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Då kan vi lägga ännu en golfsäsong till handlingarna. 
Årets sommar blev en mer normal sådan vädermässigt 
och naturen är fantastisk! Man trodde nog att den 
extremt torra sommaren 2018 skulle påverka negativt 
även denna säsong men så blev inte fallet utan de flesta 
golfbanor har varit av mycket god kvalité, så även vår.

Det händer mycket inom golfen nu. Säsongen 2019  
infördes nya regler som har snabbat upp spelet och  
jag tror att de flesta golfare är positiva till dessa  
förändringar.

Den 1 mars 2020 kommer det att införas ett nytt han-
dicapsystem som innebär att handicapet beräknas på 
ett annat sätt. Det kommer bli än viktigare att regist-
rera sina ronder i GIT för att man ska få rätt handicap. 
Tyvärr är golfarna dåliga på att registrera sina ronder, 
30% av alla golfare i landet har inte registrerat någon 
golfrunda!

Det kommer att informeras om det nya handicap- 
systemet på många olika sätt. Svenska Golfförbundet 
har information på sin hemsida och vi kommer också  
att lägga ut information på vår hemsida. Vi kommer 
även att informera om detta på höstmötet.

Tyvärr tappar golfen medlemmar. I Småland har antalet 
medlemmar minskat med 1,7% under 2019 och för 
Tranås GK:s del har vi tappat 11 medlemmar i år.  
Ett stort problem som många klubbar har är att antalet 
juniorer minskar, detta gäller även för TGK. Här måste 
vi hitta lösningar så att vi kan attrahera våra ungdomar 
att välja golf som en av de idrotter man vill syssla med.

När det gäller investeringar så är vår enskilt största den 
nya bron vid hål 10 och 11. Den gamla var helt upprut-
ten och vi tycker att den nya bron blivit mycket snygg 
och nu kan man även köra över med golfbil, vilket har 
gjort logistiken mycket bättre.

Vårt s.k. bunkerprojekt kommer att fortsätta och i höst/
vinter är det bunkrarna på hål två som står på tur att 
renoveras. 

Det frivilliga arbetet i en förening är en förutsättning  
för överlevnad! Därför är det mycket positivt att se i  
den enkät (kallad Players 1:st) som görs av Svenska 
Golfförbundet och klubbarna att många medlemmar  
i TGK är intresserade av att hjälpa till på olika sätt. Så 
räkna med att vi kommer att höra av oss under hösten/
vintern!

Då är det snart dags för höstmöte där vi kommer att 
sammanfatta säsongen 2019 och ta beslut om budget 
och verksamhet för 2020. 

Välkomna till höstmötet!

Ordförande

Berra Fång

Ordförande  
har ordet

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

Viktigt att du svarar på enkäten!
Medlemsenkäten Players1st skickas ut 
två gånger om året (juni/augusti). Det är 
viktigt att du svarar på den så att vi i  
styrelsen vet vad ni medlemmarna tycker.
För få svar ger missvisande resultat!



Viktig information från kansliet!
Viktigt! Gäller dig som har aktivt medlemskap!
Har du tänkt att byta medlemskapstyp inför 2020? 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. 

Tidsbokning
Den obligatoriska anmälan till shop/kansli kan bli bättre.  
Alla i bollen ska bockas av för spel innan de går ut på  
banan. Under säsongen 2019 beräknas det till att ca 70 % har 
bockat av sig. Var och en i bollen har ansvar för att man blir 
avbockad. Det är också viktigt att avboka tider när man inte 
kommer till spel.

På Tranås GK följer vi Svenska golfförbundets riktlinjer och 
tillåter inte spel på vår bana, om man inte är medlem i någon 
golfklubb. Skulle vi upptäcka olovligt spel, får den person 
som har spelat erlägga dubbel greenfee i efterhand. Den  
person med lägst handicap i bollen, är ansvarig och kommer 
att få en varning.

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. 

OBS! Adressändring
När du flyttar, kom ihåg att anmäla adressändring till kansliet 
eller via Min Golf.

Julklappstips – Golfhäftet
Passa på att ge bort Golfhäftet 2020 som julklapp. Just nu är 
det kampanj där du får en gåva/gåvor om du köper ett eller 
två häften. Köp på kansliet - det gynnar klubben (betala med 
swish/kort).

Vi tackar er alla för denna trevliga säsong och ser fram emot 
ett nytt och härligt golfår 2020.

Eva
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2019-11-26 kl. 19.00 
Plats: Golfklubben
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 två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte  

ordförande ska justera mötesprotokollet
7. Fastställande av medlemsavgifter för 2020
8. Fastställande av greenfeeavgifter för 2020
9. Fastställande av budget för 2020
10. Information om investeringar
11. Information – nya handicapregler 2020
12. Information från kommittéer
13. Prisutdelning
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas

Välkomna!
Styrelsen för Tranås Golfklubb 



Intäkter Utfall  
2018

Budget 
2019

Utfall 
190930

Prognos 
2019

Budget 
2020

Medlemsintäkter 3655 3870 4031 4031 4100
Spelavgifter greenfeemedlemmar 106 110 128 128 150
Vagnbodsintäkter 117 130 136 136 140
Greenfeeintäkter 1008 975 958 958 940
Företagsgolf 42 60 48 48 50
Hyra golfbil 48 50 61 61 60
Reklam o Sponsorsintäkter 396 396 402 402 400
Klubbtävlingsintäkter 329 260 354 354 300
Kommunala o statliga bidrag 91 90 52 112 90
Hyra från entreprenörer 90 100 39 99 100
Deb. El och vatten entreprenör 105 90 73 93 90
Övriga intäkter 88 20 178 178 20
Summa intäkter 6075 6151 6460 6600 6440

Kostnader
Personalkostnader 2315 2500 2352 2752 2680
Kostnader banan 752 740 627 757 750
Leasingkostnader 409 400 367 492 500
Junior, Herr o Dam elit 202 210 15 215 200
DR Shop o PRO 114 100 99 99 100
Föreningsavgift golfinfo 248 250 230 230 230
Hyra mark o lokaler 99 97 52 97 100
Klubbkostnader 177 160 203 203 200
ADM övrigt 262 270 149 219 230
Fastighetskostnader 463 465 332 577 470
Företagsförsäkring 87 85 94 94 95
Summa kostnader 5128 5277 4520 5735 5555
Avskrivningar 755 785 523 703 800
Räntekostnader 68 75 48 78 80
Årets resultat 124 14 1369 84 5

Budget Tranås Golfklubb 2020



 
 Avgift 2019 Avgift 2020
 
Senior 5400 5600
* Vardagsmedlemskap 4400 4600
Hyra spelrätt av klubben 600 600
Studerande 22-29 år (studieintyg) 2600 2600
Junior äldre 18-21 år 1900 1900
Junior yngre 13-17 år 1600 1600
Knatte tom 8-12 år 900 900
Knatte tom 7 år  300
**Distansmedlemskap 3800 4000
*** Greenfee-medlemskap 2400 2600
Passiv 390 390
Städavgift (presentkort i shop/restaurangen vid deltagande på 2 städdagar) 200 200
Vagnplats med skåp 400 400
Nyckel till vagnbod, deponi 50 50
Hyra av banan per påbörjad timma 2000 2000
Hyra av golfbil, medlem med läkarintyg/gäst med läkarintyg/övriga 200/250/350 200/250/350
Startavgifter singeltävling 18/36 hål 100/150 100/150

GREENFEE - LÅG OCH HÖGSÄSONG. LÅG OCH HÖG BELÄGGNING.  
Senior vardag/helg 250-500 250-500
Junior vardag/helg 150 150
9-hålsrundor 60% greenfee, endast vardagar samt 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 samt helger efter kl. 15.00.

Familj med samma adress skall betala max 15.000 kr i medlemsavgifter.

KORTHÅLSBANAN
Korthålsmedlem – aktiv 1300 1400
– rätt att spela obegränsat på korthålsbanan
– rätt att spela på stora banan för ordinarie greenfee (grönt kort)
– passiv i GIT och kan inte spela på andra banor

Hyra av korthålsbanan per påbörjad timma 500 500

GREENFEE  "Pay & Play-bana"
Seniorer vardagar/helg 110 110
Juniorer vardagar/helg 50 50

Förslag till årsavgifter



Rapport från 
Bankommittén
Då är det dags att summera golfåret 2019 även för oss 
i bankommittén. Banan har hållit hög kvalité. Vädret 
i år har varit gynnsamt för växligheten vilket främst 
kanske har märkts ute i ruffarna.
Vi får mycket beröm för vår anläggning både av medlemmar 
och gäster. Tack till vår banpersonal, TÄKO, Norraby Krog 
samt en hel del övriga ideella insatser.

Jag tänkte passa på att lista några av de saker som blivit gjorda 
på banan under säsongen och även lite av det som kommer.  
En del små en del lite större men oavsett storlek arbeten som vi 
hoppas ska uppskattas av alla som spelar vår bana.

Utförda

• Renovering av bunkrar hål 6 

• Iordningställande av ruffen till vänster på hål 1

• Ny bro över dammen mellan hål 10 och 11

Kommande

• Iordningställande av området mellan tee och green på hål 12

• Dränering av fairway/foregreen framför 6:ans green

• Renovering av bunkrarna på hål 2

Arbetet med att renovera samtliga bunkrar på banan fortsätter 
och detta är planerat att pågå under ytterligare 3 till 4 år. Under 
den här tiden har vi även fokus på ytterligare åtgärder för de tee 
som är sämst men det är som vanligt styrt av ekonomin också. 

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. 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!

Lennart Swenson / Bankommittén

Gå med i en resursgrupp 

eller bli hålvärd  

nästa år, du också.

Din insats vore  

guld värd för banan!

Anmälan på kansliet.



Den här sommaren har ju varit lite mer 
”normal” vad gäller vädret. Perfekt för att en 
golfbana ska må bra och även vi golfare. Vi 
började som vanligt med en upptaktsträff ute 
på Norraby krog, där många damer tog tillfäl-
let i akt att kolla in det kommande golfmodet 
som Kalle i shopen bjöd på.

TISDAGSGOLFEN
Vi har spelat 19 tisdagsgolftävlingar och 
har varit ca 50 st damer som kämpat om en 
finalplats. Lördagen den 7/9 gick finalen av 
stapeln. Det var ca 30 finalister som spelade i 
det fina vädret. I A-klass vann Liselott Nordek 
och i B-klassen vann Eva Sandberg.
Grundserien vanns av:
A-klass: Linda Lilja
B-klass: Eva Sandberg och Ann-Sofie Forse-
malm.
Vi uppmärksammade även Ulla Blomqvist 
som lyckats göra en hio på hål 8 en tisdag. 
Grattis!

MALMQVIST GULDPOÄNG
Vår damtävling Malmqvist guldpoäng spelade 
vi den 12/5 och där segrade Nana Sörensen 
och Camilla Karlsson.

SMÅLANDSTOUREN
I Smålands damtour har ett 15-tal Tranåsda-
mer medverkat. Det är alltid lika trevligt att 
komma till olika banor och möta glada och 
härliga golfkompisar. Vi hoppas fler ska våga 
vara med. Finalen gick i år på Saxnäs GK men 
tyvärr lyckades ingen av oss komma med till 
landskampsmatchen mot Östergötland.

MATCHSPEL MOT A6
Tidigt i våras spelade vi matchspel mot A6 
här hemma i Tranås. Vi vann överlägset med 
segrar i hela 11 av 12 matcher! Kul! Söndagen 
den 6/10 åkte vi ner till Jönköping för retur-
match men då vann A6 7 av 12 matcher. Så nu 
är vandringspriset hos dom.

SMÅLANDSPOKALEN
Till Smålandspokalen, som gick i Vetlanda, 
skickade vi ett lag bestående av: Eva Sand-
berg, Katarina Lif, Madde Bengtsson och 
Marie-Louise Rådberg. Tyvärr var motstån-
det för tufft så ingen vinst där. 

SERIESPEL
I seriespelet har vi haft lag i alla klasser. 
D-30, D50, D60 och D-70. D60 vann sin 
serie.

Som avslutning hade vi en tävling på kort-
hålsbanan där 9 st var med. Efteråt åt vi en 
god smörgås och kaffe med efterföljande 
prisutdelning. Vi får hoppas på en fin höst 
så det kan bli några till rundor innan vi får 
plocka in klubborna.
Därmed tackar vi i damkommitten för en 
lång och trevlig säsong och hoppas få väl-
komna både nya och gamla medlemmar till 
golfsäsongen 2020.

Tack för oss!

Damkommittén

Damgolfen
Oj vad fort en golfsäsong går! Nu är det dags att ännu en gång summera damernas golfhändelser.



Den här säsongen har vi haft 20 tävlingar. Vi har spelat på måndagar och totalt har  
25 damer varit med. Golfvädret har varit bra, utom vid ett tillfälle då vi fick avbryta  
för åska. 
I maj gjorde vi en uppskattad utflykt till Vadstena där vi bodde på Klosterhotellet och spelade på Vadstena GK. 
Vi har spelat poängbogey 18 hål och dessutom haft en ”tävling i tävlingen”.  Vinnare, med de 5 sammanlagt bästa 
resultaten under säsongen, blev Liselott Olsson med 185 poäng. På andra plats kom Yvonne Erkers och trea blev 
Barbara Lind. 
Den 7 oktober hade vi avslutning och prisutdelning på Norraby Krog. Den här gången med Afternoon tea,  
vackert höstväder och som vanligt trevlig gemenskap. 
Är Damligan något för dig så är du varmt välkommen att spela med oss på måndagar. Den 15 april kommer  
vi ha en upptaktsträff inför nästa säsong.

Lizzie Hagström

Damligan

Vinnaren Liselott Olsson som flankeras av tvåan 
Yvonne Erkers till vänster och trean Barbara Lind 

till höger. 



Juniorverksamheten har ungefär lika många som deltar i olika grupper som förra året, vi har cirka 70 juniorer 
i träning. De yngre blir äldre och fler ungdomar kommer nu ut och kan spela på stora banan efter att ha klarat 
sitt Gröna Kort. Fler juniorer är också sugna på att spela tävling, både på klubben och på Skandia Tour. Det är 
riktigt kul.
Här hemma har vi haft en egen tour, även kallad Handelsbankens Junior Tour. Den vanns, liksom förra året, 
återigen av Jennifer Ljungkrantz – grattis.
Förra året skrev jag att Moa kommer att synas på noblare tourer inom kort och det blir av redan nästa år.  
På Symetra i USA kommer vår Moa spela och vi håller förstås alla tummarna för henne.

Juniorerna!



Gamla Grabbar

Arne Gustafsson testar Hooks greener. Välkänd Gammal Grabb Lasse Berggren med sin 4-fota vän. Frukostvy som mötte oss på Hook. Frost på morgonen.

Gamla Grabbars tisdagstävlingar fortsätter att 
vara populära. I år ökade snittet per omgång till 
69 st under de 20 omgångarna, en ökning med  
5 st. Rond 4 hade flest deltagare, 79 st.

Styrelsen vill tacka alla Gamla Grabbar för säsongen 2019.
I år arrangerade vi vår uppskattade avslutningsresa till Hooks 
Herrgård utanför Jönköping. 53 st Gamla Grabbar for iväg 
den 18 september. Upplägget var det samma som vi haft de 
senaste åren med spel och start samtidigt på olika banor men 
i olika klasser. Det är ett upplägg som ger mer utrymme för 
samvaro efter första dagens rond. Efter middagen skedde  
prisutdelning av Matchstegen, Eclectic och Säsongsspelet.
Segrare i A-klassen blev i år Tomas Helgesson och i B-klassen 
Sven Erkers.
I årets Matchspel segrade Per Karlsson som i finalen slog Alf 
Fransson med 2/1. I Eceletic så delades segern mellan Per 
Karlsson och Lennart Swenson, båda 53 slag netto. Vinnare av 
2-dagars tävlingen på resan blev Arne Gustafsson i A-klassen 
med 146 slag och Arne Cederblad i B-klassen med 157 slag 
netto. 
Efter avslutningsresan, genomfördes 3 Höstronder i septem-
ber-oktober. Segrare i respektive tävling var: Thomas Ehn, 
Jorma Pärssinen och Anders Rofors i A-klassen och Dan 
Sundström, Kent Irebo och Kjell Blomquist i B-Klassen.  
Prisutdelning av dessa tävlingar sker på Gamla Grabbars  
Höstmötet 26 november.
Grattis till alla segrare.

I år stod Tranås som värd för fjärde deltävlingen av Höglands-
touren. Arrangemanget och banan fick mycket beröm. Tobo 
GK vann lagtävlingen i Tranås. Lagsegrare över 5 tävlingar 
blev i år Eksjö GK. Finalspelet avgjordes i år på Vetlanda GK. 
Vi har även utbyte mellan Gränna GK, Eksjö GK, då vi spelar 
matchspel. Vi slog Gränna med 10,5–1,5 men förlust mot 
Eksjö 3,5–8,5.
Gamla Grabbar har också spelat seriespel i Småland. H70- 
laget med lagledare Hans Arnell blev 5:a i Div. 2 Norra. 
H80-Laget med Arne Wissing som lagledare segrade i Div. 1 
Norra. Stort Grattis till H80-laget.
Gamla Grabbar hälsar gärna nya medlemmar välkomna 
som 2020 fyller 60 år eller mer.
Läs mer om Gamla Grabbar på vår hemsida: golfveteraner.
wordpress.com
Styrelsen med Lennart, Janne, Kurt, Håkan och Johnny tackar 
alla som spelat i år samt årets golfvärdar, kansliet, banpersonal 
och Norraby Krog.

GG'S HÖSTMÖTE äger rum den 26 november  kl. 17.30 i klubbhuset. Val av styrelse samt summering 
av säsongen. Prisutdelning av Höstronderna. Hjärtligt välkomna!



Täko känner att vi haft en bra, eller mycket bra tävlings- 
säsong 2019. Antalet tävlingar var detsamma som förra 
året, 18 stycken, detsamma gäller antalet spelare, 1560 
både i år och 2018. Det gillar vi! 
Vi ser en trend att de stora/populära tävlingarna blir större och 
de mindre blir något mindre. Vi tänker fundera i vinter på vad 
vi kan göra åt den saken. Vi har också sett att spelarna anmäler 
sig väldigt sent (med ett fåtal tävlingar som undantag) vilket vi 
inte riktigt förstår?

Årets större tävling gick av stapeln i maj månad, SGF Senior 
Tour H30/H40. Det viktiga för oss i Täko var att spelarna skul-
le åka hem med ett leende och vara nöjda. Och det fixade vi med 
bravur! Vi kunde åter igen visa att Tranås GK har en mycket fin 
och svårscorad bana, riktigt bra krog och shop samt en Täko 
som klarar av sådana här större arrangemang. Att sätta TGK 
på den svenska golfkartan är viktigt för vårt rykte som klubb, 
mycket fin PR för klubben som bör generera mer greenfeegäster 
och därmed mer pengar till oss. 

Vi får se om det blir någon större tävling 2020, det avgörs i 
november och vi har täta kontakter med förbundet, det finns 
många tävlingar att ”hugga” på om vi vill!

De nya/ändrade golfreglerna tycker vi fungerar alldeles utmärkt 
och vi kan nog känna att rondtiderna blivit något kortare på 
våra tävlingar. 2020 kommer ett nytt globalt handicapsystem 
som du kommer att kunna läsa om på nätet under vintern.

Vi noterar med glädje att Tranås GK numera har en distrikts-
domare i Fredric Garpevik som gör sitt första år. Ett litet steg i 
att sätta vår klubb ännu mer på golfkartan och närvara vid större 
tävlingar i Golfsverige.

Till sist, vi har mött så mycket trevligt bemötande från spelarna 
i år igen. Det sporrar och peppar oss i Täko att fortsätta vår am-
bition att arrangera ”den bästa tävlingen du spelat”… 

Vi ses i vår, håll utkik på hemsidan och mingolf.se där 2020 års 
tävlingar dyker upp någon gång i februari.

Täko

Rapport från Tävlingskommittén



Namn resultat
NORSK POÄNGBOGEY 1 MAJ
1. Thomas Gustafsson 60
2. Ann-Sofie Forsemalm 57
3. Dan Löwunger 56

J klass
1. Viggo Burenbay 53
2. Sarah Lejon 30

MALMQVISTS GULD 12 MAJ

1. Anna-Katarina Sörensen/ 
Camilla Karlsson 45

2. Eva Gustavsson/Liselott Nordek 40
3. Wanja Boij/Anita Möller 38

VOLVO WORLD GOLF CHALLENGE 2 JUNI

herrklass

1. Daniel Jern/Åke Berggren 45
2. Mats Sätermo/Tomas Helgesson 44
3. Michael Magnusson/Bo Horndahl 44 

damklass

1. Gerd Johansson/Klara Johansson 44

2. Kerstin Hylén Sundström/ 
Maria Sundell-Helgesson 43

3. Liselott Nordek/Camilla Allthin 42

SANDSTRÖMS MODE 16 JUNI

A-klass

1. Peter Åhlén 70 
2. Marcus Lundén 70
3. Henrik Törnbom 71

B-klass
1. Erik Bårring 63
2. Thommy Nilsson 71
3. Dennis Ståhl 73

A-klass DAM
1. Camilla Sätermo 67
2. Elisabeth Wilander 71
3. Eva Sandberg 73

Namn resultat
GOLFSTORE MIDSOMMARMIXED 22 JUNI

1. Anders Nordek/Liselott Nordek 45

2. Michael Magnusson/Liselotte Ring 44

3. Josefine Gustafsson/ 
Freddie Coldenberg 42

HEMKÖPS IRISH GREENSOME 29 JUNI

1. Christer Ahlstrand/Ulla-Britt Ahlstrand 47

2. Anton Stjernspetz/Jonas Vesterlund 42

3. Kjell Blomquist/Ulla Blomquist 42

GENERATIONSPOKALEN 14 JULI

1. Anders Wilander/Simon Wilander 46 

2. Lars Svanborg/Anton Svanborg 45 

3. Johan Lingmerth/Filip Lingmerth 45 

HANDELSBANKENS DAM BJUDER HERRE 22 JULI

1. Liselott Nordek/Johan Thalin 58

2. Camilla Sätermo/Jesper Sätermo 61

3. Hilda Thalin/Filip Mowitz 61

GOLFHÄFTET TROPHY 23 JULI

1. Anna-Katarina Sörensen/ 
Camilla Karlsson 50

2. Albin Nordek/Pontus Beidegårdh 45

3. Simon Hellqvist/Joachim Karlsson 42

TRANÅS CLASSIC 24 JULI

1. Viggo Burenby 67

2. Daniel Jern 71

3. Filip Blomqvist 74

KLM FLYING DUTCHMAN 25 JULI

1. Per Eriksson/Pontus Eriksson 45

2. Filip Mowitz/Albin Nordek 44

3. Camilla Sätermo/Jesper Sätermo 43

Tävlingsresultat 2019



Namn resultat
FINAL TISDAGS- & ONSDAGSGOLFEN 7 SEP

A-klass dam
1. Anita Möller 73
2. Camilla Sätermo 73
3. Liselott Nordek 73

B-klass dam
1. Eva Sandberg 72
2. Madlene Bengtsson 76
3. Hélene Haraldsson 76

A-klass herr
1. Andreas Lingmerth 67
2. Joakim Lagerqvist 68
3. Andreas Johansson 69

B-klass herr
1. Anders Carlsson 74
2. Thommy Nilsson 76
3. Jonathan Persson 76

NORRABY KROG MIXED TEE 28 SEPTEMBER
1. Klabbes Gäng: Klara Johansson, Ebba 

Asp, Mårten Breidner, Marcus Tamminen
96 

2. Mats o Brudarna: Julia Forsemalm 
Mats, Ewa & Camilla Sätermo

96 

3. Göstas Lakejer: Rikard & Linda Linge, 
Gösta Rydin, Katarina Wissing Rydin

92

Namn resultat
GARY MEN & WOMEN SCRAMBLE 26 JULI
1. Andreas Lingmerth, Simon Hellqvist,

Tobias Lingmerth, Erik Hellqvist 
54

2. Erik Qvarnström, Mattias Andersson 
Markus Carlsson, Tobias Eriksson

57

3. Anton Bengtson, Emil Andersson,
Oscar Tengbom, Jesper Svenler 

57

OEM-POÄNGEN 3 AUGUSTI
1. Hjalmar Wilander/Filip Pettersson 48
2. Bo Christiansson/Andreas Andersson 46
3. Anders Johansson/Martin Hoflund 45

DONNIA SKINN´S CANCERGOLFEN 24 AUGUSTI
1. Emil Gustafsson/Christopher Friberg 53
2. Magnus Skobe/Alexandra Skobe 53
3. Stefan Lood/Rolf Jansson 52

SÅ GICK DET FÖR VÅRA LAG I SMÅLANDSSERIERNA
DAMER
D30 div 1 TGK placering 10 D50 div 2 TGK placering 8
D60 div 1 TGK placering 1 D70 div 1 TGK placering 10

HERRAR
H22 div 1 TGK placering 4 H30 div 1 TGK placering 7
H40 div 2N TGK placering 3 H50 div 1 TGK placering 1
H50 div 2N TGK placering 2 H60 div 1 TGK placering 1
H70 div 2N TGK placering 5 H80 div 1N TGK placering 1



Klass Namn resultat

Herrar 1. Andreas Lingmerth 222

2. David Skobe 226

3. Joacim Råsberg 235

Damer 1. Klara Johansson 236

2. Elisabeth Wilander 256

3. Linda Lilja 259

H20 1. Viggo Burenby 170

2. Olle Hettefelt 178

H30 1. Emil Gustafsson 162

2. Mårten Breidner 200

H40 1. Fredrik Ljungkrantz 155

2. Henrik Törnbom 160

3. Andreas Johansson 163

H50 1. Torgny Pettersson 150

2. Anders Åhlén 156
3. Martin Hoflund 162

H60 1. Michael Magnusson 161

2. Anders Johansson 168

3. Hans Ljungqvist 172

H70 1. Ju Chin Lim 161

2. Cai Rosell 171

3. Leif Hagström 172

H80 1. Arne Wissing 92

2. Arne Lingmerth 96

3. Sigurd Löwmo 98

Handicapklass 1. Ju Chin Lim 142

2. Bo Horndahl 144

3. Viktor Holgesson 147

Foursome Herr 1. Per Friberg/Pether Åhlén 153

2. Andreas Lingmerth/Tobias Lingmerth 158

3. Anders Åhlén/Magnus Ekman 162

Match Herr 1. Andreas Lingmerth 

2. Magnus Karlsson

Alla Klubbmästare 2019



Handelsbanken Dam bjuder herre

Jeansbolagets Snörgolf

Blandade bilder från tävlingar 2019

Gary men&womenVolvo World Challenge

OEM-poängen

Golfstore Midsommarmixed

Hemköp Irish greensome

Norraby Krog mixed tees

Linköping Airport

Donnia Skinn Cancergolfen



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!

Hole-in-ones 2019
Namn   Hål Bana              

Thomas Helgesson 8 Norrabybanan
Erik Stenquist 5 Norrabybanan
Leif Hagström 5 Norrabybanan
Sören Kjeldsen 12 Norrabybanan
Niclas Johansson 5 Norrabybanan
Ulla Blomquist 8 Norrabybanan
Niclas Gunnstam 8 Norrabybanan
Lars Sätermo 17 Gränna GK
Malin Ekeflo 7 Hooks GK ”Skogsbanan”
Jonas Wahrby 1 Korthålsbanan 
Yvonne Erkers 8 Korthålsbanan
Anders Johansson    8     Korthålsbanan



2019 var mitt första år som proffs, det blev ett roligt och hän-
delserikt år då jag tävlade i Sydafrika, Sverige och USA. 
En av höjdpunkterna var att jag lyckades vinna på Swedish 
Golf Tour, det var min första seger som proffs och känns 
såklart jättekul. 
På Symetra Tour, vilket är undertouren till LPGA Tour, fick 
jag chansen att spela 7 tävlingar. Jag lärde mig massor och pla-
cerade mig som bäst på en 13e plats. Till nästa år hoppas jag få 
spela hela säsongen där. Hur det blir med det beror på hur jag 
spelar i kvalet, som går 14-17 oktober i Florida. Så min säsong 
är inte riktigt över än, utan jag har lite kvar att kämpa för. 
Jag vill rikta ett stort tack till alla som följer mig, hejar och  
peppar, superkul med er support!

Hälsningar Moa
PS. Moa är klar för spel på Symetra Tour 2020 efter spel på 
Qualifying School. Grattis önskar TGK!

Moas första år som golfproffs 

Våra representationslag
Tranås Golfklubbs serielag för herrar spelade i division 2 och kom på 
en fjärde plats efter en tung sista runda. De hade länge häng på 2:a 
platsen vilket hade inneburit avancemang men tyvärr tröt orken.  
Laget bestod av Andreas och Tobias Lingmerth, Johan Andersson, 
Simon Hellquist och Philip Ljunggren. 
Damerna, som spelat i division 1 många år, kunde i år inte ställa upp 
med ett lag. Det innebär att nästa år får de starta om i division 2.

Den årliga sponsorgolfen
avg jorde på Åtvidaberg.
Det var ett glatt gäng som deltog i årets upplaga av  
Sponsorgolfen. I år spelades den på Åtvidaberg, en  
vacker och utmanande bana i fint skick.

Segrade gjorde Thomas Karlsson, Evexxum och han 
kommer nu att bära den gröna kavajen till nästa år.

Vi vill också passa på att tacka alla sponsorer som 
stöttar vår förening. Ni är ovärderliga!



Kom och njut av ett 
julbord på Norrabykrog!

 Norraby krog erbjuder ett traditionellt svenskt julbord. 
Från ölbrässerad julskinka, hemmagjorda köttbullar, 

sillar i olika färger och smaker till egenkryddad  
snaps samt hembakad ostkaka.

ons-lör 27/11 – 21/12 

Vill du säkerställa en plats? 
Ring: 0140-194 35 elller maila på info@norrabykrog.se

Kontakta oss om ni har förfrågningar på övriga tider.

Vintertider
Vi på Norrabykrog tackar TGK, alla medlemmar och gäster för den gångna golfsäsongen, den har varit 
intensiv med en hög kvalitet på banan. Tack banpersonalen! Många positiva röster har höjts från golfpaket 
och tillresta som tycker vi har en fantastisk anläggning. 
Alla vi i restaurangen är väldigt nöjda med förändringarna i klubbhuset. Det nya uterummet har förhöjt 
upplevelsen för våra gäster och fungerat bra på våra stora golftävlingar.

Vi fortsätter servera dagens lunch måndag-fredag 11.30-14.00 
fram till den 20 december. Efter ett kort uppehåll öppnar vi igen 
redan den 17 februari. Ni är hjärtligt välkomna!

Nu stundar vinterförberedelser, vi kommer att servera julbord kvällstid onsdagar–lördagar från 27  
november till 21 december. Boka bord i god tid då vissa datum redan är fullbokade. 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 bokningar, 
förslag och offert.

Tänk även på att ett presentkort är en uppskattad julklapp!

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



Pron har ordet

Madde har som många redan märkt nu slutat hos oss och vi 
söker ny personal inför 2020. Hugo har tagit studenten och 
därefter tillbringat många timmar i shopen – kanske en oslipad 
diamant, sälj gillar han i alla fall. 

Kommande höst och vinter planeras för fullt för ett lyckat 
2020. Hjälp oss gärna med rekrytering av en ny tränare/ 
shopanställd. 

Shopen rullar på och vi jobbar ständigt med att vara i fram-
kant när det kommer till produkter för golf. Även om inte allt 
finns på hyllan och alla leverantörsmärken inte är represente-
rade så kan vi plocka hem det mesta – bara ni frågar och låter 
oss hjälpa er. 

Nog för att vi har mycket i studion när det kommer till att 
prova klubbor, men jag skulle vilja slå ett extra slag för att 
besöka demodagar som vi anordnar – då finns allt från den 
dagens leverantör för test (speciellt för vänsterspelare). 

Ingen shop hade överlevt utan sina kunder, alltså ni medlem-
mar och gäster – STORT TACK till er alla! Tveka inte att 
höra av er om det är något särskilt ni önskar i shopen eller  
till er själva.

Juniorverksamheten är ganska stabil med ca 70 juniorer i 
träning. Vårt mål är förstås det ”Gröna Kortet” men också 
känslan av gemenskap och kärleken till spelet. I två år har vi  
nu också varit engagerade i Idrottsskolan, vilket bygger på en 
årskull som får prova-på 10-15 sporter i kommunen under 
ett år – där är vi med och introducerar golfen. Flera har efter 
denna introduktion fortsatt med juniorträning hos oss. 

Vi kan spela simulatorgolf uppe i studion. Från 1 december 
går det att spela. Boka tid via karl.ragneby@pgasweden.
com. 

Mer om simulatorspel och priser hittar ni på min hemsida.

Helt plötsligt är det höst och säsongen är över – helt 
otroligt vad fort ett år går. Vi i shopen har haft ett bra 
år med många trevliga medlemmar, gäster och juniorer 
i samspel – det tackar vi för. 

OBS! 
Resan till Sirene har några platser 
kvar. Läs mer och boka på  
www.golfplaisir.se/tranas2020/

Julerbjudanden! 
• Garmin Approach S10 för endast 999 kr  
   (ord. pris 1.795 kr)

• Piké och tröja med klubblogo. 
I samarbete med Puma erbjuder vi dig möjligheten att köpa utvalda plagg att 
bära när du representerar klubben. Plaggen har en Tranås GK-logo på bröstet 
eller ärmen. Du beställer nu och hämtar dina kläder till säsongsstart i shopen. 
Erbjudandet gäller t.o.m. den 15 april 2020, efter det gäller ordinarie pris. För att 
beställa maila karl.ragneby@pgasweden.com eller så besöker du shopen under 
höstmötet eller julöppet och meddelar vad du vill beställa.

Julklappstips
Presentkort, lektionspaket, vinterträning eller en runda  
i simulatorn.

Julöppet; 

måndag 16/12

torsdag 19/12

kl. 17.00-19.00



STYRELSE & KOMMITTÉER

Bertil Fång Ordförande 
Magnus Skobe Vice ordförande 
Malin Ekeflo Sekreterare
Per Samuelsson Kassör &
 Medlemskommittén 
Björn Pettersson Styrelseledamot
 Marknadsansvarig
Madlene Bengtsson  Styrelseledamot
Mattias Lägermo Styrelseledamot
Jan Cnattingius  Suppleant
Ebba Asp  Suppleant
Bo Johansson mfl. Tävlingskommittén
Mangus Karlsson Ordf. Bankommittén 
Kent Irebo HCP-kommittén 
Jessica Friberg Damkommittén 
Mattias Lägermo Byggnadskommittén 
Oscar Landsjö Revisor 
Kristina Rofors Revisor
Torgny Pettersson Greenkeeper
 Lennart Swenson ordf. GamlaGrabbar 

VALBEREDNING:
Anders Berg ordf, Anne-Marie 
Ljunggren, Katharina Lif,
Kenneth Svensson styr repr.

 
KANSLI:
Eva Sandberg
 
BANAN:
Torgny Pettersson, Kenneth 
Henningsson, Ted Nilsson, Magnus 
Sjöström, Fergus Rydell och Frida 
Engdahl.

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
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