Höstslaget 2005

Ordföranden har ordet
Ett fantastiskt golfår 2005 är nu i princip till ända och dess like för september och början på oktober har jag
aldrig sett tidigare. Året har haft mycket intressanta förändringar för golfen på landsnivå att berätta. För det
första har tävlingssäsongen för alla våra internationella och svenska hemmaspelare visat oförändrat positiva
resultat. För det andra och negativt har varit medlemsrekryteringen i Sveriges golfklubbar under året helt
stannat av och totala antalet registrerade klubbmedlemmar har i likhet med föregående år stannat på storleksordningen 600 000. För det tredje har intäkterna förutom medlemsavgifter, range, greenfee, företagsgolf
och sponsring, totalt sett sjunkigt och det ganska mycket. De negativa förändringarna är dock mycket
ojämnt fördelade över landet och mellan klubbarna inom respektive geografisk region. Vidare måste anmärkas att nyetableringen av klubbar och banor fortsätter om än med förminskad hastighet – naturligt nog.
Hur har dessa ekonomiska realiteter påverkat vår klubb? Tyvärr måste jag konstatera att medlemstillströmningen varit lägre än tidigare år och totala antalet medlemmar sjunkigt och var vid bryttidpunkten sista
augusti 600 seniorer och 200 juniorer en total minskning med cirka 35 medlemmar inklusive överströmningen till passivt medlemskap. Detta innebär också att klubben inte har någon kö utan tillkommande medlemmar kan komma in direkt. De budgeterade intäkterna från range och greenfee har ej kunnat uppnås utan
sjunkigt med drygt tjugo procent. Som var och en förstår kommer årets resultat att signifikant understiga
det budgeterade nollresultatet. Då ovan beskrivna trender varit uppenbara har gjorda investeringar under året
varit minimala. Det som skett är att fjärde green inom driftkostnaderna lades om under senhösten 2004 för
att vara i gott spelskick under tidig höst 2005.
För klubbens verksamhet på anläggningen har det inneburit att tillgängligheten till banan varit bra för såväl
medlemmar som greenfee gäster = för liten beläggning. Underhållet på banan har under året varit av samma
omfattning som tidigare år medan kringområdena, diken på banan, runt range och klubbhus m.m. har utökats.
Den idrottsliga verksamheten för juniorer, seniorer, tävlande och motionärer, har genomförts enligt plan.
Gustaf Stetler, ny ordförande i ungdomskommittén, har tillsammans med flera hjälpande ungdomar genomfört det viktigaste arbetet, ungdomsverksamheten, dels två dagar i veckan på klubben, och även i år haft
cirka 15 ungdomar på det mycket populära lägret på Burviks GK. På tävlingssidan för ungdom genomförde
vi, numera traditionsenligt, en distriktstävling, SGDF Mini Tour under augusti.
Vår pro Paul Foster har under året genomfört grundutbildning för i stort sett samma antal nya golfintresserade och jag hoppas vi kan knyta huvuddelen av dem till klubben som medlemmar under 2006. Att Paul
hjälpt till med ungdomsarbetet är självklart liksom att han skött vidareutbildningen av våra vanliga medlemmar liksom våra representationsspelare, damer som herrar. Seriespelet för herrar och damer har genomförts och liksom tidigare år har vi gjort blandade resultat varför vi spelar i samma serier nästa år.
I klubbhuset och som medlem har vi under året kunnat glädjas åt full tillgång till Golfens IT-system, GIT.
Det har gjort att alla via sina internet eller på klubben kunnat dokumentera och underhålla sina hcp-grundande spelrundor, uppdaterat eventuella adress förändringar, anmälning till tävlingar samt tävlingsresultat
och boka greenfee rundor på de klubbar som har bokning av tider via systemet.
Vår hemsida www.jarlabankegk.se har varit flitigt använd av medlemmarna och vår duktiga tävlingskommmitté har sett till att roliga bildkollage snabbt lagts ut till allmänt beskådande. Tack, webmaster, Magnus
Andersson för ett mycket bra jobb och som gör att gemene man, nästan, kan underhålla informationen.
Inför nästa år tror jag att vi kommer att fördjupa användningen av hemsidan för bland annat informationsutsändning i stället för via post - kostnadsbesparing.
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Så till frågan som alla ställer sig...hur blir det med utbyggnaden på Skogberga?
Utbyggnad på Skogberga blir det och spelbart blir det förhoppningsvis under 2007 säger vår greenkeeper
som fått bygglovet. Formerna för klubbens medlemmars tillgång till och avgifter för spel på den nya banan
är i skrivande stund osäker. Styrelsen hoppas att mer information kommer att kunna lämnas vid årsmötet.
Styrelsen har sedan årsmötet haft tio sammanträden varav två längre planeringssammanträden och vid ett
tillfälle en sammandragning med kommitté ordförandena.
Slutligen ett stort TACK till alla stödjare av vår verksamhet och speciellt till alla engagerade och frivilliga
ledare som sett till att årets verksamhet förflutit så väl.
Jag ser fram emot ett intressant kommande år 2006 och jag hoppas ni gör detsamma och så.
Vi ses på årsmötet på Täby Park Hotell tisdag den 29 november 2005 kl.19.00
Per Åke Evén, ordf.

Juniorkommittén
Nu när ännu en lång säsong skall läggas till handlingarna skall vi först försöka summera året som varit. Först
och främst vill vi i juniorkommittén rikta ett stort tack till alla juniorer som på ett eller annat sätt deltagit i
årets juniorverksamhet, det är trots allt Ni som gör det möjligt att anordna alla de aktiviteter som vi gör
under säsongen.
Även i år har klubbens eminente pro, Paul Foster, hjälpt till att göra klubbens juniorer ännu bättre tack vare
de träningar som arrangerats under våren och hösten. Detta har varit mycket uppskattat hos alla deltagare
och vi vill uppmana alla ni som vill bättra på er golfsving att deltaga då nästa säsong drar i gång. Vi i juniorkommittén har även hjälp till att slussa in nya juniorer i klubben, med hjälp av Skandia Junior Club. Här får
ungdomar, helt gratis, chansen att prova på golf för första gången.
Årets juniorläger ägde återigen rum i Burvik under några soliga augustidagar. Vi hade, som vanligt, väldigt
roligt med mycket golf och skratt. Alla kämpade på mycket bra och såg ut att trivas på de gröna greenerna.
Vi ledare vill också ta chansen att tacka alla deltagare som tillsammans gjorde lägret till den succé det blev.
Årets tävlingssäsong blev återigen väldigt lyckad ur ett juniorperspektiv. På vår egen klubb skördade juniorerna stora framgångar, som lyckades ta hem båda klasserna i junior-KM, där de segrande blev Dennis
Ekström och Susanne Bern. Susanne var även nära på att ta hem segern på seniorsidan, men slutade tyvärr
två, trots utmärkt caddiearbete av Gustaf Stetler. Bättre gick det däremot när rollerna var de motsatta, då
Gustaf lyckades ta hem herr-KM, med bagen på Susannes axlar. Juniorernas dominans blev än mer påtaglig
då David Agerberg och stjärnskottet Dennis knep de två övriga pallplatserna.
Jarlabankes juniorer visade även framfötterna utanför klubbens gränser. På SGDF Mini Tour, en HCP-tävling
för Stockholms alla lite yngre juniorer, lyckades Julius Marnelius ta hem en total andraplats, bland annat
tack vare seger på klubbens egen deltävling. De lite äldre juniorerna, Susanne, Gustaf, David samt Erik
Gilljam representerade återigen klubbens elitlag med en ära. Gustaf representerade även klubben i elitjuniorsammanhang, då han deltog i de fyra första deltävlingarna av Bankboken Tour Riks.
Har ni några synpunkter på året som gått, så uppskattar vi all ris och ros vi kan få. Skicka då era tankar till
vår e-post junior@jarlabankegk.se.
Till sist vill jag uppmana er som kan och besöka årsmötet den 29:e november.
Susanne Bern, Thomas Bern, Gustaf Stetler och Fredrik Berg
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H65
Det är ett 15-tal medlemmar i H65 som träffats på Jarlabanke och som dessutom gemensamt besökt 10
banor runt Stockholm för att testa de större banorna. Det handlar om banor från Vassunda i norr till
Botkyrka och Salem i söder. Under de tre sista besöken ordnade vi ett inofficiellt mästerskap bland deltagarna. Vi lottade 6 hål på respektive bana och de två bästa resultaten av dessa räknades. Vinnare blev
Yngve Ebén följd av Jalle Ringfeldt. Om tredjeplatsen blev det särspel och där segrade Stig Ljungstedt
(som också tog hem B-klassen i torsdagstävlingen). Trots att årets spel ännu inte är tillända ser de flesta av
H65-gänget fram mot nya duster under 2006
Jarl Ringfeldt
H55
Precis som de senaste åren har klubben deltagit med ett H 55-lag i seriespelet i Stockholmsdistriktet. I år
spelade vi på Österhaninge, Troxhammar, Nacka, och till slut på Björkhagen. De som deltagit i laget under
året har varit Ulf Berg, Mats Bodin, Hjalmar Bondestam, Lennart Dalenius, Per-Åke Evén, Henrik von
Vultee och Jan Wallin. Vi har fått ett antal trevliga golfrundor med våra jämnåriga från andra klubbar och
till slut hamnade vi på sjätte plats av de åtta lagen i vår serie. Vi hoppas få vara med i samma serie nästa år
och om det blir så ska vi försöka komma några placeringar bättre. Träna på i vinter så ses vi till våren igen.
Hjalmar Bondestam
Damer elit
Vi gjorde det inte igen! Vi i Jarlabankes elitlag lyckades inte hålla några lag efter oss i årets seriespel.
Första omgången blev tuff med spel på åsk- och regntung bana på Waxholms GK. Fyra veckor senare samlades vi på Lindö GKs knixiga bana med snabba greener. Ett haltande lag med sjukdom och annan giltig
frånvaro gjorde i år uppgiften för svår och slutresultatet blev 9:e plats i seriesystemet division 2.
Under säsongen har pro Paul Foster stöttat lagmedlemmarna med individuella instruktioner. De flesta lagmedlemmar har sänkt sitt hcp men vi har inte lyckats få till det i lagspelet.
Tack till alla lagmedlemmar: Kristina Bejner, Susanne Bern, Linn Bergqvist, Annette Ivri och Annika
Knafve.
Spelande coach Susanna Nordgren, 070-564 30 10, susanna.nordgren@sgf.golf.se
Herrar elit
Elitlaget nådde inte sitt mål i nationella seriespelet i division 3 Stockholm där vi kom på 8:e plats utav 18
deltagande lag. Efter en tung inledning i omgång 1 på Arninge GK låg vi på 15 plats men i omgång 2 på
Nacka GK tog vi revansch och spelade upp oss rejält. Vår höga målsättning och konkurrensen i laget börjar
ge oss framgång och kanske kan vi nå division 2 nästa år som vårat mål är. Vi har haft tillgång av vår pro
Paul Foster som vi haft gemensam samt individuell träning med.
Elitlagets trupp var David Agerberg, Paul Foster, Erik Gilljam, Jimmy Karlsson, Gustaf Sparreman Gustaf
Stetler och Peter Svahn.
Elitcoach Pär Nordgren
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Tävlingsåret 2005
Efter ett tävlingsår som började redan 1 maj och avslutades den 2 oktober är det nu dags att summera
2005. Vi har under året haft fler i klubben som varit med och tävlat än något tidigare år. Flest starter har vi
haft i den nya måndagscupen för damerna med mer än 200 starter under året, och i torsdagscupen där det
blev fler än 400 starter.
Glädjande nog har ungefär ett dussin av klubbens medlemmar, efter en kurs tidigt i våras, hjälpt till som
tävlingsledare eller assistenter. Tack alla för ett bra jobb och ett särskilt tack till Lasse Karlsson som skötte
både måndagscupen och torsdagscupen och till Ted Bejner som fixat det mesta kring uppläggning och
redovisning i GIT och dessutom tagit de flesta bilderna från årets tävlingar.
Här kommer nu en kort redovisning av vinnarna i årets större tävlingar. Resultat från alla tävlingar och
massor med bilder finns på klubbens hemsida.
Klubbmästare 2005
Damer: Kristina Bejner
Flickor: Susanne Bern
Match: Jimmy Karlsson
D 50: Ulla Bergkrantz
H 55: Mats Bodin

Herrar: Gustaf Stetler
Pojkar: Dennis Ekström
D35: Kristina Bejner
H 45: Ted Bejner

Det blev jämnt och riktigt spännande i både H45 och H55 där det krävdes särspel för att
få fram en segrare.
Så här slutade det i våra veckotävlingar som pågått under hela säsongen.
Måndagscupen.
1. Ulla Bergkrantz
2. Karin Wandel
3. Jane Håkansson

Torsdagscupen A-klass
1. Ted Bejner
2. Sven-Erik Evén
3, Kenneth Wester

Torsdagscupen B-klass
1. Stig Ljungstedt
2. Thomas Bejner
3. Kenneth Lannermo

I 2004 års mästare till Lars-Johans minne vann Susanna Nordgren och Peter Svahn. Ramlösa Water Cup
vanns av paret Henrik och Hjalmar Bondestam. Triss Lady vanns av Linn Bergqvist och Streerat Nyström.
I slutslaget som av tradition är årets sista tävling vann Peter Svahn. Vi i tävlingskommittén hoppas alla ni
som varit med och tävlat har haft det trevligt och redan nu ser fram emot nästa års tävlingar. Vi lyssnar
gärna på förslag som gör tävlingarna ännu bättre och hoppas att ännu fler ställer upp nästa år.
Ted Bejner, Lasse Karlsson, Johnny Lehman och Hjalmar Bondestam (ordf.)

PRO
Hej! Jag hoppas att alla har haft en bra och givande golfsäsong. Det var kul att se så många deltagare i våra
klubbtävlingar, speciellt Måndagscupen och Torsdagscupen. Denna vinter så kommer jag att stanna i
Sverige och jag kommer att finnas till hands som tränare på Golf Woman (Sibyllegatan 15), Golfpunkten
(Rosenkälla), Bromma Golfhall och Åkersberga Närspelscenter. Jag kommer att ha grupplektioner för
nybörjare, medel golfare, mer avancerade golfare, damer, juniorer och även privatlektioner. Se hemsidan
för mer detaljer!
Paul Foster

Höstslaget 2005
Handicapkommittén
Summering av säsongen
Säsongen 2005 har periodvis varit intensiv med ett antal punkter på dagordningen: HCP-revision, utbildning och regelprov, ändring av lokala regler, nya scorekort med ny indexering, mm.
1 Revision av hcp
Under våren genomfördes en revision av samtliga medlemmars HCP. Dels på basis av inlämnade noteringshäften och dels utifrån att man skall ha spelat och noterat minst fyra rundor såvida man inte presterat en
rond inom buffertzonen eller bättre. För revisionen har GIT använts.
2 Utbildning
Under tre kvällar i mars genomfördes i baracken en regelgenomgång för drygt 10-tal medlemmar. Med
hjälp av bildmaterial, som spelade upp olika situationer, diskuterade och analyserade man regeltolkningar.
3 Nya lokala regler som godkänts av SGDF´s regelkommitté
Stockholms Golfförbund driver en "kampanj" för att klubbarnas Lokala Regler ska utformas så lika som
möjligt. Om layout, rubriker, formuleringar, benämningar, begrepp samt regeltillämpningar känns igen från
hemmaklubben, är det lättare att ta till sig och förstå innehållet även i andra klubbars lokala regler.
Jarlabanke hade besök av SGDF´s representant under maj månad. Banan provspelades och de lokala
reglerna uppdaterades och godkändes av SGDF den 3 juni 2005.
Nytt är att stödpinnar markerats med orange färg och brunnslocken på hål 7 och 9 är oflyttbara hindrande
föremål. De lokala reglerna finns uppsatta på klubbens anslagstavlor och på hemsidan.
I samråd med distriktsdomare från SGDF har banans gränser också justerats, bl.a. övningsområdet vid första tee samt högersidan efter dogleg på hål 9 och 18.
4 Nya scorekort med indexering och lokala regler
Nya scorekort med den nya, ändrade indexeringen och de nya ordningsföreskrifterna har tryckts upp.
5 Regelprov
Skriftliga och i vissa fall muntliga regelprov har som vanligt utförts vid ett tiotal tillfällen. Totalt har drygt
40 prov avlagts, vilket är betydligt färre än tidigare år. Orsaken är det nya utbildningssystemet som togs i
bruk 2004. Teoriprovet är detsamma oavsett om man gör grundutbildningen eller skall skriva provet för att
få officiellt HCP.
6 Noteringshäftets minskande betydelse; fler och fler använder sig av min golf.se
HCP kommittén har under säsongen sett hur noteringshäftet får en allt mindre betydelse för medlemmarna.
Fler och fler sköter sina HCP förändringar via Internet www.golf.se min golf. De som vill ha hjälp med att
få sin HCP uppdaterad, uppmanas att skicka in sitt noteringshäfte till adressen Jarlabanke GK,
Prästgårdsvägen 33, 187 75 TÄBY.
7 Revision av hcp
Årsrevision av medlemmars HCP kommer att göras av HCP-kommittén under första kvartalet 2006, men
då i huvudsak på basis av vad som finns registrerat i golfens IT system (GIT), så kom ihåg att registrera
golfrundorna.
OBS! Spelare som under en säsong spelat färre än fyra ronder skall höjas med ett slag. Undantag görs för
spelare som spelat minst en rond bättre än eller inom sin buffertzon, och vederbörande får då behålla sitt
handicap.
Bobby, Lars-Göran och Ted
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Valberedningen
Har du lust att ställa upp som frivillig eller har Du förslag till namn som valberedningen kan kontakta för
att besätta styrelse eller kommittéer, då kan ni ringa till Bobby Edenberg, 08–758 08 68, Inger Evén,
08–510 120 66 eller Johnny Lehmann.

Styrelsen 2005
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Per Åke Evén
Pär Nordgren
Nils Lundberg
Peter Svahn
Hjalmar Bondestam
Kristina Bejner
Jan Wessling

Suppleanter

Gustaf Stetler
Jimmy Karlsson

Kansli

Inger Evén

Kallelse till Årsmöte tisdag den 29 november 2005 kl. 19.00.
Årsmöte hålls på Täby Park Hotel, klubben kommer att klockan 18.00 bjuda på någon
lättare förtäring. Ni som tänker komma och äta måste anmäla er till Inger.
OSA Senast tisdag den 22 november till Inger Evén, 08–510 120 66.
Dagordning och ekonomisk redovisning kommer att utdelas på årsmötet.
Välkomna!
Styrelsen

