Vårslaget 2004

Ordföranden har ordet
Våren är här golfvänner för de senaste dagarna har värmen kommit och med den de tidiga flyttfåglarna,
vipa, stare och några till. Att greener och fairways är snöfria säger oss också något som vi alla fått och
önskat oss närmar sig nämligen att få gå ut på första rundan.
Golfåret ur planeringssynpunkt har redan pågått ett längre tag då vi och hela golfsverige står inför både
stora och små förändringar. Mest akut just nu är att vi inom några dagar, när ni får detta är det gjort, kommmer att lägga över hela vårt medlemsregister till Golfens IT system, GIT, som skall förenkla klubbens administration. Att det dessutom kommer att göra det möjligt för alla medlemmar i golfsverige att till exempel
boka start tider på alla banor i landet, underhålla sina HCP och själva uppdatera sina adresser via Internet
och därmed hemifrån kommer att göra systemet mycket uppskattat. Den andra stora förändringen är att
hela utbildningssystemet för nybörjare och de som ligger över HCP 36 kommer att förändras. I vad består
då förändringarna. För det första är utgångspunkten att alla skall kunna komma i hål på två slag över par.
Sättet att åstadkomma detta är att lägga ut nya utslagsplatser på i princip alla hål med en längd över 150
meter. Denna tee kommer att kallas gul/svart och ligga cirka l50 meter från hål d.v.s. där de gul/svarta
150meters markeringarna idag står. Den andra förändringen är att de tidigare gröna och gula HCP korten
försvinner och ersätts med ett 36+ kort. Allt detta har till syfte att snabbare få oss golfare till bättre golfare
och därmed gladare golfare. Som övergångsregel kommer JbGK dock att under 2004 behålla klubbhandicapen för att även de som började i det gamla systemet skall känna igen sig.
En annan stor händelse inom golf Sverige under året är att Svenska Golfförbundet firar sitt 100-års jubileum. Det kommer att innehålla ett flertal aktiviteter över hela landet och en av dessa är att ha en Greenfee-fri
dag den 19 juli på de klubbar som så bestämmer. Vi på Jarlabanke kommer att ha denna dag som sin
Greenfee-fri dag varför styrelsen hoppas på mycket aktivitet på banan. Eventuellt kommer det också att
innebära att några nya personer kommer att bli intresserade av sporten.
Beträffande klubbens verksamhet under året hänvisar jag till kommittéernas avsnitt. Så, för oss alla ser vi
fram emot ett fint golfår 2004 med mycket motion, förbättrat spel och många naturupplevelser.
Väl mött våren 2004
Per Åke Evén, ordf.

In Memoriam
Lars Johan Eriksson
Lars Johans familj, hans golfvänner och klubben har nåtts av det tunga budet att han efter en kort tids sjukdom har lämnat oss. Vi skall alla minnas hans glada uppsyn och alltid positiva inställning till omgivningen
vare sig det gällt att gå en runda, fixa en tävling, i all hast skriva ut ett HCP kort eller att dela med sig av sin
glädje vid en prisutdelning. Vi alla är Lars Johan stort tack skyldiga och skall minnas honom under lång tid
som den han var.
Golfvännerna och klubben genom Per Åke Evén

Adress
Jarlabanke Golfklubb
Prästgårdsvägen 33
187 75 Täby

Telefon
08-510 132 62
08-510 120 66

E-post
info@jarlabankegk.se
Hemsida
www.jarlabankegk.se

Postgiro
59 19 74-1
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Handicapkommittén
Det är stora saker på gång….. Den kommande säsongen bjuder på nyheter, när det gäller utbildningen på
vägen mot officiellt handicap 36. Utbildningsinsatsen kommer att fördjupas och förutom det praktiska handhavandet av klubba och boll, som vår pro, Paul Foster, kommer att hålla i, kommer större vikt att läggas på
den teoretiska utbildningen med bl a videovisning. Alla nybörjare får erlägga ett ”inträdesprov” med såväl
teoretiskt som praktiskt innehåll. Därefter erhåller man handicap 36+ och kan efter visad spelskicklighet från
bl a nya gulsvarta teer och godkänt teoriprov erhålla officiellt handicap. Golfförbundets vision är att detta
mål skall nås inom 24 månader.
För de som idag har klubbhandicap, dvs mellan 54 och 36, har ett utökat styrelsebeslut fastslagit att vi även
denna säsong skall tillämpa detta och spela utifrån det handicap vi har, t ex 42. På det viset skaffar vi oss
erfarenhet innan det nästa säsong är dags att alla klubbhandicapare får 36+. Det låter invecklat men spelar vi
på som vanligt så kommer det att ge sig.
I likhet med tidigare år kommer teoretiskt prov för officiellt handicap 36 att ordnas vid speciella tillfällen så
håll utkik på anslagstavlan. Efter överenskommelse kommer även ej schemalagda tider att erbjudas.
Handicapkommittén har även för avsikt att under säsongen ordna med någon eller några regelträffar för att
uppdatera vissa kunskaper. Numera har vi en diplomerad klubbdomare i Ted Bejner och tillsammans kommmer vi att i god tid anslå tider och innehåll. Alltså mera att läsa på anslagstavlan.
När man spelar golf och speciellt deltar i tävlingar är det viktigt att ha rätt handicap. Detta för man i sitt
noteringshäfte (nytt begrepp) som förnyas inför varje säsong. Det är därför viktigt att lämna in det gamla
handicapkortet, vilket kan göras till adressen Jarlabanke GK, Prästgårdsvägen 33, 187 75 TÄBY. Det nya
noteringshäftet kan hämtas i klubbhuset när säsongen startat. Under säsong är behandlingstiden ca 2-3 veckor för att få ett nytt kort utfärdat. Handicapfrågor besvaras av undertecknade. Väl mött till en spännande
säsong!!!
Bobby Edenberg, 08-7580868, bobby.edenberg@taby.se, Ted Bejner, 0708-511716, ted@soundpressure.com

Juniorkommittén
Så var då vintern slut och vi börjar se fram emot golfsäsongen. Vissa av er kanske har tränat inomhus eller
stått och puttat hemma på hallmattan. Andra kanske inte har rört en klubba på hela vintern och bagen har
stått i källaren sedan oktober. Oavsett vilket har nog de flesta av er mål och drömmar om årets golfsäsong.
Vi i juniorkommittén vill försöka hjälpa er att uppfylla dessa genom att ha olika arrangemang på klubben.
Bland annat kommer vi att ha veckoträning med Paul Foster från och med maj, det kommer att bli tävlingar
som Bankboken Cup och Junior-KM. Dessutom kommer det att bli en tävling på en annan bana! I augusti
åker vi som vanligt till Burvik på läger, i år hela fyra dagar långt. I år har klubben också fixat en hemsida
och på denna kommer det att finnas en speciell juniorsida där man kan anmäla sig till tävlingar, titta på bilder och skicka in förslag och tips.
Du som är tjej på Jarlabanke, kom och var med i vår blivande tjejgrupp. Här planerar vi att träffas för att ha
roligt genom att spela golf i olika former, men även för att umgås. Vi träffas i samband med juniorträningen
på tisdagar kl 17–18. Alla är välkomna! Om du tycker att det här låter roligt, kontakta Susanne Bern på
0708-232743.
Peter Svahn, Fredrik Berg, Gustaf Stetler, Susanne Bern och Thomas Bern

Vårslaget 2004
Damer elit
I år spelar vi seriespelet på Huvudstaden GK och Wäsby GK. Alla intresserade damer som har under hcp
30 och vill satsa på sin golf är ett välkommet tillskott i damlaget. Känner du för att var med i laget, hör av
dig till mig. Vi tränar gemensamt och individuellt. Vi spelar tillsammans på andra golfbanor. Viktigast av
allt, vi har roligt! Välkommen till säsongen 2004.
Susanna Nordgren, 070-5643010, susanna.nordgren@sgf.golf.se

Herrar elit
Herrlaget kommer i år att bestå av max 8 spelare, detta för att alla i laget ska få mer tid av vår pro Paul
Foster så att truppen kan utvecklas för att vi ska kunna konkurrera med övriga lag i serien om seriesegern.
Dessutom kommer ett antal juniorer att få delta vid några träningstillfällen under säsongen. Under säsongen 2004 skruvar vi upp vår målsättning att bli bättre än förra säsongen. Vi kommer att spela två omgångar i
seriespelet under året och de går av stapeln på Drottningholms GK den 16-17 juli samt på Lindö GK den
13-14 augusti. Jag hoppas att många medlemmar kommer och tittar samt stöttar elitlaget när de spelar på
ovannämnda dagar.
Pär Nordgren

Damer
Tänk vad tiden rusar iväg. Nu är det redan dags att damma av klubborna och träna in svingen igen. För att
inte ändra ett vinnande koncept, fortsätter vi med damträffar på måndagar kl 18.00. Se till att vara klar med
självdeklarationen i tid och kom till Jarlabanke 3 maj, så sätter vi planer för säsongen (om vi inte snöar
inne). Hör gärna av dig om du har något du vill att vi ska göra eller om du vill vara med och hjälpa till
med något.
Karin Wandel, Karin.wandel@wrigley.se

H65
Allmänt kommer vi att försöka ordna reducerad greenfee på flera banor (18-håls), för att stimulera deltagarintresset. Efter att ha intervjuat ett antal H65:or har vi funnit att intresset för matchspel är stort. I våra
icke officiella tävlingar kan matchspel tillämpas både för 2, 3 och 4-bollar. Vi hoppas att denna spelform,
där lagkänslan accentueras (gäller 3 och 4-bollar), ska göra våra golfrundor ännu mer spännande än tidigare. Givetvis ska även andra spelformer, för de som exempelvis önskar ändra på sin handicap förekomma
under år 2004. Slutligen hoppas vi på en tidig golfsäsong och ett sent årsslut under 2004.
Gustav Tegnander och Jalle Ringfeldt

H55
Precis som de senaste åren deltar vi med ett H 55-lag i seriespelet i Stockholmsdistriktet. I år spelar vi på
Huvudstaden 11 maj, Grödinge 8 juni, Vallentuna 16 augusti och Troxhammar 14 september. För tävlingen
på Vallentuna GK är det vi som är arrangörer. Under året hoppas vi på att kunna ordna lite regelbunden träning med vår pro. Vi letar alltid efter nya förmågor till laget och vill Du vara med så slå en signal till mig.
Hjalmar Bondestam 08-7327902
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Tävlingskommittén
I år kommer vi alla märka att Lars Johan inte längre finns med oss. En sådan eldsjäl som han går inte att
ersätta utan vidare. Det betyder att vi i tävlingskommittén, Johnny och Susanna, behöver allt stöd vi kan få
från er alla. Ta chansen att lära känna fler medlemmar på klubben genom att hjälpa till på tävlingarna som
assisterande tävlingsledare. Vi har varit tvungna att ta bor några tävlingar från tidigare års program, men vi
hoppas ändå att ni alla hittar något som passar.
Klubbtävlingar
Att delta i en tävling ger dig inte bara ett tillfälle att utveckla din golf, du får samtidigt möjligheten att
träffa ett gäng glada medlemmar under lättsamma former. Så har du inte deltagit i våra tävlingar tidigare
missa inte ett år till utan gör slag i saken och ställ upp vid lämpligt tillfälle i sommar. Lite längre ner så
hittar du årets än så länge preliminära tävlingsprogram. Du som inte tävlar bör ändå spara det, för att
kunna kolla upp om det är någon tävling just den dagen du tänker åka ut till Jarlabanke för en golfrunda.
För som ni förstår är det startförbud under tävlingarna.
Externa tävlingar
Om klubbens utbud av tävlingar inte räcker till så finns det en hel del öppna tävlingar på klubbarna runt
Stockholm. Mer finns att läsa på www.golf.se
Preliminärt Tävlingsprogram 2004

MAJ
Lö 1
Sö 23
Må 31

Vårslaget
2003-års Mästarmöte
Triss Lady

Flagg
Scratch
Klubbkval, Pb

Lö 5
Sö 6
Lö 12

KM Match
Bankboken
Jubileumsgolfen, Partävling

Sö 20

Ramlösa Water Cup

Scratch, 18 hål
Klubbkval, Juniorer
Klubbkval, 3 x 6 hål
Fyrboll, GS, FS
Klubbkval, Slaggolf

SGDF Minitour
KM, Herrar
KM, Herrar
KM Dame

Pb, 9 hål
Scratch, 36 hål, Kval
Scratch, 36 hål, Final
Scartch, 36 hål

JUNI

AUGUSTI
Må 2
Lö 21
Sö 22
Lö 28

SEPTEMBER
Lö 4
Sö 5
Lö 27

KM H35, H45, H55, H65
KM D35, D50, D60
KM Juniorer P/F
Slutslaget

Scratch, 27 hål
Scratch, 27 hål
Scratch, 36 hål
Scratch, Match, 9 hål

Ytterligare information om tävlingarna och annat som hör till tävlingskommitténs område kommer att
löpande läggas ut på vår hemsida. Håll ögonen öppna!
Susanna Nordgren och Johnny Lehmann
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Banutvecklingsgruppen
Banutvecklingsgruppens uppgift är att komma med förslag på banförbättringar till styrelsen. Har ni några
idéer eller åsikter hör av er till någon av oss. Säkerheten vid utslag 1 och 2 måste förbättras och lämpliga
åtgärder vidtagas för att skydda spelare på 7:ans fairway från utslag från drivingrangen.
Lars Ericsson, Sören Magnusson och Leif Jansson

PRO
Hoppas ni har haft en bra vinter. Själv har jag haft fullt upp med spel och undervisning i England, Spanien
och USA. Nu ser jag fram emot att hjälpa er så mycket som möjligt med ert golfspel den kommande
säsongen. Jag kommer att hålla många kurser för juniorer och nybörjare samt jobba med klubb lagen. Jag
hoppas också få se många av er för individuella lektioner!
Paul Foster

Hemsida
1 april har vi premiär på vår nya hemsida www.jarlabankegk.se. Där kan du hitta all information om klubbben, tävlingskalender, nyheter, baninformation 2 veckor framåt bland mycket annat. Har ni synpunkter och
idéer så skicka ett mail till par.nordgren@jarlabankegk.se.
Pär Nordgren och Peter Svahn

Valberedningen
Visserligen är det inte länge sedan vi hade årsmöte med stadgeenliga val, men vi vill redan nu gå ut och
flagga för att intresserade till poster i olika spännande kommittéer gärna får anmäla sitt intresse till någon
av undertecknade. Arbetsinsatsen är som regel säsongsbetonad och det kanske kan vara stimulerande att få
hjälpa till i diverse sammanhang.
Bobby Edenberg, Inger Evén och Johnny Lehmann

Range
Rangen kommer att ha öppet lördagar och söndagar från den 10 april, kl. 10-16 om vädret tillåter. Från 1
maj har rangen öppet måndag kl. 10-20, tisdag-torsdag kl.7-20 samt fredag-söndag och helgdagar kl.7-18.
Man kan använda 10-kronor eller polletter som kan köpas när kansliet är öppet.

Klubbhuset
Från 1 maj öppnar klubbhuset och öppettiderna är måndag kl. 14-20, tisdag-torsdag kl. 10-20 samt fredagsöndag och helgdagar kl. 10-18.

Städdag
Kom till städdagen den 24 april kl. 10.00. Alla som har tar med sig krattor och spadar eller vad som kan
användas. Ju fler som hjälper till desto lättare går det. Vi bjuder på korv och bröd och dryck. Vid dåligt
väder flyttas städdagen till den 25 april.

Klubbvärdar
Under lördag, söndag och helgdagar behöver vi banvärdar när det är hög belastningen på banan. Vi söker
medlemmar som kan ställa upp. Mer information och intresseanmälan kommer att finnas i klubbhuset.

Välkomna!
Styrelsen
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Styrelsen 2004
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Suppleant
Kansli

Per Åke Evén
Pär Nordgren
Nils Lundberg
Peter Svahn
Hjalmar Bondestam
Kristina Bejner
Gustaf Stetler
Inger Evén

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!
Glöm inte städdagen lördagen den 24 april 2004 klockan 10.00

