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Ordföranden har ordet 
 

olfåret 2010 är nu i princip tillända och jag hoppas det varit bra och att alla är nöjda 
med sin rekreation, motion och det egna golfspelet. Klubben har under året haft 
tillgång till våra två banor, Prästgårdsbanan och Skogbergabanan, med, under 

försommaren, bra kvalité som under sensommaren och hösten förbyttes i mycket bra kvalité. 
Speciellt glädjande har Skogbergabanans utveckling till den etablerade standarden och 
finishen för golfbanor i vår närhet varit. Greenerna på gamla banan har efter en trög start 
blivit bra. Skogbergas greener har under hela året varit mycket bra och beroende på deras 
undulering var utmanande för alla att putta på. 
Den nationella utvecklingen för golfen har varit fortsatt svag med något fallande medlemstal, 
även om utvecklingen i Stockholmsdistriktet varit minimal. JbGK har tyvärr även i år följt 
den generella trenden och antalet aktiva medlemmar har sjunkit då lite för många tidigare 
aktiva har valt att bli passiva medlemmar. Vi har dock ökat ansträngningarna att få in nya 
unga medlemmar via aktiviteter mot skolorna i vår närhet. Detta med hjälp av vår nya pro, 
Fredrick Andréason, som inför året anställdes av klubben. Vidare har flera grupper, från 
knattar och uppåt, startats med hjälp av Fredrick och flera egna ungdomar. Vi hoppas på 
resultat i medlemsantalet och ungdomsandelen nästa år. Lika viktigt för framtiden är också att 
varje ny ungdomsmedlem ofta drar med sig både en och två nya seniormedlemmar. 
Utbildningspaketens utformning inför 2011 kommer också att ses över. Under året har vi haft 
två samarbetsklubbar, Lindö och Vallentuna, som jag hoppas att ni medlemmar dragit nytta 
av. Besöken deras medlemmar gjort på vår klubb har positivt bidragit till klubbens greenfee- 
intäkter. Klubben har per sista augusti, som är golfförbundets brytdatum, cirka 400 aktiva och 
100 passiva medlemmar. Antalet juniorer är cirka 80 med tre fjärdedelar pojkar. OBS! 
Styrelsen ser fram emot ett aktivt arbete från samtliga medlemmar i strävandena att få fler 
medlemmar – Du kan tjäna 10 % på första årets avgifter som den nye medlemmen betalar. 
 
Greenfee-spelet på våra banor har ökat under året vilket naturligtvis indikerar att banornas 
kvalité har varit bra med prisvärda greenfeeavgifter. Konkurrensen om spelarna i vårt 
närområde är stentuff men jag har ändå stora förhoppningar om ett ännu bättre nästa år 
intäktsmässigt – ekonomin i Stockholmsområdet tycks ju utvecklas väl. 
Klubbens ekonomiska utfall för året ligger i linje med budget som ju innebär att vi för första 
gången på flera år går med överskott. Inför kommande år har styrelsen för avsikt att lägga en 
balanserad budget grundat på liggande avtal med driftbolaget. 
För klubbens verksamhet på anläggningen kan konstateras att tillgängligheten varit bra för 
såväl medlemmar som greenfeegäster. 
Tävlingsverksamhet på seniornivån har tyvärr bara genomförts med seriespel för herrarna. 
Herrlaget har under året fortsatt med sin spelande tränare och aktiva lagledare som genomfört 
veckovisa träningskvällar som speciellt för juniorerna varit ett kvalitetsmässigt lyft. 
Tävlingsaktiviteterna på klubbnivå har traditionellt haft sin tyngdpunkt i damtävlingarna på 
måndagarna och dito herr på torsdagarna samt naturligtvis de olika klubbmästerskapen.  

G 



  Höstslaget 2010 

JbHostslaget101_PH_PÅ.doc  2 

På tävlingssidan för ungdom genomförde vi, numera traditionsenligt, en distriktstävling, 
SGDF Mini Tour under augusti. Klubben har också deltaget i seriespelet för H55.   
Vår hemsida, www.jarlabankegk.se, har både varit flitigare använd av medlemmarna och 
uppdaterad oftare med aktuell information tack vare flitigt underhåll av främst Magnus och 
Ted. Möjligheten att anmäla sig till olika aktiviteter via hemsidan har fått ökad användning.  
Styrelsen har sedan årsmötet haft sex sammanträden varav ett längre planeringssammanträde 
tillsammans med kommittéordförandena. 
Styrelsen och driftbolaget kommer att föreslå årsmötet oförändrade totala medlemsavgifter 
men fördelningen mellan klubb- och spelavgifter är i skrivande stund ej beslutade. 
 
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 2011 där vi gemensamt ser möjligheten till en 
positiv utveckling av klubben. Jag är övertygad om att huvuddelen av er vill vara med om 
denna vidareutveckling av klubben. 
  

Välkomna till årsmötet den 29 november 2010 på Nygårds Värdshus kl. 18.00/19.00. 
 
Per Åke Evén, ordförande 
 
Damkommittén 
Måndagscupen startade 10 maj med att Fredrick Andréason informerade om 
kursverksamheten. Därefter ledde han uppvärmningen innan vi började årets cup. De två 
följande måndagarna hade Per Håkansson regelgenomgång. Vi har välkomnat nya 
tävlingskamrater, några från andra klubbar.  
Arcona cup genomfördes på sommarens kanske varmaste dag. Tolv damer deltog och 
tävlingen vanns av Elisabeth Gustavsson som fick mottaga en vacker glasvas. Vi tackar 
Arcona och Gunilla Brattlöf för det trevliga arrangemanget som avslutades med en lätt 
salladsbuffet. 
Den 22 augusti spelade sex av oss en givande runda på vår vänklubb Lindö GK. Vädrets 
makter var på vår sida och här fanns möjlighet att prova att spela på annan bana i vår närhet. 
Årets måndagscup vanns av Marianne Tångelin och vi gratulerar henne till en väl genomförd 
säsong. Tack till alla damer som varit flitiga på såväl måndagar som övriga tävlingar. 
Särskilt tack till Ulla Wåhlen som har registrerat våra resultat och tack även till Inger. 
 
Margareta, Inger och Jane  
 
Herrar 55 
I årets serie spelade H55-laget i division 4 och hade att tampas med grannklubben Arninge, 
Haninge 2, Ingarö, Ljusterö, Nacka 2 samt Troxhammar 2. Fyra serieomgångar skulle klaras 
av och vi inledde på Ingarös svåra skogsbana och lade oss på sjätte plats med endast 13 slag 
från tätlaget. Omgång två spelades på Ljusterö och där kunde man se att serien delades in i två 
grupper – tre lag; Ljusterö, Troxhammar och Ingarö ryckte ifrån med Jarlabanke som anförare 
på fjärde plats för den andra klubbgruppen. Det var mycket jämnt och vi hade då Arninge, 
som sista lag, bara fem slag efter oss. 
Tredje omgången avgjordes i slutet på augusti på Jarlabankes kombislinga och där var 
förhoppningen att vi skulle kunna försvara vår plats i serien. Vi hade dessutom haft en 
stenhård laguttagning veckan före. Tyvärr kom förhoppningen på skam och vi rasade ner till 
sjätte plats, dock åtta slag före Nacka. De andra lagen hade helt enkelt bättre spelare. 
Seriespelet avlutades på närbelägna Arninge och målet var att undvika sista platsen. Nacka 
plockade bara in två slag så vi kunde undvika jumboplatsen. Troxhammar vann överlägset, 21 
slag före tvåan Ingarö och hela 81 slag före Jarlabanke. 
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I laget spelade Mats Bodin och Bobby Edenberg alla fyra omgångarna medan Kenneth Wester 
och Sven Erik Evén spelade tre och Mats Bohlin två omgångar. Laguttagningen har ej vållat 
några större bekymmer och en liten fördel har varit att samtliga omgångar har varit på banor i 
vår geografiska närhet. Inför nästa säsong måste vi träna mera och säkert även spela mer 
taktiskt… 
 
Väl mött då! 
Bobby Edenberg 

Ej beprövad lagledare 

Herrar 65 

Redan den 17 februari träffades ”tigrarna” på restaurant Zum Franziskaner för säsongs-
planeringen innefattande bland annat den årliga resan till Åland. Resan genomfördes  med 10 
deltagare den 18-19 maj. Under två dagar spelades på Kungsbanan och Slottsbanan med 
blandade resultat. Individuellt segrade Bobby Edenberg och det segrande laget bestod av 
Bobby och Mats Smeds. 
 
Under säsongen har vi, med varierande antal deltagare, spelat på Lindö, Sollentuna, Österåker 
samt ett flertal gånger på vår vänklubb Vallentuna. Årets inofficiella mästare i H 65 blev 
Bobby Edenberg som korades vid spelet på Skepptuna den 30 september. 
 
För ”Tigrarna” 
Jarl Ringfelt   
 
Elitlag herrar 
Sektionen började sin verksamhet i Rosenkällatältet redan i januari med Björn Granqvist som 
tränare och undertecknad som påhejande lagledare. Åtta spelare har deltagit i laget varav 
hälften varit juniorer. Laget har genomfört två seriespels-helger och resultatet har förbättrats 
jämfört med föregående år.Vi spelade i år jämt med Lindö GK och Åkersberga GK. 
Åttamannalaget har coachats av Mats Bodin och spelarna har varit Svante Adelin, Fredrick 
Andréason, Mattias Beckman, Ted Bejner, Thomas Bejner, Henrik Evén, Björn Granqvist och 
Julius Marnelius. 
 

Mats Bodin 

Lagledare 

 
Tävlings- och handicapkommittéen 
Tävlingsåret på Jarlabanke GK pågick från 1 maj till 3 oktober. Vi har haft totalt 58 
tävlingstillfällen på klubben fördelat på 10 klubbtävlingar, 6 klubbmästerskap och 2 
distriktstävlingar. 
 
Till detta kommer 19 startomgångar vardera i de populära måndags- och torsdagscuperna 
samt gemensam final. Totalt antal deltagare i cuperna var 63 st. (52)1, varav måndagscupen 
hade 25 st. (22) och torsdagscupen 38 st. (30). Vi kan med glädje konstatera en liten ökning i 
tävlingsdeltagandet på klubben under 2010. 
 
Ett kuriosa är att Björn Granqvist vann senior-KM på kombislingan med resultatet ett slag 
under par, nytt banrekord, och var trots det tvungen att höja sitt handicap! 

                     
1 Siffror inom parentes avser 2009 
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Här är en sammanställning av vinnarna i årets större tävlingar. Resultat från alla tävlingar och 
bilder finns på klubbens hemsida. 
 
Klubbmästare 2010 H45:  Mats Berggren 
Damer:  Kristina Bejner H55:  Bobby Edenberg 

Herrar:  Björn Granqvist  HCP:  Staffan Thorsell 
Pojkar:  Thomas Bejner Scramble:  Mattias Beckman -Anton Tillberg 

Match:   Mats Berggren  

 
Så här gick det i våra veckotävlingar som pågått under 20 veckor: 
 
Måndagscupen   
1. Marianne Tångelin    
2. Ulla Bergkrantz  
3. Ulla Wåhlén    
 

Torsdagscupen  
1. Anton  Tillberg  
2. Thomas Bejner  
3. Adam Lindberg 

2009 års mästarmöte till Lars-Johans minne vann Ulla Wåhlén och Thomas Bejner i sina 
respektive klasser. 
 
Slutslaget match som av tradition är årets sista klubbtävling, samlade ett rekordstort startfält 
(28 st) och vanns slutligen, strax före kl. 17.00, av Adam Lindberg. 
 
Vi i tävlingskommittén hoppas att alla ni som varit med och tävlat har haft det trivsamt. 
Vi jobbar redan nu för fullt med planeringen av nästa års tävlingskalender.  
Vi lyssnar gärna på förslag som gör tävlingarna, som lika mycket är sällskapsspel, ännu bättre 
och attraktivare för medlemmarna samt hoppas därmed att få se ännu fler komma till start 
nästa år – jag kan intyga att vi har det mycket trevligt.  
Även om tävlingssäsongen på JbGK 2011 kommer att bli lika varierad och innehållsrik som i 
år kommer det att finnas utrymme på banorna för såväl tävlings- som trivselspel. Vi kommer 
att krydda programmet med tävlingar på såväl Prästgården som Skogberga och Kombislingan.  
Ett uppdaterat individuellt träningsprogram som utarbetats i samarbete med klubbens PRO 
kommer att introduceras för individuell förkovran. Vi tror att programmet ska ge klubbens 
medlemmar ett bra stöd och medverka till roligare spel och lägre scorer. 
 
Vi vill rikta ett stort Tack till alla kommittémedlemmar för årets arbete. Klubbkommittén 
anordnade Grillsnöret och Kräftslaget med den äran och har varit till ett bra stöd under årets 
många tävlingar. Flera av våra juniorer har också utmärkt sig på bästa sätt med att bistå vid 
tävlingar. Tack! 
 
Hcp- och Banstatistik 
Genomsnittshandicap 
 
Sverige 22,2 
 

Distriktet 21,6 
 

Klubben 26,7 
 

Genomsnittscore alla tävlingar 1 maj – 10 oktober 2010: 
Kombislingan, par 66 82,16 
Skogberga, par 72 93,98 
Prästgården, par 60 86,64 
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 Rank 1 Rank 2 Rank 3 Rank 16 Rank 17 Rank 18 
Kombislingan Hål 10 (S8) Hål 3 (S1) Hål 8 (S6) Hål 15 (P6) Hål 1 (P1) Hål 2 (P2) 
Skogberga Hål 8 (S8) Hål 17 (S8) Hål 1 (S1) Hål 18 (S9) Hål 4 (S4) Hål 5 (S5) 
Prästgården Hål 9 (P9) Hål 7 (P7) Hål 18 (P9) Hål 10 (P1) Hål 2 (P2) Hål 11 (P2) 
Rank 1 – 3 är slingans svåraste hål och rank 16 – 18 är slingans lättaste hål 
   
Ted Bejner (ordf), Bobby Edenberg , Ulla Wåhlén och  Julius Marnelius 
 

Klubbkommittén 
Den 9 maj genomförde klubbkommittén årets första evenemang Öppet hus. Det var kylslaget 
och mulet men inget regn. Vi hade god uppbackning av styrelsens övriga medlemmar och pro. 
Inbjudan skedde via anslag på allmänna platser, banderoller på klubben och annonsering. Vi 
hade besök av TeeView som förevisade Trackman, ett instrument för analys av sving och 
klubbhantering, och erbjöd individuell uttestning av passande skaft och klubbhuvuden. Vi 
bjöd nya gäster på rangebollar och Fredrick undervisade flitigt alla intresserade under dagen. 
Trots vädret kom det mycket folk och några anmälde sig omgående till Grönt kort-kurs. Nya 
anslag om klubbens medlemskap, kurser och nyckelpersoner kring vår verksamhet fanns 
prydligt uppsatta på lämpliga ställen runt klubbhuset. 
 
Nästa tillfälle för klubbkommittén kom 12 juni då vi firade 20-årsjubileum med tävlingen 
Grillsnöret. På sedvanligt sätt fick vi snöre istället för traditionellt handicap. Nytt för året var 
att vi spelade kombislingan och med anledning av jubileet så fick alla 20 meter extra snöre. 
Efter tävlingen skålades det för 20-årsjubileet och alla deltagare fick som minne en golf-
handduk med klubbmärke. Sedan var det grillning, prisutdelning och lotteri. ICA Täby 
Kyrkby sponsrade prisbordet med en stor delikatesskorg till en lycklig vinnare. Ett trettiotal 
spelare deltog i tävlingen och och ett tiotal ytterligare kom på grillfesten. Avslutningsvis,  
enligt tradition, genomfördes Bobbys Bankesnabben då alla hjälps åt att föra en boll från 
första tee till nionde hål så snabbt som möjligt. I år klarades hela Prästgårdsbanan på väldigt 
nära 9 minuter - helt fantastiskt kl. 22.00 på kvällen. 
 
Den 7 augusti spelade vi tävlingen Kräftslaget, med tävlingsformen scramble som mer är ett 
roligt sällskapsspel än blodigt allvar. Ett trettiotal deltagare som efter avslutad tävling njöt av 
skaldjur i olika former, hade lockats även denna gång. Priser utdelades enligt temat för dagen 
och avslutades i en gemytlig gemenskap som vi önskar att fler i klubben får uppleva – 
välkomna nästa år. 
 
När vi går in i hösten ska klubbkommittén försöka få till ett utökat sponsorsamarbete med 
ICA Kyrkbyn och andra intressenter – har du förslag på intresserade företag och personer så 
kontakta klubbkommittén. Vi tittar också på nya produkter som kan bära fram vår klubb 
image-mässigt och hjälpa till att marknadsföra den. En av uppgifterna till våren är också att 
tillsammans med pro medverka i klubbens utbildningsprogram så att vi säkerställer att fler 
som genomför kurser också väljer Jarlabanke GK som sin hemmaklubb. 
 
Tack för denna säsong! 
Anders Linde (ordf.), Inger Evén, Anita Edenberg och Johnny Lehman 

 
Juniorkommittén 
Manskapet i juniorkommittén är för året nytillträtt och vi har haft som första uppgift att starta 
om juniorverksamheten. Det har börjat med att vi haft juniorträningar två timmar varje 
måndag där juniorer har deltagit mellan åldrarna 7 - 9, 10 -12 och 13 -15 år. Våra ungdomar 
har haft chansen att delta i onsdagscupen med spel på Prästgården. Under våren så har vi kört 
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varannan vecka på vänklubben Lindö GK och varannan på Jarlabanke. Under sensommar och 
höst har vi spelat varje onsdagscup på Prästgårdsbanan.  
Vi har haft ett fyradagarsläger, golfskola, tillsammans med Lindö GK, två dagar på 
Jarlabanke och två dagar på Lindö. Vi hade runt 25 deltagare och det var väldigt lyckat. 
Under lägret arrangerade vi ett klubbkval i Skandia Cup, vilket är en rikstävling för juniorer, 
där man tävlar om att bli bäst i Sverige i sin egen ålder. För detta krävs att man har 36 eller 
mindre i handicap. Vi hade tyvärr inte en spelare som uppfyllde det kriteriet (4 spelare förra 
året). Däremot hade vi 15 spelare som körde i klassen utan handicap men de kunde tyvärr inte 
gå vidare till nästa steg utan körde bara klubbkvalet (1 spelare förra året). 
Vi fick även i år förtroendet att arrangera distriktstävlingen SGDF Mini Tour, fem tävlingar i 
Stockholmsdistriktet under en vecka, vilket var väldigt kul. Totalt kom 70 miniorer (upp till 
14 år) till vår bana från hela Stockholm vilket är en ökning sedan förra året då 55 miniorer 
deltog.  
Bland de äldre juniorerna har Thomas Bejner, Mattias Beckman och Julius Marnelius har 
tränat med och deltagit i elitlaget. Mattias har också deltagit i Skandia Tour och spelade till 
sig en femte plats i Skandia Tour Distrikt på Djursholms GK vilket innebar att han fick ett 
wildcard till Skandia Tour Regional.  
Bland sex startande i Junior KM vann Thomas Bejner efter mycket bra spel den prestigefyllda 
tävlingen. Kul med tävlingen i år jämfört med den förra året var att deltagarantalet ökade med 
tre juniorer. Parallellt med Junior KM hade vi ett Minior KM, för första gången, där fyra 
deltagare deltog och där vinnaren blev Gustav Ericsson. 

Skolgolf  
Under våren så fick 665 elever testa på golf under skoltid tillsammans med Fredrick. Under 
hösten så kommer det att bli cirka 150 elever som får testa på golf. De flesta aktiviteterna 
har genomförts ute på klubben och innehållit fotbollsgolf på hål 7,8 och 9, spel med putter 
på hål 1, 5 och 6 samt om tid funnits så har det även slagits lite bollar på rangen. 
 
I kommittén har Fredrick Andréason varit ordförande och han har till sin hjälp haft Julius 

Marnelius och Mattias Beckman med flera juniorer. 
 
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 inför årsmötet, då kan du ringa till 
Bobby Edenberg, 08–758 08 68. 
 
Än en gång… 
Kallelse till årsmöte måndagen den 29 november 2010 kl. 18.00/19.00. 
Årsmötet hålls på Nygårds Värdshus, Nygårdsvägen 26, 187 70 Täby, tfn 08-510 135 60 
Klubben kommer att klockan 18.00 bjuda på en lättare förtäring. Ni som tänker komma och 
mingla/äta måste anmäla er till Inger – kansli@jarlabankegk.se eller telefon 08-510 120 66 – 
senast den 24 november. 
Vägbeskrivning: För att komma till Nygårds Värdshus åker du till Täby Kyrkby och svänger 
av vid Täby Kyrka. Åk sedan i riktning ned mot Vallentunasjön, så kommer du snart fram till 
värdshuset. Mer info om Nygårds Värdshus finns på www.nygardsvardshus.se 
 

Välkomna! 

 

 

Styrelsen  
 
 


