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Välkommen till Höstmötet

Torsdag 25 november 19.00. Välkommen att göra din röst hörd!

Ordförande
har ordet
Då kan vi lägga ännu en golfsäsong till handlingarna. En
säsong som till viss del också har präglats av Covid-19, dock
inte lika mycket som säsongen 2020. Det känns bra att vi
återigen kan genomföra ett fysiskt höstmöte!
Tranås Golfklubb kan sammanfatta en säsong med mycket
spel på banan. Greenfeeintäkterna, som säsongen 2020 var
de högsta någonsin, ser ut att förbättras ytterligare 2021.
Prognosen pekar mot att det blir ett bra ekonomiskt resultat
även i år.
Antalet golfspelare i landet har aldrig varit större än 2021,
drygt 555 000 personer är medlemmar i en golfklubb, för
TGK:s del så har vi ökat antalet medlemmar med 30 st varav
13 juniorer. Antalet juniorer som deltagit på juniortävlingar
har ökat markant under säsongen vilket vi tycker är riktigt
kul.
Det händer mycket i klubben just nu. Ett av projekten är att
fastighetsägaren på Norraby 3:3 (STIGA-villan) planerar att
bygga ett flerfamiljshus med 18 bostadsrätter. Förhandlingar
pågår hur väganslutningen till fastigheten ska lösas. Servitutet för den nuvarande anslutningsvägen anger att det gäller
för ett enfamiljsboende. Det ligger ett förslag på att anlägga
en väg norr om korthålsbanan vilket skulle innebära att det
försvinner två och halvt hål på korthålsbanan. Jag hoppas
att vi ska kunna informera om vilka beslut som är tagna vid
höstmötet.
Vid TGK:s årsmöte i mars 2021 inkom en motion om att
bygga om hål 18 till ett par 3 hål. Vi kommer vid höstmötet
att informera om hur långt vi kommit i arbetet för att göra
hål 18 säkrare för trafikanter på Norrabyvägen.
Svenska Golfförbundet genomför årligen en enkät (Players
1:st) där medlemmarna i alla golfklubbar får tycka till om
hur man upplever sin klubb inom olika områden. Det vi
kan se är att TGK:s medlemmar ger klubben ett mycket
dåligt betyg i denna undersökning vilket vi i styrelsen tar på
största allvar och vi kommer vid höstmötet presentera denna
undersökning och hur vi planerar att jobba för att åtgärda
de synpunkter medlemmarna kommit fram till i undersökningen.

Om vi ser framåt så ska vi påbörja en renovering av omklädningsrummen och på banan startas ett så kallat tee-projekt
där vi ska förbättra våra tees men även se över längden på vår
röda bana som är för lång idag. Detta kommer innebära att
vissa röda tees kommer att flyttas. Projektet är flerårigt men
det kommer påbörjas under hösten/vintern.
Vi i styrelsen vill tacka personalen, våra partners Ragneby
Custom Golf AB och Norraby Krog, våra sponsorer och
ideellt arbetande medlemmar för säsongen.
Jag vill hälsa Er alla hjärtligt välkomna till höstmötet torsdagen 25 november kl. 19:00. Det är på höst- och årsmöten
som Du som medlem kan framföra Dina synpunkter direkt
till styrelsen.

Ordförande
Berra Fång

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!

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

ÄRENDELISTA 2022-11-25:
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 2022
8. Fastställande av greenfeeavgifter för 2022
9. Fastställande av budget för 2022
10. Information om investeringar
11. Information från klubben
12. Prisutdelning
13. Övriga frågor
14. Mötet avslutas

Kallelse till höstmöte

2021-11-25 kl. 19.00
Plats: Golfklubben

Välkomna!

Viktig information från kansliet!
Viktigt! Gäller dig som har aktivt medlemskap!

Olovligt spel på banan

Har du tänkt byta typ av medlemskap inför 2022?
Då måste du meddela kansliet via mail eller telefon senast
30 november.

På Tranås GK följer vi Svenska golfförbundets riktlinjer
och tillåter inte spel på vår bana, om man inte är medlem
i någon klubb. Skulle vi upptäcka olovligt spel, får den
person som har spelat erlägga dubbel greenfee i efterhand.

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
avbockad. Det är också viktigt att man avbokar sin tid
när man inte kommer till spel.

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.

Budget Tranås Golfklubb 2022
Intäkter

Utfall
2019

Utfall
2020

Budget
2021

Prognos
2021

Budget
2022

Medlems- och spelavgifter

4.046

4.206

4.150

4.483

4.300

Spelavgifter greenfeemedlemmar

126

146

130

134

130

Vagnbodsintäkter

136

133

130

133

135

1.014

1.462

1.000

1.527

1.250

Företagsgolf

48

0

25

22

40

Hyra golfbil

62

81

60

83

80

Reklam & sponsorsintäkter

349

400

300

399

400

Klubbtävlingsintäkter, netto

366

167

300

179

180

Kommunala bidrag

113

99

90

139

100

Hyresintäkter

84

93

100

107

110

Deb. el & vatten entreprenör

88

92

90

119

120

190

344

100

405

150

6.622

7.223

6.475

7.730

6.995

2.611

2.714

2.700

2.881

2.850

Kostnader banan

756

697

750

738

900

Leasingkostnader

493

502

570

506

540

Junior, Herr o Dam elit

193

165

200

283

300

99

99

100

99

100

232

234

230

231

230

72

77

100

80

80

Klubbkostnader

222

192

175

161

180

ADM övrigt

209

298

230

260

240

Fastighetskostnader

478

729

470

1.053

500

Företagsförsäkring

119

109

110

110

110

5.484

5.816

5.635

6.402

6.030

744

835

750

789

820

66

71

80

60

70

328

501

10

479

75

Greenfeeintäkter

Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader

DR Shop o PRO
Föreningsavgift golfinfo
Hyra mark o lokaler

Summa kostnader
Avskrivningar
Räntekostnader
Årets resultat

Förslag till årsavgifter
Avgift 2021
Senior
* Vardagsmedlemskap
Hyra spelrätt av klubben
Studerande 22-29 år (studieintyg)
Junior äldre 18-21 år
Tillkommer städavgift på ovan medlemskap
(presentkort i shop/restaurang vid deltagande på 2 städdagar)
Junior yngre 13-17 år
Knatte 8-12 år
Knatte tom 7 år
**Distansmedlemskap
*** Greenfee-medlemskap
Passiv
Vagnplats med skåp
Nyckel till vagnbod
Hyra av golfbil, medlem med läkarintyg/gäst med läkarintyg/övriga
Hyra av banan per påbörjad timma
Startavgifter singeltävling 18/36 hål
Tävlingsgreenfee senior/junior

Avgift 2022

5.600
4.600
600
2.600
1.900
200

5.600
4.600
600
2.600
1.900
200

1.500
800
300
4.000
2.600
400
400
50
200/250/350
2.000
100/150
300/100

1.500
800
300
4.000
2.600
400
400
50
200/250/400
2.000
100/150
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.
9-hålsrundor mot halv greenfee endast vardagar samt helger efter kl. 15.00. Fritt spel på korthålsbanan.
Familj med samma adress skall betala max 15.000 kr i medlemsavgifter.

KORTHÅLSBANAN

Korthålsmedlem – aktiv
– 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

1.400

1.400

Hyra av korthålsbanan per påbörjad timma

500

500

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

110
50

110
50

Rapport från Bankommittén
Summeringen av golfåret 2021 liknar till mångt och
mycket 2020. Det har även i år varit ett högt tryck på banan. Tack vare Greenkeepern Torgny Pettersson och hans
sammansvetsade gäng så har banan under hela året hållit
en mycket hög standard.
Vi får fortsatt mycket beröm för vår anläggning både av medlemmar och gäster. Tack till banpersonalen, resursgrupperna, TÄKO,
Norraby Hotell & Krog samt en hel del övriga ideella insatser.
Under de senaste 5 säsongerna har många bunkrar renoverats.
Detta projekt är nu avslutat. Högra bunkern på 8:an och vänster
på 9:an kommer det upp sten. Det är viktigt att kratta bunkrar på
rätt sätt. I höger bunker på 6:an försvinner sanden genom dräneringsbrunn som ligger däri. Åtgärd för att förhindra detta har
hitintills inte givet den effekt vi önskar.
Utförda arbeten:

Inför året var tanken att vi skulle börjat renovera vår tee. Då projektet kom att växa till att även flytta fram röd tee på vissa hål så
har projektet vuxit och därför lyfts till en fråga för TGK:s styrelse.
I sommar planterades många nya små björkar på banan. Många
av dem har tyvärr inte klarat sig. Vi kommer därför att införskaffa
ett antal nya björkar av större storlek som vi hoppas har bättre
chans att klara sig.
Maskinellt inför 2021 införskaffades en ny greenklippare och en
ny semiruffklippare.
En grästorvningsmaskin har också nu under hösten inköpts. Den
kommer väl till pass vid kommande renoveringarna av våra tee.
Till detta ska vi förhoppningsvis få till några arbetsdagar där vi
hoppas ni som medlemmar vill och kan vara med på samma fina
sätt som i våras och bidra till att förbättra vår anläggning.

•

Iordningställande av området mellan tee och green på hål 12.

Tillsammans kan vi få mycket gjort. Vi ber om att få återkomma
till detta lite senare i vinter.

•

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.

Stora banan är även i år stängd under vintern. Förutsatt att det är
barmark och frostfritt kommer korthålsbanan vara öppen.

•

Området kring 1:ans herr tee har fräschats upp.

Vi vill också uppmana alla våra medlemmar att komma till oss
med förslag på förbättringar eller om det är något ni undrar över.

•

Uppfräschning och uppgrusning av ytor runt banpersonalens
verkstad samt komplettering av förvaringsytor.

Väl mött på nästa arbetsdag!

•

Ny startklocka vid 1:an. Stort tack till sponsorerna.

Lennart Swenson / Bankommittén

Kommande arbeten:
•

Test med hybridgräs kommer att göras på 5:ans tee.

•

Väg på 12:an justeras så att spridarna hamnar i gräskanten.

•

Fler andra vägar på sista nio behöver rensas och justeras.
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Sponsor- och funktionärsgolfen
avgjordes på A6 GK
Årets sponsor- och funktionärsgolf avgjordes på A6 GK. 24
spelare deltog och det blev Niclas Johansson, Affes Isolering som
vann och fick ta på sig den gröna kavajen och ta emot det fina
vandringspriset efter en välspelad runda, segerresultatet blev 37
poäng. Tvåa kom fotograf Erik Hellqvist på 36 poäng och trea
blev Pia Landsjö, Materia 35 poäng.
Lagsegern gick till Lag Sund som bestod av: Micael Sund, TGK/
junior, Pia Landsjö, Materia, Björn Forsell, Mr DUO och den
individuella segraren Niclas Johansson, Affes Isolering. Närmast
hålpriset vanns av TGK:s headgreenkeeper Torgny Pettersson
Det är alltid lika kul att kunna bjuda tillbaka lite till de som på
något sätt bidrar till att vi kan bedriva en verksamhet i Tranås
Golfklubb, sponsorer och ideellt arbetande medlemmar!

Ett stort tack till alla sponsorer och funktionärer för
säsongen 2021!

Damligan
Damligans säsong startade även i år med sällskapsrundor på grund
av pandemin. Den 3 maj möttes 18 damer för att spela Damligans
första golfrunda. Vi hann spela fyra rundor innan det blev grönt
ljus för tävlingar. Den 7 juni blev årets första tävling för Damligan
och det blev 13 tävlingsrundor innan det var dags för avslutning
den 27 september. Vi har spelat poängbogey 18 hål och de fem
bästa resultaten har räknats. I genomsnitt har vi varit 20 damer
vid varje tillfälle.
Damligan brukar göra en utflykt med övernattning till någon
trevlig golfklubb någon gång under säsongen. På grund av pandemin gjorde vi istället en dagstur den 4 augusti till Vesterby Golf
utanför Linköping. Vi var 14 damer som hade en trevlig dag som
vi avslutade tillsammans på Restaurang Vesterby.

Den 27 september hade vi avslutning med 3-manna scramble med
18 tävlande. Efter tävlingen samlades vi på Norraby Krog för en
trevlig gemensam måltid och prisutdelning. Dagens vinnarlag
blev: Kristina Sätermo – Gulli Kaaling – Gunilla Strand
Säsongens tre bästa spelare: Charlotte Carp 185 p, Kristina
Sätermo 180 p och Barbara Lind 177 p.
Det är mycket glädjande att flera nya damer hittat till Damligan!
Vi är ett härligt gäng som sätter stort värde på den sociala gemenskapen i samband med golfspelet. Vi hoppas att ännu fler vill vara
med i Damligan och hälsar både gamla och nya deltagare varmt
välkomna till 2022 års säsong!

Barbro Berg, Marianne Hörlin och Marie-Louise Rådberg på golfresa till Vesterby.

Gamla Grabbar

Klar att slå är Martin Petersson på första hålet på Hook
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Årets segrare i säsongsspelet 2021 blev Olle Hanning och Göran Andersson

Tävlingsstoppet som även inledde säsongen 2021 blev
lite kortare än året innan. Den 1 juni kunde vi börja
tävla igen.
13 omgångar hann vi med i år. Totalt var det 93 Gamla Grabbar som någon gång spelade med oss. I snitt deltog 61 Grabbar varje tisdag. Segrare i A-klassen blev i år Göran Andersson
och i B-klassen Olle Hanning.
I årets Matchspel segrade Svante Danielsson som i finalen slog
Jim Lim med 2/1.
I Ecletic delade tre spelare på första platsen. Arne Lingmerth,
Per Karlsson och Martin Petersson hade alla 50 slag netto.
Grattis till alla segrare.
Vi spelade även match mot Grännas Gamla Grabbar i augusti.
Vi var 12 man från vardera klubb som ställde upp i Tranås.
Våra grabbar såg till att vinna här hemma, 7,5 – 4,5 slutade
matchen.
Matchen i Eksjö mot Eksjös Gamla Grabbar i september blev
inte lika lysande. Förlust med klara 9–3.

Det är glädjande att vi även i år fått nya spelare till Gamla
Grabbars tisdagstävlingar. 4 nya grabbar hittade till oss. Vi har
plats för flera. Fyller du 60 under 2022 eller är äldre så är du
hjärtligt välkommen.
I år kunde vi genomföra vår traditionella avslutningsresa. Den
gick till Hooks Herrgård. 39 deltog på resan som bjöd på
härlig samvaro och bra väder. Vi tävlade där också under två
dagar. Segrare i A-klassen blev Jim Lim och i B-klassen Kurt
Bjarsch. Grattis!
Spelet på Höglandstouren ställdes in även i år p.g.a. Covid-19.
Seriespelet i Smålandsserien för H70 och H80 genomfördes.
H70 laget slutade på en 8 plats. Vann gjorde Isabergs GK.
I H80 segrade Jönköpings GK före Tranås GK.
Styrelsen med Lennart, Janne, Kurt, Håkan och Johnny tackar
alla som spelat i år samt årets golfvärdar, kansliet, banpersonal
och Norraby Krog.

Tävlingssäsongen 2021
Så här i mitten av oktober kan vi se tillbaka på 2021 års
tävlingar och Täko kan konstatera att vi på grund av pandemin fick börja tävla först den 1/6. Men efter det kunde
vi genomföra alla tävlingar, utom en i september.
Täko ser med glädje ett stort tävlingsintresse, nästan alla tävlingar var fulltecknade eller närapå. Golfveckan blev som vanligt årets höjdare med fulla startfält. Trenden fortsätter att par/
lagtävlingar ökar i intresse medan singeltävlingar lockar färre
spelare. Det dyker upp nya golfare på våra tävlingar vilket vi
gillar. Vi ser tyvärr också att klimatet i vårt samhälle hårdnar,
vi har aldrig tidigare erfarit så hårda reaktioner från missnöjda
spelare som i år.

Vi hade äran att arrangera två större förbundstävlingar, SM
Klubblag Herrar Div. 2 samt JSM Klubblag Match Omgång 2.
Båda tävlingarna genomfördes på ett mycket bra sätt och Täko
blev jättenöjda när vi fick massor av beröm från spelare, ledare,
coacher, domare, TD och andra från förbundshåll.
Vi har lyckats med en av våra målsättningar nämligen att
kunna genomföra även stora arrangemang på ett bra sätt och
därmed ge klubben fin PR över Golfsverige.
Efter sex jätteroliga år tillsammans så lämnar nu medlemmarna
Täko och vi önskar den nya Täko lycka till med säsongen 2022!

Täko

Tävlingsresultat 2021
6 JUNI VOLVO WORLD GOLF CHALLENGE
A klass

2.

Jan Kellgren

71

3.

Joakim Alstrand

73

1.

Nicklas Knutsson/Thomas Sparv

46

2.

Joacim Råsberg/Anton Carlsson

46

1.

Rickard Löfgren

73

3.

Rikard Linge/Andreas Johansson

44

2.

Mikael Grönborg

74

3.

Agneta Sjögren

74

B klass

C klass

1.

Jonas Andersson/Fredrik Wolff

47

2.

Eddie Josefsson/Albin Folke

45

26 JULI HANDELSBANKEN DAM BJUDER HERRE

3.

Daniel HallénTobias Olsson

45

1.

Patrik & Ann-Sofie Forsemalm

45

2.

Carina Wiklund/Mats Sätermo

45

3.

Simon Östh/Matilda Svenler

45

26 JUNI GOLFSTORE MIDSOMMAR MIXED
1.

Mariette Skobe/Magnus Skobe

46

2.

Marie Segersson/Magnus Segersson

45

27 JULI THE FLYING DUTCHMAN

3.

Elisabeth Wilander/Anders Wilander

44

1.

Robin Almqvist/Marcus Gilenfall

50

2.

Thommy Nilsson/Erik Bårring

50

3.

Emil Gustafsson/Christopher Friberg

48

4 JULI SANDSTRÖMS MODE
Damklass
1.

Camilla Sätermo

71

28 JULI RACE TO ESPANA

2.

Ulla Blomqvist

73

1.

61,5

3.

Katharina Lif

75

Thommas Johannesson/
Anders Carlsson

2.

Eric Sållarp/Jesper Sätermo

61,6

3.

Joachim Karlsson/Viktor Lundstedt

61,6

Herrklass
1.

Jonas Beurling

68

2.

Anders Johansson

71

3.

Mikael Holmqvist

71

11 JULI GENERATIONSPOKALEN
1.

Mikael Sund/Ida Teppen

47

2.

Fredric Jönsson/Nathalie Jönsson

47

3.

Per Johansson/Hampus Johansson

45

29 JULI GOLFHÄFTET TROPHY
1.

Andreas Beidegårdh/
Sebastian Franzén

43

2.

Thomas Jonsson/Roger Jonsson

42

3.

Thommas Johannesson/Bo Mård

41

30 JULI GARYS MEN & WOMEN SCRAMBLE
THIS AINT NO HOBBY
Alexander Sanfridsson, Nils Fälth,

25 JULI TRANÅS CLASSIC

Jacob Sundström, Nora Fälth

A klass
1.

Göran Bånge

73

LIVSNJUTARNA

2.

Johan Andersson

73

Joakim Drott, Elin Karlsson,

3.

David Skobe

74

Simon Eklund, Andreas Bodin
SIMPAS HPD

B klass
1.

Ola Alsén

52

71

51

51

Julia Ekström, Simon Blomkvist,
Sofia Täckdal, Johan Malmström

51

KM SLAG
Herrar

5 SEP OEM POÄNGEN

Andreas Lingmerth

225

1.

Magnus Engström/Camilla Allthin

50

Daniel Berggren Jern

232

2.

Peter Lööke/Viktor Söder

48

Henrik Törnbom

234

3.

Leif Rignell/Ponti Thiberg

47

KM Slag Handicap herrar
Rickard Löfgren

145

Ben Murray

158

H20
Joel Cnattingius

174

Vilgot Rydberg

192

H30

19 SEP SKOBES OPEN
1.

Anna-Carin o Jörgen Karlsson

49

2.

Jakob Axelsson/Jesper Pettersson

46

3.

Mats Sjölin/Cai Rosell

45

KM MATCH

Andreas Lingmerth

153

1.

Open

Joachim Karlsson

167

2.

Pether Åhlén-Magnus Ekman

Thomas Murray

168

3.

Handicap
Patrik Forsemalm- Bo Johansson

H40
Henrik Törnbom

152

Andreas Johansson

163

2 OKT NORRABY KROG MIXED TEE

Jonas Beurling

173

1.

Team Boman

2.

Anders Wilander, Mikael Magnusson,

3.

Bo Horndahl, Mats Andersson

H50
Jens Igemark

149

Pether Åhlén

152

WiCaToPe

Joakim Burenby

163

Catarina & Kjell Wiktorsson, Per Friberg,
Torgny Pettersson

H60

Quattro Gringos

Anders Johansson

162

Ronnie Magnusson

178

Anton Stjernspetz, Joacim Råsberg,
Jonas Vesterlund,

Bertil Fång

201

Hans Isaksson

H70
JuChin Lim

167

Thomas Carlsson

177

Conny Fälth

182

RESULTAT DM 2021

H80
Jan Löfgren
Arne Wissing

93
97 S9

Arne Lingmerth

97

21 AUG DONNIA SKINN´S CANCERGOLFEN
1.

Per Gustafsson/Anders Nordek

47

2.

Pontus Beidegårdh/Filip Mowitz

45

3.

Daniel Hallén/Patrik Bengtsson

45

H40 Gränna GK		
Andreas Johansson
3:e plats
H50 Gränna GK		
Pether Åhlén
1:a plats

4-3

2-1

101

99

98

Hole-in-ones 2021
Namn 		
Gunilla Widström
Dennis Ståhl
Simon Wilander
Conny Fälth
Henrik Sanfridsson
Marielouise Rådberg
Per Ulfsbo
Mattias Lägermo
Hans Ljungqvist
Nellie Karlsson

Hål
5
12
12
10
8
12
5
8
8
8

Bana
Norrabybanan
Norrabybanan
Norrabybanan
Norrabybanan
Norrabybanan
Norrabybanan
Norrabybanan
Norrabybanan
Norrabybanan
Norrabybanan

Albatross 2021
Thomas Murray
Fredrik Ljungkrantz

3
11

Norrabybanan
Norrabybanan

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!

Seriespelet Division 2 – nära att våra
representationslag avancerade.

Herrlaget hade hemmaplan
Seriespelet för herrarna gick på Tranås GK och målsättningen var avancemang. Efter första dagen ledde Tranås-killarna
men tappade tyvärr ledningen dag 2. En tredjeplats blev det
slutligen och med bara två lag som går upp så fick våra killar
stanna ett år till i division 2.

Damerna åkte till Hulta
Efter att saknat ett damlag under två år ställde Tranås
GK upp med ett taggat lag. Två dagars bra spel ledde till
en slutlig tredjeplats, ett resultat över förväntan. Nästa
år är målet avacemang. I laget spelade Anna-maja Blom,
Klara Johansson, Linda Lilja, Camilla Sätermo, Ida Teppen och Elisabeth Wilander.

Moas första år på Symetra Tour

2021 gjorde jag min första säsong fullt
ut på Symetra Tour. Jag spelade 20
tävlingar och reste i princip runt hela
USA. Det var en väldigt lärorik upplevelse att få göra det, och jag fick se massor av platser jag aldrig trodde jag skulle
se, Niagarafallen var min favorit!
När det kommer till min golf hade jag
det väldigt tufft, det var både det ena
och det andra som inte fungerade. Jag
fick också lära mig vilket tufft motstånd
det är på LPGAs undertour. Mot slutet

av säsongen spelade jag bättre, vilket var
kul och gav mig självförtroende för kommande tävlingar.
Då jag inte presterade tillräckligt bra för
att behålla min fulla status på Symetra
Tour, jag kommer kanske få spela hälften
av tävlingarna där nästa år.
Nästa steg för mig är att kvala till Europatouren 2022 i december. Detta för att
försöka ge mig själv en spelplats i början
av året.

Målet är fortfarande LPGA, och för att
ta sig dit behöver man spela i USA.
Jag ser väldigt positivt på framtiden,
detta år har jag fått lära mig vad som
krävs för att ta sig till den högsta nivån,
och jag ser fram emot att fortsätta jobba
hårt och förbättra mitt spel!

Hälsningar Moa

Kristoffer Broberg segrade på Europa-touren
Många av er har säkert sett Kristoffer
Broberg från Haninge stå och träna på
klubben. Kristoffer hittade kärleken i
Victoria Wahrby från Tranås och flyttade hit och är nu medlem på Tranås GK.

Efter sex motiga år med många skador
har det nu släppt och Kristoffer kan
tävla fullt ut på Europatouren igen.
Därför är det glädjande att det hårda
slitet till slut belönades med en seger i
Dutch Open.

Slutet av säsongen har också resulterat
i ytterligare bra placeringar.
Detta var Kristoffers andra seger på
Europatouren i karriären och vi ser fram
emot att följa honom nästa år och hoppas på fler segrar.

David Lingmerth klar för Korn Ferry Tour
David Lingmerth kommer fortsatt att
spela på Korn Ferry Tour 2022. Med en
fin avslutning av säsongen med fina placeringar i några PGA-tävlingar hade

han nämligen chansen att ta sig tillbaka
till PGA Tour. Tyvärr lyckades han inte
med det i sin sista tävling men det ser ut
som att formen är på väg tillbaka.

David visade i några tävlingar att han
definitivt kan vara med och tävla mot
de bästa. Vi önska David lycka till med
säsong 2022.

Juniorverksamheten
Juniorverksamheten är ganska stabil med ca 65 juniorer i
träning. Vårt mål är förstås det ”Gröna Kortet” men också
känslan av gemenskap och kärleken till spelet.
I fyra år har vi nu också varit engagerade i Idrottsskolan,
vilken bygger på en årskull som får prova-på 10-15 olika
sporter i kommunen under ett år. Där är vi med och introducerar golfen. Flera barn har efter denna introduktion
kommit till oss och fortsatt med juniorträning.
TRÄNINGSLÄGER
I år har vi genomfört hela tre läger. Ett tävlingsläger i maj,
ett sommarläger direkt efter skolavslutningen och ett
spelläger innan skolstart. Vi har haft bra med deltagare på
varje läger, vilket ger oss mer att sikta på till nästa år då vi
kör igen.
NYBILDAD JUNIORKOMMITTÉ
År 2021 var den nybildade Juniorkommitténs första arbetsår med nuvarande sammansättning. Under året har en
rad aktiviteter genomförts – trots en stor ovisshet på grund
av pandemin – med syfte att få fler juniorer att börja tävla.
De aktiviteter som genomförts under året är bl. a.:
- Vinterträning med Kalle i studion för de juniorer som
har åldern inne att tävla enligt Smålands golfförbund.
Här fokuserades det framförallt på teknikträning.

- Återupptag och genomförande av Sommarlovstouren
för alla juniorer som har ”grönt kort” på Tranås GK. Trots
stor osäkerhet på grund av pandemin kunde 5 deltävlingar
genomföras och vinnare koras i slutet av sommaren.
Utöver detta har ca 10-15 juniorer från Tranås GK deltagit
i tävlingar runt om i Småland och Östergötland med flera
fina placeringar.
TÄVLINGAR
De tävlingar som våra juniorer – med stora framgångar –
deltagit i är bland annat Teen Tour och Teen Cup.
För första gången på länge hade även Tranås GK med ett
lag till JSM för lag. Här var syftet framförallt att se och
lära för framtiden, men vi gav allt de bättre lagen en rejäl
match!
Som avslutning på tävlingssäsongen för våra juniorer
deltog hela 13 spelare i Smålands Juniormästerskap i Eksjö
den 10 oktober. Det innebar att vi var den klubb med flest
deltagande spelare. Här syntes våra juniorer återigen på
prispallen.
Vi hoppas att de genomförda aktiviteterna och det höga
antalet deltagare i tävlingar samt de fina placeringarna på
golftävlingarna inspirerar fler juniorer att fortsätta utvecklas i sitt spel och att börja tävla.

Golfstore Tranås
Flagship & Studio 2021
Åter har en smula annorlunda år har passerat – inte helt smärtfritt men inte heller helt hopplöst. Fler spelade rundor har inneburit mer jobb med lektioner, kurser och juniorer. Ingen har väl
heller missat allas vår Maja. Ett stort tillskott under detta år med
nya idéer och synsätt.
Maja har även verkat en dag i veckan på Eksjö Golfklubb under min
regi – mycket uppskattat av Eksjögolfarna. Tyvärr får nog inte se så
mycket av Maja under nästa säsong, för i februari är det tänkt att
hon ska bli mamma. Därmed kommer jag och Andreas att jobba för
ytterligare en medarbetare till nästa år, jag hoppas kunna presentera
detta inom kort. Andreas har varit varm i kläderna i år och hållt
både shopen och verkstad under sin uppsikt. För de observanta och
mest gästande vår shop har ni också kunnat träffa Noel och Viggo –
två klippor till killar som ställer upp i vått och torrt.
KANSLIVERKSAMHETEN
Vi har i år också tagit över kansliverksamheten efter Eva Sandberg.
Jag, Andreas och Maja har tillsammans delat på uppgiften för att
sprida kunskapen om kansliverksamheten mellan oss. Hoppas att
ni tycker att vi har skött oss, vi är i alla fall väldigt glada över alla
tillrop från både medlemmar och gäster.

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 våra demodagar
som vi anordnar – då finns allt från dagens leverantör att testa
(speciellt bra 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.
GOLF INOMHUS
För andra året i rad kan vi spela simulatorgolf i Crane Padel Arena.
Drygt 130 banor väntar på er, både lättare som svårare. Mer om
simulatorspel och priser hittar ni på min hemsida.
Vill ni bara träningsslå finns det möjlighet till det. Vi öppnade för
spel redan 30/10 men väntas kunna vara med i bokningsappen
Playtomics från och med 1/11.

SHOPEN
I år har det med säsongens gång börjat bli glest på varor. Våra leverantörer har haft det jobbigt och även deras leverantörer. Kedjan
kan göras lång, och jag tror ni känt av beställningsproblematiken
på fler ställen. Vi försöker även till nästa år att hålla ett brett utbud
på allt som går att önska sig inom golf.

Julöppet:

måndag 13/12 och torsdag 16/12
kl. 17.00-19.00

Julklappstips

Presentkort, lektionspaket, vinterträning
eller en runda i simulatorn.

FÖLJ MED OSS TILL SPANIEN I VÅR!
Starta säsongen i Spanien på anläggningen Novo Sancti Petri på
solkusten. Läs allt om resan här: www.golfplaisir.se/tranas2022

Kom och njut av ett

KLASSISKT JULBORD
på Norrabykrog!

Norraby krog erbjuder ett
traditionellt svenskt julbord.
När? Ons-lör 27 nov - 21 dec
Sittningar mellan 17.30 - 20.00

Kontakta oss
för att boka!
info@norrabykrog.se
Förfrågningar på övriga
tider eller catering
kontakta oss.

Vi på Norrabykrog tackar TGK, alla medlemmar och gäster
för den gångna golfsäsongen. Den har varit speciell med den
rådande situationen vi haft.

Vi fortsätter servera dagens lunch måndag-fredag 11.30-14.00
fram till den 22:a december. Därefter har vi ett kort juluppehåll för dagens lunch och vi öppnar igen redan i januari.

Vi har fått många positiva röster ifrån golfpaket och tillresta
som tycker vi har en fantastisk anläggning. Tack all personal på
kansliet och på banan.

Vi har öppet för fester, catering och övriga arrangemang hela
vintern. Ring eller maila för bokningar, förslag och offert.

Vi är alla i restaurangen väldigt nöjda med hur året har utvecklats och det är skönt att nu kunna blicka framåt.

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 Hagström Styrelseledamot
Mattias Lägermo
Styrelseledamot
Ebba Asp
Suppleant
Klara Johansson
Suppleant
Bo Johansson mfl. Tävlingskommittén
Krister Gustafsson
Bankommittén
Kent Irebo
HCP-kommittén
Jessica Friberg
Damkommittén
Mattias Lägermo Byggnadskommittén
Jonas Sandberg
Juniorkommittén
Joacim Golander
Revisor
Kristina Rofors
Revisor
Torgny Petterson
Headgreenkeeper
Lennart Swenson
Gamla Grabbar

KANONADEN

ENTREPRENAD

VALBEREDNING:
Anders Berg ordf, Anne-Marie
Ljunggren, Katharina Lif,
Kenneth Svensson styr repr.
KANSLI:
Eva Sandberg, Elin Karlsson, Karl
Ragneby, Anna-Maja Blom, Andreas
Bodin
BANAN:
Torgny Petterson, Kenneth
Henningsson, Robert Hellerfelt, André
Samuelsson, Hans Backer, Erik Lagg
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

