlsson

164
169
171

Handicapklass Herr
1. Simon Hellqvist
2. Magnus Segerson
3. Joachim Karlsson

136
139
140

Handicapklass Dam
1. Ebba Asp
2. Klara Johansson
3. Elisabeth Wilander
KM Foursome Herr
1. Andreas Lingmerth,
Tobias Lingmerth
2. Björn Ljunggren,
Philip Ljunggren
3. Henrik Törnbom,
Martin Gustafsson

150
151
151

152
156
161

KM Foursome Dam
1. Emelie Jönsson,
Klara Johansson
161
2. Madelen Pettersson,
Elisabeth Wilander
168
3. Wanja Boij, Emelie Högström 184
KM Match (endast Herr)
1. Pär Carlsson

Årets tävlingsresultat
JEANSBOLAGETS SNÖRGOLF
1. Simon Hellqvist
2. Hans Ljungqvist
3. Johan Lif

67
70
71

MALMQVISTS GULD
1. Marie Ensén/Catherine Osbeck
2. Sofie Brangefeldt/Ebba Asp
3. Katharina Lif/Anita Möller

46
43
43

SANDSTRÖMS MODE
A klass:
1. Simon Hellqvist
2. Andreas Johansson
3. Mikael Folke
B klass:
1. Pontus Beidegårdh
2. Hampus Nilsson
3. Leif Rignell
C klass:
1. Thommas Johannesson
2. Conny Brodd
3. Robert Rydberg
A klass dam:
1. Ulla Blomqvist
2. Katharina Lif
3. Marie Engsén
B klass dam:
1. Ann-Sofie Forsemalm
2. Liselotte Ring
3. Madlene Bengtsson
GÖKOTTEGOLF
1. Klara Johansson
2. Olle Hettefelt
3. Pether Åhlén
VOLVO WORLD GOLF CHALLENGE
Herrklass:
1. Linus Quist/Petter Kvist
2. Rikard Linge
3. Johannes Liljegren/Joachim Karlsson
Damklass:
1. Gunn Bravell/Eva Rylander
2. Anita Möller/Ulla Blomqvist
3. Emelie Högström/Anette Andersson

38
34
34
41
38
37
31
30
22
34
31
30
40
38
34
34
33
32

42
42
41
40
39
39

BADHOTELLET GREENKEEPERS
IMPOSSIBLE
1. Joakim Drott
2. Viggo Burenby
3. Olle Hettefelt

74
75
76

GOLFSTORE MIDSOMMARMIXED
1. Mårten Breidner/Klara Johansson
2. Mats Andersson/Elisabeth Wilander
3. Jens Svenler/Maria Svenler

44
41
41

SPASWINGEN
1. Liselott Nordek/Ewa Sätermo
2. Petra Blomqvist/Helene Broman
3. Gunn Bravell/Eva Rylander

64
66
68

DL MATCHCHALLENGE
1. Torbjörn Strand
2. Magnus Segerson

GENERATIONSPOKALEN
1. Thommas Johannesson/
John Johannesson
2. Tomas Gado/Max Gado
3. Peter Helgesson/David Helgesson

45
44
44

HANDELSBANKENS DAM BJUDER HERRE
1. Sören Carp/Carina Cernvall Carp
63
2. Dan Löwunger/May-Britt Stridh
66
3. Johan Andresson/Anna-Maja Blom
67
TRANÅS CLASSIC ERIK HELLQUIST
A-klass:
1. Roine Carlsson
2. Simon Hellqvist
3. Pär Carlsson
B-klass:
1. Simon Blomqvist
2. Michael Nilsson
3. Lennart Magnusson
C-klass:
1. Thommas Johannesson
2. Ola Alsen
3. Catherine Osbeck

36
35
35
36
35
33
38
35
35

STRÖMSHOLMENS IRISH GREENSOME
1. Simon Hellqvist/Mårten Breidner
49
2. Albin Nordek/Pontus Beidegårdh
48
3. Kjell Blomqvist/Ulla Blomqvist
46
TRANÅS ENERGI BÄSTBOLL
1. Magnus Karlsson/Pether Åhlén
2. Pauline Helgesson/
Maria Sundell-Helgesson
3. Jan-Olof Forsberg/Anders Gustafsson
GARY MEN & WOMEN SCRAMBLE
1. Alex Adeheimer, Filip Mowitz,
Martin Landström, Isak Levander
2. Jens Svenler, Maria Svenler,
Liselott Nordek, Anders Nordek
3. Julia Ekström, Filip Blomqvist,
CarlÅman, Justus Ekström
SVEN TUMBAS WORLD AMATEUR
GOLFERS CHAMPIONSHIP
A-klass:
1. Henrik Törnbom
2. Philip Ljunggren
3. Elisabeth Wilander
B-klass:
1. Jonas Göransson
2. Dan Löwunder
3. Henrik Acklén
C-klass:
1. Fredrik Wennström
2. Thommy Nilsson
3. Johan Tell
D-klass:
1. Pontus Beidegårdh
2. Fredric Garpevik
3. Adam Rashem
E-klass:
1. Jan-Erik Svensson
2. Lennart Swenson
3. Rolf Jansson

48
48
48

55
55
56

69
71
73
71
71
72
68
69
71
65
71
74
70
75
78

OEM POÄNGEN
1. Tobias Lingmerth/Emelie Jönsson
1. Katharina Lif/Johan Lif
2. Mikael Davidsson/Stefan Ring

49
48
45

COOP:S CANCERGOLFEN GREENSOME
1. Anders Nordek/Per Gustafsson
44
2. Marie Kennmark/Tobias Olsson
44
3. Roger Carlsson/Stefan Johansson
43
FINAL I TISDAGS- & ONSDAGSGOLFEN
A-klass damer:
1. Anita Möller
2. Madelene Pettersson
3. Linda Lilja
B-klass damer
1. Beatrice Singleton
2. Ewa Sätermo
3. Pia Landsjö

71
74
75
72
75
78

A-klass:
1. Andreas Johansson
2. Andreas Lingmerth
3. Hans Ljungqvist
B-klass:
1. Nicklas Gunnstam
2. Patrik Forsemalm
3. Per Gustavsson

139,2
140,0
141,0
141,4
142,6
143,0

NORRABY KROG MIXED TEE
KASS-Golf:
Stefan Skrubbe, Anette Skrubbe,
Karl-Gunnar Karlsson, Susanne Karlsson
Lag OLJA:
Oskar Karlsson, Ludvig Garemark,
Joakim Holmqvist, Anders Lindqvist
Team Slice 2:
Patrik Bengtsson, Simon Östh,
Tobias Olsson, Gustav Carlqvist

Jeansbolagets Snörgolf

Badhotellet Greenkeepers Impossible

Gary's Men & Woman

Sandströms Mode

Golfstore Midsommarmixed

Strömsholmen Irish Greensome

Tranås Energi Bästboll

OEM Poängen

Tranås Classic Erik Hellquist

Norraby Krog Mixed Tee

Handelsbanken Dam bjuder Herre

SM H30

98
97
96

Elisabeth blev svensk mästarinna
SM för Damer 60 spelades på Alvesta GK och som nybliven 60-åring spelade Elisabeth Wilander denna klass för första gången. Spelet stämde och efter två dagars
spel 77, 79 ledde Elisabeth med 4 slag inför den sista och avgörande rundan. De
sista 18 hålen skulle visa sig bli jobbiga då de fyra första hålen blev riktigt nervösa
med bortslagen boll och dålig puttning, så helt plötsligt var ledningen borta och
Elisabeth var tre slag efter istället. Men sedan kom det bra spelet tillbaka, hon gick
på par in, och Elisabeth vann till slut tävlingen med 7 slag.
Detta vara den andra SM-titeln, den första vann hon i D40-klassen på Hook för
18 år sedan.

Tranås Open 2017
Årets upplaga av Tranås Open samlade 52 deltagare. Tävlingen spelades i bra
väder på en utsökt fin bana som fick mycket beröm av spelarna.
Tävlingen avgjordes på dom tre sista hålen där Oskar Gustavsson från Vetlanda
drog det längsta strået. Vi tackar våra sponsorer David Lingmerth, Tranås
Resebyrå, Hemköp och Elon.
1.
2.
3.
4.
5.
5.

OSKAR GUSTAFSSON, VETLANDA GK
WILLIAM ÖSTERLUND, MOTALA GK
TERRY BURGOYNE, OMBERGS GK
DYLAN PATTERSON, LINKÖPINGS GK
JOHAN BJERHAG, VETLANDA GK
DANIEL ELIASSON, NÄSSJÖ GK

147
149
150
152
153
153

Medlemmar som tävlade i SM & DM
SM
SM Damer D60
1. Elisabeth Wilander
SM H30		
10. Martin Gustafson
18. Karl Ragneby
21. Magnus Karlsson
53. Göran Bånge
60. Björn Ljunggren
SM Äkta Makar/Sambo
59. Anders och Elisabeth Wilander
64. Mattias och Emelie Högström
73. Karl och Jeanette Ragneby
89. Wanja Boij/Per Friberg

SM Mixed två generationer
17. Adam och Elisabeth Wilander
SM Mor & Dotter
12. Maj-Britt Stridh & Maria Stridh
20. Marie Engsén & Sofie Brangenfeldt T20

DM
DM Äkta Makar/Sambo
3. Ebba Asp, Marcus Tamminen
DM D30
3. Emelie Högström
DM H50
3. Pether Åhlén

Rapport från Pron
Ett tungt år 2017. Inte för att väder och vind helt rånade oss på en härlig vår eller att sköna september regnade
bort, utan främst att allas vår Micke slutade sista september. Vi önskar honom givetvis all lycka i sitt nya arbete.
Vi – jag, Micke, Sofie och Hugo har i alla fall haft kul med er medlemmar och gäster. Vi känner dock av årets usla
väderförhållanden i shopen, så det har blivit mycket rea – förhoppningsvis har många av er tagit chansen till fynd
vid dessa tillfällen.
Se öppettider och erbjudanden som gäller inför julen på nästa sida!

Så här gick det för våra representationslag

DAMLAGET

HERRLAGET

Damerna, som spelar i division 1, åkte till Stockholm med starka
golftjejer, om än några för få. Det är svårt att hålla hög klass under
tre dagar när man är enbart fyra spelare och det ska spelas 6 ronder.

Grabbarna fick åka till Nässjö Gk och kampera. Efter mycket hyschhysch stod det klart att omgångens höjdpunkt var när vår egen David
Lingmerth valde att spela en bästboll med sin bror Tobias. Både
publik och media var snart på plats och förgyllde rundan.

Tjejerna kämpade dock väl och fick även se en ny spelare i Matilda
Svenler göra debut. I en bästboll med Klara Johansson skötte hon sig
utmärkt och frågade Klara efter en enkel birdie: funkar det där eller?
På en svår Ågesta Gk med väldigt ondulerade greener lyckades laget
klara av att hålla sig kvar i division 1. Nästa år i siktar och hoppas vi
också på ett ännu starkare lag med fler spelare.
Övriga spelare i laget: Ebba Asp, Emelie Jönsson och Moa Folke.

Herrlaget spelade väl, men fick se sig besegrade av fyra lag utav 12
möjliga. Tyvärr tappade laget platser sista rundan under singelspelet.
Viktigt att konstatera dock – det är fler spelare som krigar om
platserna i laget och förhoppningsvis har ett par nya frön såtts hos
spelarna vad gäller form, konkurrens och möjligheten till spel.

Julbemolargadde

med h
r.
läckerhete
Boka nu!

Norraby Krog & hotell!
Vi tackar TGK, alla medlemmar och gäster för den gångna golfsäsongen, den har varit
intensiv med en fantastisk kvalitet på banan. Tack banpersonalen! Många positiva röster
ifrån golfpaket och tillresta som tycker vi har en fantastisk anläggning.
Vi fortsätter servera dagens lunch måndag-fredag 11.30-14.00 fram till den 22:a december.
Ni är hjärtligt välkomna!
Vi är nöjda med utvecklingen på hotellet och kommer under vintern utföra ytterligare upprustning av lokalerna. Vi kommer ändå kunna erbjuda boende under hela vintern.

Nu stundar vinterförberedelser och vi serverar julbord 1 december–10 december

Vi kommer göra ett klassiskt julbord där ni blir inbjudna till köket för att hämta våra hemlagade
läckerheter.

Vi har öppet för fester, catering och övriga arrangemang hela vintern. Ring eller maila för förslag
och offert.
Tänk även på att ett presentkort är en uppskattad julklapp.

Martin med personal
0140-194 35 martin@norrabykrog.se

Julklappstips!
Global knivset G-9, G-2, GS-11
Pris: 2.295:- (ord.pris 2.995:-)

Gamla Grabbar
Även säsongen 2017 blev lyckad. Antalet spelare var i snitt 64 under
de 20 tisdagstävlingarna. Flest spelare var det i rond 5 med 75 st.
Totalt var det 104 Gamla Grabbar som någon gång var med i vår
tisdagstävling. Kul att vi har så stort engagemang bland Gamla
Grabbar. Styrelsen vill tacka alla Gamla Grabbar för säsongen 2017.
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Avslutningsresan gick även i år till Ekerum Golf & Resort utanför Borgholm på Öland 12-13 september. Liksom
ifjol blev vi 57 spelare som åkte iväg för finalrundorna. Arrangemanget var uppskattat då vi i år fick möjlighet att
starta klasserna på olika banor. Det medförde att det gavs mer tid till att umgås efter ronderna.
I samband med middagen bjöds det på musikunderhållning. Vi hade hyrt in en lokal musikant för en timmes
häftig underhållning. Middagen avslutades med prisutdelning av säsongens tävlingar.
Segrare i A-klassen blev i år Tomas Helgesson och i B-klassen Åke Berggren.
I årets Matchspel segrade Leif Hagström som i finalen slog Jorma Pärssinen. Ecletic-stegen togs hem av Ju Chin
Lim med 52,5 slag netto som segerresultat. Vinnare av 2-dagars tävlingen på resan blev Åke Carlholt i A-klassen
och Åke Berggren i B-klassen båda med fina 144 slag netto.
Efter avslutningsresan, genomfördes två Höstronder i september. Segrare i respektive tävling var: 2 x Ola Alsén i
A-klassen och Kent Irebo och Åke Berggren i B-klassen. Prisutdelning av dessa tävlingar sker på Höstmötet den
30 november. Grattis till alla segrare.
I år stod Tranås som värd för andra deltävlingen av Höglandstouren. Arrangemanget och banan fick mycket
beröm. Tranås vann lagtävlingen på hemmabanan. Lagsegrare över 5 tävlingar blev Tobo GK. Finalspelet avgjordes i år på Nässjö GK.
Vi har även utbyte mellan Gränna GK, Eksjö GK, Jönköpings GK och Mjölby GK då vi spelar matchspel.
Gamla Grabbar hälsar gärna nya medlemmar välkomna som 2018 fyller 60 år eller äldre.
Styrelsen med Lennart, Janne, Kurt, Håkan och Johnny tackar alla som spelat i år samt årets golfvärdar,
kansliet, banpersonal och Norraby Krog.

Kylslagen start av säsongen 2017.
Sören Eidelbrekt i aktion.

Musikunderhållning på Ekerum Golf & Resort.

Släpvagnen packad och klart för hemfärd från Ekerum.

Damgolfen 2017
Jaha, då var ännu en säsong till ända. De går så fort de här månaderna. Vädret har varit snällt mot oss för det
mesta så paraplyerna har inte behövts så mycket.
Vi började som vanligt säsongen med upptaktsmöte på Norraby Krog. Det var stor
uppslutning då alla är sugna på att komma
igång. Det var information om kommande
tävlingar, lite nyheter och så Kalles populära
modevisning förstås. Vi åt blomkålssoppa
med bröd och avslutade med lottdragning.
TISDAGSGOLF
I år har det varit 21 deltagare i A-klassen och
26 i B-klassen. De 15 bästa i varje klass gjorde
upp i finalen som spelades den 16/9. Grundserien vanns av Ulla Blomqvist på bättre hcp,
2:a kom Katarina Lif (samma antal slag) 3:a
blev Anita Möller. B-klass: Lotta Nordek,
Marie Kennmark och Marie-Louise Rådberg.
I finalen vann A-klass: Anita Möller följd av
Madelen Petersson och Linda Lilja.
B-klass: Beatrice Singleton, Pia Landsjö och
Eva Sätermo.
Marianne Larssén fick pris för lägsta score
under en runda med 61 slag netto. Mycket
bra! Marie-Louise Rådberg fick pris för att ha
spelat alla omgångar, hela 20 stycken!
MALMQVIST GULDPOÄNG
Den 14/5 spelade vi Malmqvist guldpoäng. Det var hela 19 lag med och tampades
om pokalen som till sist togs hem av Marie
Engsén och Catherine Osbeck. 2:a kom Ebba
Asp tillsammans med Sofie Brangenfelt och
3:a kom Anita Möller och Katarina Lif.

SPASVINGEN
Den 2/7 spelade vi spasvingen som har många
fina priser. Huvudsponsor är Badhotellet där
vinnarna får varsin spadag i deras fina, nyrenoverade anläggning. Mycket uppskattat! I
år vann Lotta Nordek och Eva Sätermo, 2:a
Helen Boman och Petra Blomqvist och 3:a
kom Gunn Bravell och Eva Rylander. Ett
STORT TACK till alla sponsorer!
SMÅLANDS DAMTOUR
Även i år har vi deltagit i Smålands damtour
som har tre deltävlingar. Vi anordnade den
första här på Tranås GK. De som var med och
tävlade var: Marie Engsén, Jessika Friberg,
Maysan Stridh, Christina Fransson, Wanja
Boij, Gerd Johansson, Ulla Blomqvist, AnnSofie Forsemalm och Marie-Louise Rådberg.
Vi hoppas att ännu fler upptäcker denna
roliga tävling.
SERIESPEL
D30 har i år ställt upp med följande lag:
Wanja Boij, Emelie Högström, Linda Lilja,
Madelen Petersson och Jessika Friberg. Tranås vann stort före tvåan och spelar nästa år i
division 1. D-50 har ställt upp med följande
lag: Madlene Bengtsson, Beatrice Singleton,
Kerstin Hylén, Marie-Louise Rådberg och
Eva Sandberg. D-60 har haft följande lag:
Maysan Stridh, Christina Fransson, Christina
Clasén, Ulla Blomqvist, Gerd Johansson och
Agneta Sjögren.

SMÅLANDSPOKALEN
I Smålandspokalen som spelades på Tobo
GK vann Tranås GK och får därmed anordna
nästa års tävling hemma i Tranås. Kul!
Grattis till Maysan Stridh, Gunn Bravell, Eva
Rylander och Marie-Louise Rådberg som
spelade så bra.
MATCHSPEL CREATIV HÄLSA
Även i år har Anette haft sitt roliga matchspel. Alla spelade sina matcher innan utsatt
tid och allt flöt på jättebra. Segrade gjorde
Marie-Louise Rådberg som efter en mycket
jämn och tuff match slog Elisabeth Wilander.
I andra chansen vann Marie Engsén över
Jessika Friberg i finalen.
SOPPGOLF
Vi avslutade vår damsäsong med en liten tävling på korthålsbanan en regnig höstkväll.
Det var några tappra deltagare som vågade
sig ut. Efteråt värmde vi oss med en god
kycklingsoppa med curry och bröd i samband
med prisutdelningen. Det var även prisutdelning i Anettes matchspel.
Hösten kom väldigt snabbt och därmed
regnet. Banan har varit väldigt blöt och svårspelad i slutet. Vi i damkommittén tackar för
ert intresse och deltagande i tävlingar och
hoppas vi ses nästa år igen!

Damkommittén

DAMLIGAN
Golfvädret i år var helt fantastiskt fram till slutet av augusti då
regnet bara öste ner, så tyvärr har inte höstgolfen varit så underbar
som den brukar vara. Vi har under året spelat 16 måndagar i stället
för 20 som vi spelade förra året.
Vi har, som tidigare år, tävlat om bäst resultat på fem rundor.
Segrare blev Barbara Lind med 369 slag ,exakt samma som MarieLouise Jaginder, men med lite sämre handicap. Vi hade också en
tävling i tävlingen varje gång.
Vi startade golfsäsongen med en tredagars golfskola i Wittsjö.
Vi var 20 damer och vi hade en mycket trevlig resa, trots mycket
kallt väder med lite snöflingor, så de medhavda vinterkläderna
blev väl använda.
Vi har även haft en dagsutflykt till Omberg med spel och lunch.
För första gången har vi deltagit i seriespel D70 men vi har lite
högt hcp för att ha med segern att göra. Det var väldigt trevligt
spel på Oskarshamn GK och A6 Jönköping. Vår önskan vore att
spelet skulle spelas med hcp, det skulle både gynna oss och öka
antalet deltagande klubbar.
Avslutningen hade vi 2 oktober med en liten lottad golftävling
samt lunch och prisutdelning.

Damligan genom Gulli Kaaling

SENIORAS
Senioras är öppen för alla damer 55+.
SENORAS
I år har vi haft en fin säsong men med en blöt avslutning. Vi har
varit i medeltal 15-20 deltagare per gång vilket känns väldigt
trevlig. Vi samlas kl 08:30 för spel kl 09:00 på torsdagar. För spel
behöver man ej föranmäla sig utan det är bara att dyka upp. Vi
spelar om en blomstercheck per 5 deltagare.
Vi har också en Eclectic tävling som varar hela säsongen. Segrare
blev i år Lisbeth Fasth och på andra plats kom Katharina Hoffman.
Vi har årligt utbyte med Eksjö Senioras men i år regnade det
tyvärr bort. Den dagen vi skulle spelat hade det regnat 40 mm på
natten så banan var avstängd. Vi kommer att bjuda in dem nästa år
i stället.
Vi avslutade golfsäsongen med 9 håls scramble tävling och gemensam lunch med prisutdelning på Norraby krog.

Senioras genom Gulli Kaaling
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Följ med Tranås GK till vackra Mazagan!
Mazagan | 7 - 14 april, 2018
Marocko

Legendaren Gary Player verkar vara populär i Marocko, för Mazagan är
inte den enda banan han har designat i Marocko. Player-banor är generellt
sett ganska långa och Mazagan är inget undantag. Det är ett antal hål som
går hela vägen ner till havet och alla dessa har en tydlig linkskaraktär.
Detta är en modern golfbana som givetvis kan vara ganska tuff när vinden
ligger på, men från tee har man gott om plats då fairways är förhållandevis breda. Greenerna är stora och bitvis undulerade med spännande och
intressanta avrinningsområden. Banan sköts av Troon Golf vilket borgar
för utmärkt finish på banan och hög servicenivå.
Banans kvalitet motsvaras väl av nivån på boendet. Mazagan Beach Hotel
är byggt som en modern marockansk borg med den stora kringbyggda
poolterrassen i centrum. Anläggningen öppnade i oktober 2009. Allt är
fortfarande tipptopp och anläggningen rankas som en av Marockos bästa
resorter. Det är inte bara golfen som lockar gäster till hotellet, många badgäster kommer bara för att njuta av värmen, den 7 km långa egna stranden och hotellets alla faciliteter. Här finns det mesta av det bästa och det
stora casinot drar även till sig internationella jetset-kändisar.

Välkommen till underbara Mazagan.
Här spelar man golf längs Atlantkusten och bor på det mycket trevliga
hotellet. När ni inte spelar golf finns
det många andra aktiviteter att
ägna sig åt.

I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flyg Stockholm - Casablanca t/r
Flygskatt
Transport av golfbag
Transfer flygplats - hotell t/r
7 nätter i dubbelrum på Mazagan Beach
Hotel*****
7 frukost & 5 middagar
5 greenfees på Mazagan
Rangebollar vid träning
Service av Golf Plaisirs ortspersonal
Fri shuttle till El Jadida (schemalagda)

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:
2.395:Avbeställningsskydd: 400:Golfbagsförsäkring:
195:-

Pris per person

13.995:-

Anmälan
www.golfplaisir.se/tranas
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast
den 1 december 2017. För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

Våra partners

STYRELSE & KOMMITTÉER
Bertil Fång
Magnus Skobe
Malin Ekeflo
Per Samuelsson

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör &
Medlemskommittén
Björn Pettersson
Styrelseledamot
Marknadsansvarig
Mattias Lägermo
Styrelseledamot
Andreas Lingmerth
Suppleant
Peder Ekeflo
Suppleant
Bo Johansson mfl. Tävlingskommittén
Mangus Karlsson Ordf. Bankommittén
Kent Irebo
HCP-kommittén
Jessica Friberg
Damkommittén
Mattias Lägermo Byggnadskommittén
Martin Ribenhäll
Revisor
Stefan Beidegård
Revisor
Torgny Pettersson
Greenkeeper
Lennart Swenson ordf. GamlaGrabbar

KANONADEN

ENTREPRENAD

VALBEREDNING:
Anders Berg ordf, Anne-Marie
Ljunggren, Katharina Lif,
Kenneth Svensson styr repr.
KANSLI:
Ulf Atterklint, Eva Sandberg
BANAN:
Torgny Pettersson, Kenneth
Henningsson, Matz Hansson,
Magnus Sjöström, Frida Engdahl
och Andreas Thorin.
PRO:
Karl Ragneby
RESTAURANG:
Martin Dahlgren
ANSVARIG UTGIVARE:
Bertil Fång
PRODUKTION:
BYRÅN KOMMUNIKATION
TRANÅS GOLFKLUBB
Norrabyvägen 8, 573 35 Tranås
Telefon
0140-31 16 61
Golfshop
0140-169 20
Restaurang
0140-194 35
e-mail info@tranasgk.se
www.tranasgk.se

EL & VVS

