
Ordföranden har ordet
Jarlabanke GK och dess medlemmar har nu lagt ännu ett golfår till historien, jag hoppas det varit bra och att
alla är nöjda med den rekreation, motion och det egna golfspelet. Som vanligt är bra väder ett väsentligt
inslag för njutbart uteliv och många säger att året inte varit så bra i det avseendet. Jag kan inte riktigt hålla
med då året tidigt började med några veckor riktigt bra väder för att följas av en del nederbörd. Sedan kom
åtta veckor med mycket torrt väder fram till midsommar varför greener och ännu mer fairways blev mycket
torra och med en näst intill obefintlig grästillväxt. Några riktigt bra regnskurar följde men sedan fortsatte
den torra, men svala, perioden med ytterligare cirka 6-7 veckor. Denna myckenhet av torrt väder gjorde
tyvärr att grästillväxten på fairways på den nya bandelen försenades och det var inte möjligt att öppna den
för provspel förrän den 8 september. Öppnandet skedde om inte i hällande regn så i ordentligt vått väder
med en riktig kanonstart på det nya sjunde hålet, inför ett tjugotal tappra som gått med i den utvidgade
banan. Sedan dess har många medlemmar och gäster provspelat banan som alla tycker är lång och svår med
ett flertal vattenhinder. De konstbevattnade greenerna har från första speltillfället varit av mycket bra kvalité
och lovar mycket gott inför framtiden.
Hur har det gått för golfen i år på det nationella planet och för oss på klubben? Föregående års något neråt-
gående trend har hållit i sig med en marginell nedgång i antalet medlemmar i golfförbundet samt i övrigt
varierande utfall utöver Sverige. För Stockholm med närområden gäller att medlemsförändringarna varit
små med den anmärkningen att tillströmningen av ungdomar är det som sjunkit mest. Beläggningen har
generellt varit lägre och konkurrensen om spelarna har gjort att många och mycket attraktiva paket till-
kommit till stor glädje för greenfee spelarna. ”Pay and Play” eller ”Golf för Alla” har fortsatt utvecklats
dels på de rena ”Pay and Play” klubbarna men även hos många traditionella klubbar.
Vår klubb som under 2007 befunnit sig i ett omställningsläge som klubb och därmed även för dess med-
lemmar har klarat sig över förväntan. Jag är glad över att medlemstillströmningen till klubben och speciellt
då till den nya bandelen har varit över förväntan. Klubben har per sista augusti, som är golfförbundets bryt
datum, cirka 600 aktiva och 75 passiva medlemmar. Antalet juniorer är cirka 150 med tre fjärdedelar pojkar.
Vår budget för innevarande är ju helt förändrad i och med det nya avtalet med driftbolaget som ju bland
annat inneburit att intäkterna från range och greenfee ej har legat på klubben. Dessutom har klubben tagit
kostnader för att skapa ett ekonomiskt fördelaktigt erbjudande för medlemmarna att ansluta sig till nya
banan. Det ekonomiska resultatet för klubben är väsentligt mycket bättre än budget dels beroende på mindre
verksamhet dels på aktieförsäljningen som gick med större vinst än förväntat.
För klubbens verksamhet på anläggningen kan konstateras att tillgängligheten varit bra för såväl medlemm-
mar som greenfee gäster. Kvalitén på banan har under speciellt andra halvan av spelsäsongen varit av myck-
et god och höstens tävlingar och sällskapsspel har dragit stor nytta därav. 
Övrig tävlingsverksamhet har tyvärr bara genomförts med seriespelet för damerna. Herrarna har varit för få
för att få ihop acceptabelt lag.  Ungdomsverksamheten har ej kunnat genomföras i den förväntade omfatt-
ningen. Det traditionella Burvikslägret för ungdomarna har inte heller kunnat genomföras.
Tävlingsaktiviteterna på klubbnivå har sin tyngdpunkt i damtävlingarna på måndagarna och dito herr på
torsdagarna samt naturligtvis de olika klubbmästerskapen. På tävlingssidan för ungdom genomförde vi,
numera traditionsenligt, en distriktstävling, SGDF Mini Tour under augusti. Klubben har dock deltaget i
seriespelet för H55. En av omgångarna för H55 genomfördes även i år på vår hemmabana med nöjda delta-
gare.

Adress Telefon E-post Plusgiro
Jarlabanke Golfklubb 08-510 132 62 info@jarlabankegk.se 59 19 74-1
Prästgårdsvägen 33 08-510 120 66 Hemsida Bankgiro
187 75 Täby www.jarlabankegk.se 5733-2124

Höstslaget 2007



Vår hemsida, www.JarlabankeGK.se har varit flitigare använd av medlemmarna. Den står, i mitt tycke, inte
efter någon annans klubbs hemsida och t.ex. banguide och tävlingsanmälan liksom resultat redovisning är av
allra bästa klass - Magnus Andersson, Ted Bejner och Lars Karlsson – STORT TACK. 
Via Golfens IT system och däri befintlig e-post adress, kommer mer och mer att användas för utsändning av
klubbinformation. Så, igen, uppdatera er e-post låda i GIT via Min Golf på http://www.golf.se eller kontakta
Inger för att göra det. Inför framtiden kommer vi även att fördjupa användningen och spridningen av infor-
mation via hemsidan.
Slutligen så till den utbyggda banan som är väl värd att testspelas – gör det. Kvalitén på greenerna är mycket
bra medan fairway inte hunnit växa till sig som förväntat utan spelet sker bäst från peg över hela spelfältet.
Den positiva golfupplevelse som banan erbjuder kommer, är jag övertygad om, att leda till att medlemstill-
strömningen under nästa år kommer att bli god. Banskissen för nya banan finner du på vår hemsida.
Styrelsen har sedan årsmötet haft sex sammanträden varav ett längre planeringssammanträde tillsammans
med kommitté ordförandena.
Styrelsen kommer att föreslå årsmötet oförändrade medlemsavgifter till klubben medan spelavgifterna i lik-
het med föregående år debiteras av driftbolaget.
Slutligen ett stort TACK till alla stödjare av vår verksamhet och speciellt till alla engagerade och frivilliga
ledare som sett till att årets verksamhet har förflutit så väl. Jag ser fram emot ett intressant kommande år
2008 där vi gemensamt ser möjligheten till en utveckling av klubben genom att den får tillgång till de nya
nio fullängds hålen redan från säsongstarten. Jag är övertygad om att huvuddelen av er vill vara med om
denna vidareutveckling av klubben.

Välkomna till årsmötet den 3 december 2007 på Täby Park hotell kl 19.00.

Per Åke Evén, ordf.

Juniorkommittén
Då har vi ännu en golfsäsong till ändå och dags för den årliga sammanfattningen av vår juniorverksamhet. Vi
har som vanligt genomfört juniorträning med klubbens pro, Paul Foster, under våren och hösten. Självklart
har vi ifrån juniorkommittén varit med och hjälpt till, för att ni ska kunna få ut så mycket som möjligt av
tiden på Jarlabanke. I år har det dykt up en del nya ansikten och detta tycker vi är jätteroligt. Vi hoppas att i
uppskattar träningen med oss och att vi får se er till våren igen.

Något som har blivit lite av tradition de senaste åren har varit träningslägret på Burvik . Något som alltid har
varit lika uppskattat, av så väl föräldrar och juniorer som av oss ledare.  Tyvärr genomfördes lägret inte i år
och vi ledare är mycket besvikna över detta.  Problemet som det här grundar sig på är det största och vikti-
gaste vi på klubben har att lösa under de närmaste åren; Vi saknar juniorer. Det måste ses som ytterst allvar-
ligt då vi var tvungna att ge upp något som är så väldigt uppskattat av våra yngre golfare!

Om man tittar i medlemsarkivet finnar man dock att vi har många juniorer i klubben, men där alla inte är
aktiva. Vi har varit i kontakt med kommunen och ska försöka förespråka golf genom skolorna till nästa
säsong. Arbetet inleddes redan i våras och det ska bli spännande att se hur vi ska kunna lösa frågan som är
av största vikt för klubbens välmående. 

Vill avsluta med att tacka junioren Julius Marnelius för sitt engagemang och ihärdiga träningen på
Jarlabanke GK. 

Juniorkommittén genom ordf. Thomas Bern
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Damsektionen
Ytterligare en säsong av Måndagscupen har genomförts. Antalet deltagare har varit ungefär detsamma som
förra året 6-12/tävling. Tyvärr var vi endast 6 deltagare tävlande till finalen. Segrade gjorde Ulla Wåhlén,
2:a plats Gunilla Brattlöf och 3:e plats tog Jane Håkansson.

Till nästa år har vi tänkt att varannan måndag, förutom tävlingen, ha en träff för t ex regelvandring och teo-
retisk regelgenomgång etc. Ett försök är att locka medlemmar att komma med oss och förhoppningsvis
även de yngre tjejerna.

Vi har också genomfört Arcona Damcup, även detta år sponsrat av Arcona Försäkring. Vi var 13 deltagare
som ställde upp. Vinnare blev Kristina Bejner, 2:a Jane Håkansson och 3:a Ulla Wåhlén

Gunilla Brattlöf

H65
H 65 har under året fortsatt spelat och tränat på Jarlabanke, många har deltagit i torsdagstävlingen. Vi har
även varit ute och gästspelat på andra banor under säsongen. Starten skedde redan den 26 mars på
Skepptuna och därefter har det blivit 16 besök på andra banor där vi spelat med en upp till tre fyrbollar.

Vid två tillfällen har vi spelat egna arrangerade tävlingar, en gång enbart individuellt och en gång även i
lag, en uppdelning med hänsyn till hcp. Segrare i dessa individuella tävlingar blev Lars Ericsson och
Bobby Edenberg och den gången vi hade lagspel blev segrande lag Bobby Edenberg, Gösta Singman, Jan
Wessling och Jarl Ringfeldt.

H65 har även representerat klubben i Täby GK:s tävling Veterankulan, sex anmälningar och fem starter. En
av oss måste dessvärre kasta in handduken tävlingsdagen. Jarlabanke hade näst efter arrangörsklubben flest
deltagare i tävlingen. 

Några av spelarna har skaffat sig golfkortet ”Seniorgolf +55” vilket gjort att kostnaderna har hållits nere.

Till kommande år räknar vi med en fortsatt verksamhet liknande årets. Vi kommer även att uppmana delta-
garna att i större utsträckning delta i klubbens egna tävlingar. En kontakt med andra föreningar inom
distriktet ska tas för att etablera ett samarbete med möjligheter till matchspel i vänskaplig anda.

Möjligheter till arrangemang av en golfresa för intresserade ska undersökas under vinterhalvåret.

Jarl Ringfeldt

H55
Precis som de senaste åren deltog vi med ett H 55-lag i seriespelet i Stockholmsdistriktet. I år har vi spelat
på Brollsta, Jarlabanke, Björkhagen och Tyresö. Flera spelare i klubben har i år fått känna på hur det är att
tävla mot andra klubbars H55-lag. Vi var näst bästa lag i sista omgången vi spelade på Tyresö där Mats
Bodin blev bäste spelare av alla. Vi slutade näst sist i serien och jämfört med sista platsen i fjol var det en
liten förbättring. Inför nästa år tänker vi fortsätta med ett H55-lag och just nu ser det ut som det blir en
sammanslagning av två divisioner så vi får flera lag att mäta vår förmåga mot.
Nästa år ska vi igen göra ett försök att få lite träning med vår PRO och dessutom ska vi satsa på övnings-
rundor på de banor vi kommer att spela. Alla som är intresserade att vara med kan höra av sig till mig 
framåt våren. Till dess hoppas jag alla sköter vinterträningen så att vi blir ännu bättre när nästa säsong
kommer igång.

Hjalmar Bondestam
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Damelit
Damernas seriespel spelades på Lindö GK och Wäsby GK. Alla damer gjorde en bra insatts och vi blickar
framåt mot nästa år. Ett stort tack till Linn, Kicki, Annika, Susanne och Jenny.

Paul Foster

Herrelit
Herrlaget har tyvärr förlorat många spelare, vilket har resulterat i att vi inte kunnat delta i seriespelet detta
år. Vårt mål är att återuppbygga herrlaget så att vi kan delta i seriespelet nästa säsong.

Paul Foster

Tävlingsåret 2007
Tävlingsåret pågick från 1 maj till 30 september. Vi har genomfört nio klubbtävlingar, fem klubbmäster-
skap, två nationella tävlingar och två distriktstävlingar. Dessutom har vi haft ca 20 tävlingsomgångar var-
dera i den populära måndags- och torsdagscupen. Totalt har 708 deltagit på klubbens tävlingar, varav mån-
dagscupen hade 158 deltagit och torsdagscupen 396 deltagit. En hel del aktiviteter med andra ord.

Den 29 mars genomfördes en snabbkurs i GIT med drygt 10 deltagare. Dessutom hade vi 30 maj en regel-
kurs på klubben för våra medlemmar.

Här kommer nu en kort redovisning av vinnarna i årets större tävlingar. Resultat från alla tävlingar och bil-
der finns på klubbens hemsida.

Klubbmästare 2007
Damer: Linn Bergqvist Herrar: Gustaf Stetler
Pojkar: Julius Marnelius Match: Andreas Goteman
D 50: Gunilla Ebén H 45: Ted Bejner
H 55: Mats Bodin H 65: Bobby Edenberg

Så här gick det i våra veckotävlingar som pågått under ca 20 veckor.
Måndagscupen Torsdagscupen A Torsdagscupen B 
1. Ulla Wåhlén   1. Lars-Göran Nilsson 1. Andreas Goteman
2. Gunilla Brattlöf   2. Thomas Bejner 2. Rolf Åsberg
3. Jane Håkansson 3. Ted Bejner 3. Anders Olsén

I 2006 års mästarmöte till Lars-Johans minne vann Kristina Bejner och Thomas Bejner respektive klass
och försvarade därmed sina titlar.

Triss Lady klubbkval vanns av Kristina Bejner och Gunilla Brattlöf som bildade lag och gick vidare till
distriktsfinal på Huvudstadens GK

I slutslaget match som av tradition är årets sista tävling vann Thomas Bejner.

Vi i tävlingskommittén hoppas alla ni som varit med och tävlat har haft det trevligt och vi jobbar nu för
fullt med planering av nästa års tävlingskalender. Vi lyssnar gärna på förslag som gör tävlingarna ännu
bättre och hoppas ännu fler kommer till start nästa år. 

Du som vill hjälpa till inom TK och tävlingsverksamheten är varmt välkommen att höra av dig till oss. Det
finns många spännande och roliga uppgifter i vår kommitté. Du behöver inte känna dig osäker om du kla-
rar av jobbet, vi utbildar alla som vill jobba i TK.
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Inför 2008 blir tävlingssäsongen extra intressant, eftersom vi då kommer att ha två 9-håls slingor. Vi
kommer att anordna någon eller några tävlingar där bägge slingorna ingår.

Slutligen ett stort tack till alla kommittémedlemmar för årets insatser. Ett stort tack också till alla ni som
frivilligt hjälpt till i TK. Er hjälp har betytt oerhört mycket för oss och för vårt sätt att genomföra arbetet.
Är du intresserad att hjälpa till i TK är du varmt välkommen att kontakta någon av nedanstående personer.
Det är kul att jobba med tävlingar och det finns många roliga uppgifter som vi kan hitta till Dig som vill
göra något i vår kommitté.

Ted Bejner(ordf.) ted@jarlabankegk.se, Lasse Karlsson, Johnny Lehmann och Hjalmar Bondestam.

Handicapkommittén
Det största arbetet vad avser handicap sker i januari/februari. Då tas listan fram på alla som den sistlidna
säsongen i GIT noterat färre än fyra handicapronder och ingen av dessa var i eller bättre än buffertzonen.
De spelare, som matchade in, fick sitt handicap höjt med 1,0 – allt enligt SGF:s handbok Handicapregler
2004-2007 punkt 5.5. 

För säsongen 2006 kan följande statistik presenteras: Totalt hamnade 313 medlemmar på listan och av
dessa var 46 passiva, 77 hade 36 i handicap, 3 har bytt klubb, 2 har slutat och för 3 blev det ej någon förän-
dring. Återstår 182 medlemmar, som fick sitt handicap höjt med 1,0 men som högst till 36. Det skall natur-
ligtvis bli intressant att se vad statistiken kommer att säga för säsongen 2007, men man får nog utgå från
att intresset och vanan att rapportera till GIT har ökat under året och att antal höjningar därmed kommer att
bli färre. För att slippa alltför mycket höjning är uppmaningen given: Spela mera – glöm ej att registrera! –
det underlättar administrationen om inte annat.

En sammanställning från i oktober 2007 visar, att den genomsnittliga handicapen i klubben är 29,7, där
herrar har 27,2 och damer 34,4.

De teoriprov, som tidigare sköttes av handicapkommittén, har i stort sett upphört beroende på att nybörjare
avlägger dessa i samband med sin grundutbildning, som handhas av Paul Foster.

Några få medlemmar har under säsongen fått sin handicap manuellt ändrad, som termen lyder.

Bobby Edenberg

PRO
En till bra säsong för min del. Faktum är att detta har vart min mest uppbokade säsong sen jag började som
pro på Jarlabanke. 145 personer har fått grönt kort i år. Jag hoppas på en fortsatt tillväxt av nybörjare som
dyker upp på klubben nästa säsong, men jag har även som mål att kunna lägga till en del fortsättningskur-
ser för de personer som redan har sitt gröna kort men som vill fortsätta att utvecklas och få ner sitt hcp.
Information angående detta kommer att finnas på klubbens hemsida. Under vinter halvåret så kommer jag
att jobba som instruktör på Budgetgolf i Västbergahallen och det skulle vara väldigt trevligt att se några av
er där i vinter.

Paul Foster
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Driftbolaget
Året som nästan gått till enda, hur var det? Ni kommer väl ihåg, det mest spännande! Det började för drygt
ett år sedan med att nya banan färdigställdes och såddes. Övervintringen var skaplig överlag, med undantag
på vissa delar av fairways. Alla ytorna kompliteringssåddes så fort våren tillät. Försommartorka som van-
ligt till 14 dagar före midsommar då lite regn kom, en relativt fuktig sommar och en torr höst innan ytterli-
gare regn kom i september och därmed MASKARNA, på gamla banan. Mycket jobb är nedlagt på nya
banan men vi tycker inte att gamla banan har varit åsidosatt utan att en hög kvalité har kunnat erbjudas
över säsongen. I skrivande stund har förberedelserna för invintringen av banorna påbörjats och det mesta
ser riktigt bra ut.

Peter, Inger och Sven Erik Evén

Valberedningen
Under oktober och november har valberedningen sin mest hektiska period, då det gäller att vidtala villiga
funktionärer att i styrelsen eller någon kommitté göra en god insats för medlemmarna under nästa år.
Några mindre förändringar är att vänta och bl a skapas en klubbkommitté, som får till uppgift skapa trivsel,
mm t ex i samband med tävlingar. Finns det några frivilliga, som vill hjälpa till, kan de anmäla sig till
Bobby Edenberg på tel. 08-758 08 68.

Styrelsen 2007
Ordförande Per Åke Evén
Sekreterare Pär Nordgren
Kassör Nils Lundberg
Ledamöter Hjalmar Bondestam

Ted Bejner
Gustaf Stetler

Suppleanter Lars Karlsson
Gunilla Brattlöf

Kansli Inger Evén

Kallelse till Årsmöte måndagen den 3 december 2007 kl. 19.00.

Årsmöte hålls på Täby Park Hotel, klubben kommer att klockan 18.00 bjuda på någon lättare förtä-
ring. Ni som tänker komma och äta måste anmäla er till Inger.

OSA Senast måndag den 26 november till Inger Evén, 08–510 120 66.

Dagordning och ekonomisk redovisning kommer att utdelas på årsmötet.

Välkomna!

Styrelsen

Höstslaget 2007



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


