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Välkommen till digitalt* Höstmöte
torsdag 26 november 19.00. Välkommen att göra din röst hörd!

*Anmälan till kansliet senast 23 november, 0140-311 661, info@tranasgk.se.  
Alla anmälda får ett mail med en länk så att man kan koppla upp sigoch delta på mötet digitalt.  

Information om hur det går till läggs ut på TGK:s hemsida. 



Golfsäsongen 2020 kommer att gå till historien som en 
av de ovanligaste någonsin! Covid-19 har präglat hela 
verksamheten under säsongen. Vi vidtog åtgärder tidigt 
då man inte visste vad som skulle hända. Det togs fram 
en alternativ budget, vi införde korttidsarbete på kans-
liet, ställde in alla större arbeten och uppmanade alla att 
vara mycket kostnadsmedvetna.

Som väl var beslutade inte myndigheterna att man inte 
fick spela golf som det gjordes i en del andra länder. 
Däremot infördes restriktioner som innebar att vi inte 
kunde genomföra tävlingar och företagsgolf. Detta med-
förde ett ekonomiskt bortfall som till viss del kompen-
serades av bidrag från Riksidrottsförbundet. Tävlings-
stoppet upphävdes den 30 juni och vi fick börja tävla 
igen, men med restriktionen att vi inte fick ha samlingar 
och gemensam start på tävlingarna. Sammantaget blev 
tävlingssäsongen ändå lyckad och vi har till och med 
haft fler tävlande i år än tidigare.

De har spelats fler ronder golf än någonsin tidigare i 
landet. Detta gäller även för Tranås och är kanske något 
som ni alla säkert har märkt av då det har varit svårare 
att boka tider i år.

Med facit i hand ser vi att vi har haft betydligt fler 
greenfeegäster än vad vi trodde i våras och det påverkar 
ekonomin positivt.

Under säsongen 2021 kommer Tranås GK att göra en 
ungdomssatsning för att få ut juniorer i olika tävlingar. 
Vår pro kommer att anställa en assisterande pro, Anna-
Maja Blom som kommer från Vetlanda GK. En satsning 
som gör att vi bland annat kan lägga mer krut på våra 
juniorer. Vi ska även försöka få till en starkare junior-
kommitté.

När det gäller banan så har vi påbörjat arbetet med att 
förbättra hål 12 och vi kommer att göra fler förbättrings-
arbeten under vinteruppehållet. Vi går in i slutskedet 
av det femåriga bunkerprojektet där vi fått ekonomiskt 
stöd från Tranås kommun. 

Om allt går enligt planerna kommer vi nu att gräva om 
bunkrarna på hål 7, 10, 13, 16 och 18.

För att en förening ska fungera krävs det mycket frivil-
ligt arbete och vi har många medlemmar som på olika 
sätt bidrar med sin tid. Styrelsen vill tacka alla, ingen 
nämnd och ingen glömd, för ert frivilliga arbete inom 
olika grupper under säsongen 2020. 

Vi vill också rikta ett stort tack till vår personal och våra 
partners Ragneby Custom Golf AB, Norraby Krog och 
våra sponsorer för en bra säsong.

Från 3/11 gäller skärpta restriktioner för Covid-19 
vilket innebär att styrelsen beslutat att genomföra 
höstmötet 2020 digitalt!  Vill du delta anmäler du dig 
till kansliet så kommer du att få ett mail med en länk så 
att du kan koppla upp dig via nätet. Koppla upp dig och 
gör din röst hörd på höstmötet den 26 november. Det 
kommer att läggas ut en mer detaljerad information på 
TGK:s hemsida hur uppkopplingen går till.

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 2021? 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. Var och en i bollen har ansvar för att man blir avbock-
ad. Det är också viktigt att avboka tider när man inte kom-
mer till spel, annars sker debitering med 50 kronor.

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 – Golfhäftets kampanj
Nu har Golfhäftet startat en julkampanj mellan 19/10-
31/12. Den innebär att du får en gåva om du köper 2 golf-
häften, gäller så långt lagret räcker. Du kan välja mellan ett 
par golfstrumpor, en golfmössa eller Lignumtee-peggar.

Passa på att köpa golfhäftet på kansliet innan jag går på  
semester den 11/12. Du kan betala med Swish eller kort.

Vi tackar er alla för denna trevliga säsong och ser fram emot 
ett nytt och härligt golfår 2021.
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2020-11-26 kl. 19.00 
Plats: Digitalt möte
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 2021
8. Fastställande av greenfeeavgifter för 2021
9. Fastställande av budget för 2021
10. Information om investeringar
11. Information om enkätundersökning Players 1st
12. Information från kommittéer
13. Prisutdelning
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutas

OBS! Detta möte genomförs digitalt och för att delta måste du anmäla dig till kansliet 
senast den 23 november. 
Det kommer att skickas ett mail till alla som anmält sig, mailet innehåller en länk så att 
du kan koppla upp dig till mötet. Information om hur uppkopplingen går till kommer 
att läggas ut på TGK:s hemsida.

Styrelsen för Tranås Golfklubb 



Intäkter Utfall  
2018

Utfall 
 2019

Budget 
2020

Prognos 
2020

Budget 
2021

Medlemsintäkter 3 654 4 046 4 100 4 211 4 150
Spelavgifter greenfeemedlemmar 106 126 150 146 130
Vagnbodsintäkter 117 136 140 133 130
Greenfeeintäkter 1 035 1 014 940 1 344 1 000
Företagsgolf 69 48 50 0 25
Hyra golfbil 50 62 60 77 60
Reklam o Sponsorsintäkter 396 349 400 400 300
Klubbtävlingsintäkter 265 366 300 255 300
Kommunala o statliga bidrag 91 113 90 95 90
Hyra från entreprenörer 89 84 100 101 100
Deb. El och vatten entreprenör 109 88 90 84 90
Övriga intäkter* 168 190 20 300 100
Summa intäkter 6 149 6 622 6 440 7 146 6 475

Kostnader
Personalkostnader 2 401 2 611 2 680 2 722 2 700
Kostnader banan 705 756 750 956 750
Leasingkostnader 403 493 500 530 570
Junior, Herr o Dam elit 205 193 200 137 200
DR Shop o PRO 114 99 100 99 100
Föreningsavgift golfinfo 231 232 230 253 230
Hyra mark o lokaler 84 72 100 83 100
Klubbkostnader 285 222 200 121 175
ADM övrigt 265 209 230 280 230
Fastighetskostnader 444 478 470 661 470
Företagsförsäkring 105 119 95 110 110
Summa kostnader 5 242 5 484 5 555 5 951 5 635
Avskrivningar 804 744 800 764 750
Räntekostnader 91 66 80 80 80
Årets resultat 12 328 5 351 10

* år 2020 inkluderar bidrag från Riksidrottsförbundet med 122 

Budget Tranås Golfklubb 2021



 
 Avgift 2020 Avgift 2021
 
Senior 5600 5600
* Vardagsmedlemskap 4600 4600
Hyra spelrätt av klubben 600 600
Studerande 22-29 år (studieintyg) 2600 2600
Junior äldre 18-21 år 1900 1900
Tillkommer städavgift på ovan medlemskap 200 200
(presentkort i shop/restaurang vid deltagande på 2 städdagar)
Junior yngre 13-17 år 1600 1500
Knatte tom 8-12 år 900 800
Knatte tom 7 år 300 300
**Distansmedlemskap 4000 4000
*** Greenfee-medlemskap 2600 2600
Passiv 390 400
Vagnplats med skåp 400 400
Nyckel till vagnbod 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
Tävlingsgreenfee senior/junior 250/100 300/100

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 kl. 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 1400 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



Utförda arbeten:

• Iordningställande av området mellan tee och green på hål 12

• Gångvägarna från 3:ans green till 4:ans tee samt från 4 :ans  
 green till 5:ans tee är sladdade och återfyllda med stenmjöl  
 som har packats. 

Kommande arbeten:

• Döda träd skall tas bort

• Renovering av bunkrarna på hål 7, 18, 10, 13 och 16

• Renovering av 9:ans herr-tee

• Snygga till området kring 1:ans herr-tee

Rapport från 
Bankommittén
Då är det dags att summera golfåret 2020 även för oss i 
bankommittén. 
2020 blev ett annorlunda år när hela världen drabbades av  
Covid-19 viruset.  Ingen trodde på att det skulle bli ett sådant 
tryck på golfbanorna i Sverige. Aldrig har det varit så många 
ronder bokade som i år. 

Det har medfört ett stort tryck på banpersonalen att hålla 
banan i toppskick. Vi kan konstatera att vår banpersonal har 
lyckats mycket väl med detta. Banan har hållit hög kvalité hela 
säsongen. Vi får fortsatt mycket beröm för vår anläggning både 
av medlemmar och gäster. Tack till vår banpersonal, TÄKO, 
Norraby Hotell & Krog, Ragneby Custom Golf 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.

Arbetet med att renovera samtliga bunkrar på banan fortsätter och 
detta är planerat att pågå under ytterligare 2 till 3 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.



Så börjar ännu en säsong att lida mot sitt slut. Det har varit ett 
mycket speciellt år på grund av Covid-19 och coronapandemin. 
Det började med att upptaktsmötet (med information för sä-
songen och den mycket omtyckta modevisningen) blev inställt.
Vidare var det mycket osäkert om några  
tävlingar över huvud taget skulle tillåtas.
Tisdagsgolfen gjordes om och fick heta; ”Sällskapsrunda Dam” 
och spelades över flera dagar, lördag till tisdag, med start vecka 15.
Detta gjorde att många fler hade möjlighet att vara med, då man 
även kunde spela på helgerna. Vi fick fler nybörjare som ville 
spela och det gjorde att vi utökade med en C-klass. Även ett gäng 
låghandicapare i A-klass hade möjligheten att vara med, då det 
inte var begränsat till tisdagar. Att fler har kommit med tycker vi 
är positivt och tänker fortsätta upplägget med fler speldagar även 
nästa säsong.

En omgång i seriespelet spelades och vi hade framgångsrika lag 
med i D-30, D-50, D-60 och D-70.
Även ett 4-mannalag skickades till Älmhult för att spela om Små-
landspokalen. Där vann hemmalaget Älmhult.
Inga Tranåsdamer deltog i damtouren i år. Endast en omgång 
genomfördes i Nässjö.
Vår damtävling Malmqvist Guld blev inställd.
Det har varit mycket spelare på banan hela säsongen, och det kan 
vi tacka banpersonalen för som har hållit vår bana superfin.
Nu hoppas vi på en lite mer normal säsong 2021. Vi har med oss 
både positiva och negativa tankar om säsongen och hoppas att 
vintern går fort. 
Tack för i år och väl mött våren 2021.

Damkommittén

Damgolfen

Säsongen började för Damligan, precis som för alla andra golfare, 
med att vi inte fick tävla. Vi spelade därför sällskapsrundor från 
slutet av april till den sista juni.

Vi var många som redan från början längtade efter att få spela  
golf och inte minst, få träffa alla nya och gamla golfvänner. Första 
tävlingsdagen var den 13/7 och det blev bara 9 omgångar i år. Vi 
har spelat poängbogey 18 hål och de tre bästa resultaten räknades.

Avslutningen för Damligan var den 5/10, då vi spelade en 
3-manna scramble i ett underbart höstväder. Vi avslutade med 
lunch och prisutdelning på Norraby Krog. 

Vinnare i år blev Kerstin Primeus, på andra plats kom Liselott 
Olsson och trea blev Marianne Larsén. Grattis!

Ett normalt år brukar vi göra en utflykt med övernattning, så blev 
det inte i år, utan vi gjorde en trevlig dagsutflykt till Östad GK.

Är Damligan något för dig? Då är du varmt välkommen att spela 
med oss på måndagarna, vi samlas kl. 9:45 och lottar bollarna. 

Vi spelar golf och tävlar men den sociala biten är minst lika viktig!

Hälsningar

Lena Dahlgren

Damligan

Resultat från Tisdagsgolfens grundserie:
A-klass
1. Maria Sundell-Helgesson
2. Ulla Blomqvist
3. Kerstin Hylén-Sundström

B-klass
1. Madlene Bengtsson
2. Beatrice Singleton
3. Helén Johansson

C-klass
1. Julia Forsemalm
2. Agnes Lilja
3. Barbro Berg

Marianne Hörlin, Kristina Sätermo, Marie-Louise Jaginder, Lizzie Falkenström, Lena Dahlgren, Kerstin Primeus, 
Birgitta Ortman, Birgit Lövmo, Bibbi Winslow, Ingalill Berg och Liselott Olsson. Fotograf Lizzie Hagström.



Gamla Grabbar

Ibland är golf ett riktigt rävspel.Bra idé att använda Björns Ide vid årets tävlingar

Härlig dag i Gränna för matchspel

Det blev en kort tävlingssäsong för Gamla 
Grabbar när Covid-19 drabbade oss.
När vi väl kunde dra igång igen den 7 juli så var längtan stor. 
81 Gamla Grabbar deltog i den första av årets 12 tillfällen. 
Intresset förblev stort även under resten av säsongen. Snittet 
blev 71 st.
Det är glädjande att vi får nya Gamla Grabbar varje år. I år 
var det 6–8 st nya som spelat med oss och verkat trivas med 
Gamla Grabbar gänget. Segrare i A-klassen blev i år Anders 
Rofors och i B-klassen Jan Andersson.
I årets Matchspel segrade Eije Fasth som i finalen slog Per 
Karlsson med 1/0. I Ecletic segrade Lennart Swenson, med  
47 slag netto. 
Grattis till alla segrare.
Vi hade matchutbyte med Grännas Gamla Grabbar i augusti. 
Vi var 17 man som ställde upp i Gränna. Det blev en mycket 
jämn match, 8,5 – 8,5 slutade matchen.
På grund av Covid-19 genomfördes ingen avslutningsresa som 
brukligt.

Spelet på Höglandstouren och seriespelet i Småland för H70 
och H80 lagen blev också inställda av samma anledning.
Gamla Grabbar hälsar gärna nya medlemmar välkomna som 
2021 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.

Lennart Swenson

GG'S HÖSTMÖTE Planerat möte inställt  
på grund av Covid-19  situationen.Ny tid meddelas senare.Styrelsen



Ja vad säger man? Konstig, kort säsong…  vi hann med 13  
tävlingar mot normalt 18–20 stycken. 

Klubben har de senaste åren haft cirka 1500 spelare per sä-
song, i år har vi haft 1650 spelare! Fantastiskt! Varför då? Jo, 
medlemmarna har i år spelat många ronder och det verkar som 
intresset för tävling då ökar. En annan orsak är att vi inte haft 
shotgunstarter vilket inneburit att vi kan ta fler spelare, mörkret 
sätter gränsen… sedan tror vi att många hållit sig på hemmaplan 
i sommar. 

Så vi i Täko är jättenöjda även om det för oss blivit en hel del 
långa dagar. Men vi tycker ju det här med tävling är kul. 

Årets större arrangemang, SM Klubblag herrar i juli, ställdes in 
på grund av Corona så i stället fick det bli Teen Tour First som 
vi hade i augusti.

Men det som kanske vi i Täko tar med oss från 2020 är det 
otroliga resultatet från Cancergolfen, vår klubb skickar in cirka 
90,000 kr till Cancerfonden! 

Stort Tack till alla spelare för att ni visade generositet för en god 
sak. Det ska bli spännande att se vilken plats Tranås GK hamnar 
på i Golfsverige.

Inför 2021 planerar vi en normal säsong igen, rätt eller fel, det 
får vi se då. Vi räknar med att ha tävlingarna ute på mingolf.se 
någon gång i mars månad.

Även i år har vi fått mycket positiv feedback från spelare vilket 
sporrar oss att fortsätta. Vi är nu 14 personer och vi har en bra 
mix av kön, ålder, handicap etc.

Så stort Tack alla spelare för 2020, vi ses igen i vår!

Täko

Klubbtävlingarna 2020



Namn resultat
GARY MEN & WOMEN SCRAMBLE 24 JULI

1. Camilla Sätermo/Julia Forsemalm 53

2. Filip Mowitz/Isac Levander 50

3. Viktor Lundstedt/Joachim Karlsson 49

KM Slag Handicap Herrar 15 AUGUSTI

Rolf Jansson 145
Stefan Lood 149
Anders Carlsson 150

KM Slag Handicap herrar
Andreas Lingmerth 219
Andeas Johansson 224
David Skobe 225

H30

Andreas Lingmerth 152

Joachim Karlsson 153

Karl Ragneby 160

H40

Henrik Törnbom 156

Karl Ragneby 160

Jonas Beurling 162

H50

Pether Åhlén 148

Jens Igemark 151

Magnus Karlsson 158

H70

Cai Rosell 172

Thomas Carlsson 173

Jorma Pärssinen 176

H80

Håkan Westman 89

Rolf Hellerfelt 89

Arne Wissing 93

Namn resultat
GENERATIONSPOKALEN 14 JULI

1. Michael/Jacob Thors 51

2. Patrik/Julia Forsemalm 49

3. Michael Sund/Ida Teppen 47

JEANSBOLAGETS SINGELTÄVLING 19 JULI

A klass

1. Anders Åhlén 67
2. Hans Ljungqvist 67
3. Elisabeth Wilander 67

B klass
1. Fredric Garpevik 70
2. Victor Holgersson 71
3. Peter Eklind 71

C klass
1. Kjelll Blomqvist 66
2. Julia Forsemalm 71
3. Rolf Jansson 73

HANDELSBANKENS DAM BJUDER HERRE 20 JULI

1. Jennifer Ljungkrantz/Noel Linge 48

2. Hilda Thalin/Phikip Mowitz 46

3. Ann-Marie o Björn Ljunggren 45

KLM FLYING DUTCHMAN 21 JULI

1. Krister Gustafsson/Magnus Segersson 52

2. Filip Pettersson/Ivar Arnesson 52

3. Christopher Friberg/Emil Gustafsson 47

RACE TO ESPAÑA 22 JULI

1. Katarina Wissing Rydin/Gösta Rydin

2. Filip Mowitz/Isac Levander

3. Simon Blomkvist/ Sofia Täckdal

GOLFHÄFTET TROPHY 23 JULI

1. Martin Landström/Astrid Rosengren 45

2. Mårten Breidner/Erik Hellqvist 44 

3. Julia Forsemalm/Camilla Sätermo 44

Tävlingsresultat 2020



Namn resultat
OEM POÄNGEN 6 SEPTEMBER
1. Madlene Bengtsson/Morgan Roslinger 47
2. Mats Sjölin/Hans Arnell 46
3. Leif Rignell/Mikael Brangenfeldt 46
SKOBES OPEN 19 SEPTEMBER
1. Anna-Carin o Jörgen Karlsson 49
2. Jakob Axelsson/Jesper Pettersson 46
3. Mats Sjölin/Cai Rosell 45

KM MATCH
1. Andreas Lingmerth

2. Daniel Berggren Jern

3. Andreas Johansson

NORRABY KROG MIXED TEE 3 OKTOBER
1. Kass Golf 104
2. Teeparty 102
3. SvenGus 99

Namn resultat
DONNIA SKINN´S CANCERGOLFEN 22 AUGUSTI
1. Thomas Gustafsson/Henrik Igefors 52
2.  William Sanfridsson/Simon Östh 50
3. Madlene Bengtsson/Lena Klingstedt 49

FINAL TISDAGS- & ONSDAGSGOLFEN 5 SEP.
A-klass dam

1. Jessica Friberg 69
2. Elisabeth Wilander 70
3.  Kerstin Hylén Sundström 70

B-klass dam
1. Madlene Bengtsson 68
2. Lena Klingstedt 68
3. Christina Fransson 71

C klass

1. Julia Forsemalm 68
2. Agnes Lilja 74
3. Barbro Berg 75

SÅ GICK DET I DM
H40 Skinnarebo GK Andreas Johansson 4:e plats
H50 Skinnarebo GK Anders Åhlén 2:a plats
 Pether Åhlén 4:e plats
 Magnus Karlsson 6:e plats
 Per Friberg 14:e plats

DM Äkta makar +100 Gerd o Bo Johansson 16:e plats



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 2020
Namn   Hål Bana              
Magnus Karlsson 12 Norrabybanan
Jonas Sandberg 5 Norrabybanan
Edvin Hild Källman 5 Norrabybanan
Fredrik Lindström 12 Norrabybanan
Vilgot Rydberg 8 Norrabybanan
Magnus Östh 10 Norrabybanan
Tobias Olsson 8 Norrabybanan
Eskil Löfgren 12 Norrabybanan
Jens Igemark 12 Norrabybanan
Anders Eriksson 10 Norrabybanan
Lena Dahlgren 5 Norrabybanan
Magnus Ekman 3 Sand Golf Club
Anette Skrubbe 17 Gränna GK
Alf Fransson 1 Korthålsbanan
Rolf Säll  8 Korthålsbanan
Troels Hoffman 2 Korthålsbanan



Ännu ett år går mot sitt slut, och för 
mig är denna säsong över. När Corona 
drog in över världen så var jag i USA. Jag 
hade spelat en tävling på Symetra Tour, 
och såg fram emot ett spännande år i 
USA. Jag skulle få chansen att spela alla 
tävlingar på årets tour, och vara med och 
fajtas om ett kort till LPGA. 

Nu blir det istället en spännande resa 
nästa år, då alla behåller sin kategori 
man hade tills i år. Under året som gått 
så har jag istället för att resa USA runt, 
fått vara hemma i Sverige och spela och 
träna. Jag har fått väldigt mycket tid ihop 
med mina tränare, och tillsammans har 
vi jobbat hårt för att förbättra mitt spel. 
Sving, närspel, wedgar, puttning, alla 
delar har utvecklats. Så för mig har det 
som började som en besvikelse, vänts till 
något positivt då jag fått möjligheten att 
förbättra mitt spel. 

På den svenska touren har jag fått 
chansen att testa mitt spel. Jag har spelat 
jämnt, och min bästa placering 

kom i årets sista tävling, SM Match, där 
det blev en 5:e plats. För att förlänga 
säsongen åkte jag sedan till Spanien för 
att spela på LET Access tour. Där blev 
det efter fina scorer på 72, 70 och 68 en 
delad 10:e placering.

Det var kul att spelet började sitta mot 
slutet, när man gör stora förändringar så 
är det lite klurigt att kunna lita på det på 
tävling. Vilket också är anledningen till 
att detta inte hade varit möjligt en vanlig 
säsong. 

Nu ser jag fram emot några månaders 
försäsong, med mycket golf och fysträ-
ning. Sen startar Symetra Tour säsongen 
någon gång i slutet på februari, och jag är 
riktigt laddad för att få spela där nästa år! 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som 
följer min resa och stöttar mig. Ett extra 
tack till mina lokala sponsorer Mattias 
Bygg och Baks&co och till min, för året, 

nya klädsponsor Cross Sportswear, och 
mitt managementbolag Creekhouse 
Management. Tack allihopa!

Hälsningar Moa

Det blev en annorlunda tävlingssäsong för Moa 

Sponsor- & funktionärsgolfen 
avg jordes på hemmaplan.
Även årets sponsor- och funktionärsgolf präglades av Covid-19. 
Tävlingen skulle ha avgjorts på Landeryds GK men på grund 
av rådande omständigheter så beslutades det att vi skulle spela 
tävlingen hemma på Norrabybanan.

Det blev en välspelad och spännande tävling där Catherine 
Osbeck, Baks & Co stod som slutlig segrare på 39 poäng tätt följd 
av Gerd Johansson, TGK/TÄKO på 38 poäng, trea kom vår pro 
Karl Ragneby, Ragneby Custom Golf AB. Catherine fick ta emot 
den gröna kavajen och det fina vandringspriset.

Det genomfördes även en lagtävling som vanns av lag Gerd 
Johansson som förutom Gerd bestod av Bo Johansson, TGK/ 
TÄKO och Thomas Karlsson, Evexxum.

Det är alltid lika roligt att träffa alla sponsorer och funktionärer 
vid denna tävling och förhoppningsvis har läget på pandemi- 
fronten förbättrats så kan vi besöka Landeryds GK 2021.

Ett stort tack till alla sponsorer och funktionärer för  
säsongen 2020!



Juniorerna

Juniorverksamheten är ganska stabil med cirka 65 juniorer 
i träning. Vårt mål är förstås det ”Gröna Kortet” men 
också känslan av gemenskap och kärleken till spelet. 
I tre 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 kommit till oss 
och fortsatt med juniorträning. 
Nytt för i år var vårt ”spelläger” strax innan skolstart. Ett 
koncept för de yngre som kanske inte alltid kommer ut på 
banan – det ska vi såklart fortsätta med. 

Under 2020 har en ny juniorkommitté bildats med syfte 
att öka antalet juniorer som tränar inom klubbens junior-
verksamhet och representerar Tranås GK i olika tävlings-
sammanhang. För att nå detta mål planeras flera aktiviteter 
såsom vinterträning, träningsläger, sommarlovstour och 
KM Junior startas upp under vintern. 
Juniorkommittén består av Jonas Sandberg, Göran Bånge, 
Thomas Karlsson och Michael Sund.



Ett annorlunda år har passerat – inte helt smärtfritt men inte 
heller helt hopplöst. Fler spelade rundor har inneburit mer jobb 
på rangen. Som många säkert sett har vi till och med höjt höjden 
på bollmaskinen för att få till fler bollar i omlopp (färre körningar 
som stör er uppvärming/träning). Till 2021 har vi också beställt 
mer nya bollar än tidigare år. 

I shopen har vi haft ett okej år, och vi har träffat många trevliga 
medlemmar, gäster och juniorer – det tackar vi för. Andreas, med 
rötterna som kock i restaurangbranschen, klev in i shopen i mars. 
Nu med en säsong i ryggen kommer han att utgöra en av tre nyck-
elpersonerna i Golfstore Tranås. Det är med bravur Andreas har 
tagit till sig sin roll och med er medlemmars hjälp har han blivit 
viktig för mig. 

Den sista nyckelpersonen nästa år blir Anna-Maja Blom, en PGA-
utbildad tränare från Vetlanda. Vi tre kommer att jobba för att 
ligga i framkant när det kommer till produkter och träning inom 
golfen nästa säsong. Även om inte allt finns på hyllan och alla 
leverantörsmärken inte är representerade 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 demo-
dagar som vi anordnar – då finns allt från den dagens leverantör 
för test (speciellt för vänsterspelare). 

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

Ingen har väl missat att vi 
nu kan spela simulatorgolf  
i Crane Padel Arena.  
Drygt 70 golfbanor väntar 
på er i TrackMan-simultorn, 
både lätta och svåra.  
Vill ni bara träningsslå 
finns det möjlighet till 

det också. Boka en egen matta och träna själv mot nät, eller boka 
en lektion. Bokning sker via appen Playtomic. Har ni frågor eller 
funderingar så finns vi på 0140-169 20 eller på karl.ragneby@
pgasweden.com.  

Hälsningar Karl

Golfstore Tranås 
Flagship & Studio 2020

Julklappstips
Presentkort, lektionspaket, vinterträning  

eller en runda i simulatorn.

Julöppet: 

måndag 14/12

torsdag 17/12

kl. 17.00-19.00

Här ser du hål 1 på Wentworth, en av Englands mest kända banor.



Julmiddag
Vi älskar att man träffas och firar in högtiderna. Vi älskar att man träffas och firar in högtiderna. 
I år har vi valt bort att servera julbord I år har vi valt bort att servera julbord 
utan komponerat en julmeny där utan komponerat en julmeny där 
ni blir serverade vid bordet.ni blir serverade vid bordet.

Glögg med tilltugg

df
Ingefära- och honungsglacerad 

grissida med sallad på rostade betor 
och syltade kantareller

Alt.

Sockersaltad laxfilé med gräddrostad 
jordärtskocka, burre blanc och forellrom

df
Lättrökt reninnanlår med långkål, 

syrat sidfläsk, pommes fondant och 
rödvinsås smaksatt med lingon

Alt.

Lättrimmad torskrygg med brandade, 
knaperstekt bacon, sandefjordsås 

och kryddpeppar

df
Äppletart med kardemummaglass, 
rostade hasselnötter och karamell

565 kr  (inkl. vinpaket 875 kr)

Kontakta oss för att boka!
martin@norrabykrog.se, tel 0739-80 43 75martin@norrabykrog.se, tel 0739-80 43 75

Vi kommer även att erbjuda julbord för catering.Vi kommer även att erbjuda julbord för catering.

Vintertider
Vi på Norrabykrog tackar TGK, alla medlemmar och gäster för den gångna golfsäsongen, den har varit ett 
annorlunda år för oss alla, det har utsatt vår verksamhet för många utmaningar och vi har lärt oss mycket.

Vi fortsätter servera dagens lunch måndag-fredag 11.30-14.00 
fram till den 23:e december. Ni är hjärtligt välkomna!

Vi kommer i år att servera julmiddagar istället för julbord på restaurangen, det innebär en 3-rätters meny 
som är inspirerad av julens råvaror och smaker.
Var snabba med att boka bord då vissa datum redan är fullbokade.

Tänk även på att ett presentkort är en uppskattad julklapp!

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



STYRELSE & KOMMITTÉER

Bertil Fång Ordförande 
Magnus Skobe Vice ordförande 
Malin Ekeflo Sekreterare
Jan Cnattingius Kassör 
Björn Pettersson Styrelseledamot
Madlene Bengtsson  Styrelseledamot
Mattias Lägermo Styrelseledamot
Klara Johansson Suppleant
Ebba Asp  Suppleant
Bo Johansson mfl. Tävlingskommittén
Krister Gustafsson Bankommittén 
Kent Irebo HCP-kommittén 
Jessica Friberg Damkommittén 
Mattias Lägermo Byggnadskommittén
Jonas Sandberg/ 
Joacim Burenby Juniorkommittén 
Revisor Kristina Rofors 
Revisor  Joacim Golander
Torgny Petterson Headgreenkeeper
Lennart Swenson  Gamla Grabbar 

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

 
KANSLI:
Eva Sandberg, Elin Karlsson
 
BANAN:
Torgny Petterson, Kenneth 
Henningsson, Fredrik Garpevik, Robert 
Hellerfelt, André Samuelsson, Hans 
Backer och Hedda Rickhardsson.

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

E N T R E P R E N A D
KANONADENKANONADEN


