Höstslaget 2012
Ordföranden har ordet

G

olfåret 2012 lider nu mot sitt slut även om våra banor är öppna för spel vid tjänlig
väderlek. Jag vet inte men i min värld har sommaren inte varit vänlig mot oss golfare
då vädrets makter begåvat oss med en myckenhet av regn. Stunderna mellan skurarna
har dock gett tillräckligt med bra möjligheter till eget golfspel och därmed fin rekreation och
motion. Medlemmar och gästspelare har under året haft god tillgång till våra två banor,
Prästgårdsbanan och Skogbergabanan. Efter lite problem på våren/försommaren har kvalitén
på våra banor har varit bra, speciellt greenerna, medan ruffarna på Skogbergabanan oftast har
varit lite väl tuffa. Den växtkraft som varit under säsongen har gjort att Skogbergabanan tidvis
varit svår att hantera rent klippmässigt. Med en mer normal nederbördsmängd bedömer vi
dock att banan kommer att visa fortsatt tillväxt och finish, och för att i framtiden då motsvara
etablerad standard för golfbanor i vår närhet. Detta sagt så att vi medlemmar ska komma att
njuta av golfen på vår anläggning på bästa sätt.
Den nationella utvecklingen för golfen har varit fortsatt svag med något fallande medlemstal,
även om utvecklingen i Stockholmsdistriktet varit ganska konstant medlemsmässigt.
JbGK har följt den Stockholmska trenden med ett konstant medlemstal. Enligt Svenska
Golfförbundets medlemstatistik har klubben cirka 500 aktiva medlemmar, varav 150 damer
och 350 herrar. Antalet juniorer är cirka 80 varav 14 är flickor och 64 pojkar. Antalet passiva
medlemmar är cirka 80. Skälet till att vi håller ställningarna är i första hand vår pro, Fredrick
Andréason, som lyckats attrahera många nybörjare, dels nya golfintresserade, och dels med en
satsning på golfaktiviteter för eleverna i flera skolor i närområdet. Ett andra skäl är också vår
väldigt centrala bana, ”Mitt i Täby”. Vi hoppas inför nästa år att vi kan upprätthålla trenden
med ett ganska stort inträde av nya medlemmar, helst ungdomar, då de ofta drar med sig både
en och två nya seniormedlemmar.
Styrelsen ser fram emot och vill påpeka vikten av 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 under året varit i nivå med föregående år och vi vill tro att
det varit beroende på det myckna regnandet. Vid kontakter med kringliggande banor hör vi
samma tendens. Banornas kvalité har under året bitvis 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 utvecklas ju väl trots omvärldsoron.
Klubbens ekonomiska utfall för året ligger lite bättre än budget som innebär att vi visar ett
underskott på cirka 750 tkr. Skälet till underskottet är att vi aktiverat eget kapital i omfattande
investeringar i banan, totalt mer än en miljon kronor. Som komplement till egna pengar har
klubben erhållit ett signifikant antal hundra tusen från Riksidrottsförbundet via statens
idrottssatsning, Idrottslyftet. Som ett resultat av våra satsningar har klubben och banan fått
Guldstatus från Svenska Golfförbundet som junior- och friskvårdsvänlig anläggning. Se mer
detaljer under särskild punkt nedan.
Inför kommande år har styrelsen för avsikt att lägga en balanserad driftbudget grundat på
liggande avtal med driftbolaget. Planerade investeringar på banan inför nästa år är små. Det är
snarare att genomföra mindre kompletteringar i anslutning till årets investeringar. De består
__________________________________________________________________________________________________________________________

JbHostslaget 2012.doc

1

Höstslaget 2012
av aktiviteter som syftar till trevligare spel för alla men med speciell inriktning mot ungdom
och friskvård.
Tävlingsverksamhet på seniornivån har genomförts med seriespel för herrarna. Herrlaget har
under året fortsatt med sin tränare och aktiva lagledare att 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 och dam på torsdagarna samt naturligtvis de olika
klubbmästerskapen.
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 och GIT har fått ökad
användning och underlättat vår administration.
Styrelsen har sedan årsmötet haft åtta sammanträden varav ett längre planeringssammanträde
tillsammans med kommittéordföranden.
Styrelsen och driftbolaget kommer att eventuellt att föreslå årsmötet något förändrade
medlems-avgifter men de 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 2013 där vi gemensamt ser möjligheten till en
fortsatt positiv utveckling av klubben. Jag är övertygad om att ni alla vill vara med och
delaktiga i denna vidareutveckling av klubben.
Per Åke Evén, ordförande
Banutvecklingskommittén 2012
Klubbens beslutade anläggningsbudget håller på att investeras i våra banor.
Det som är installerat och klart under år 2012 är 27 st nya Tees på Skogberga och 11 st nya
Tee mattor/underlag på Prästgården. Av investeringen kvarstår att utföra:
- Placera ut nya banmarkeringar
- Nya flaggstänger och flaggor på alla greener
- Papperskorgar
- Nytt övningsområde ca 400 m2 med stor övningsgreen och chipytor
- Nya skyltar på Skogberga med information om hål, avstånd m.m.
Vår förhoppning att få detta klart under hösten 2012 har gott om intet pga. REGN.
Nu hoppas vi på tidig frost så att marken kan bära de grävmaskiner som behövs i samband
med anläggandet av nya övningsgrenen, alternativt färdigställs markarbetet under 2013 så
snart vädret tillåter.
Med vänliga hälsningar från Banutvecklingskommittén
Kristina Bejner (ordf.) och Fredrick Andréason
Klubbkommittén 2012
Golfåret för klubbkommittén brukar börja med ” Öppet hus” i mitten på maj, men i år var
planen att sammanföra detta med diverse nystart för banan och dess ombyggnad. Tyvärr blev
mycket förskjutet av olika anledningar varför också” Öppet hus ”fick vila i år. Det spelades en
hel del golf ändå under våren och några nya ansikten fick vi till klubben också. Några av
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dessa deltog också i det traditionsenliga ”Grillsnöret” 16 juni, skapligt golfväder utan någon
riktig värme. Desto mer värme på kvällen med grillat kött, pommes frites och fingerfood med
såser och dip. Även denna gång hade vi lotteri med mycket matanknytning, presentkort från
ICA Täby kyrkby, middag för två på Hantverkaren(pizzan i byn) och en del annat med
grilltema. Vädret var inte med oss på kvällen så vi fick ställa in ”Bankesnabben”Bobbys
specialtävling där vi gemensamt får en golfboll från hål 1 till 9 på snabbaste tid och med lägst
antal slag.
Nästa tillfälle för Klubbkommittén var 4 augusti när ”Kräftslaget gick av stapeln. Spel på
kombibanan 18 hål och sedan kräftsurplande på klubbhusets veranda. Lite färre deltagare
denna gång kanske på grund av väderleken där ju sommaren mest lyste med sin frånvaro. Vi
slapp regn och stämningen med sång och roliga historier höll humöret på topp. Så pass att vi
klarade av ”Bankesnabben” nu istället. Inget rekord detta år men undertecknad gissade rätt på
tiden med endast en sekund fel. Vi hann till och med ha frågesport om de vanligaste fåglarna
runt vår fina bana där alla bidrog på olika sätt med varierande kunskaper. Kanske” birdie” fått
en ny innebörd inför kommande säsong för vissa spelare.
Klubb-kommittén kan ju tyckas ha kommit lindrigt undan i år men i hopp om att banan blir
färdig till början på nästa säsong hoppas vi få rivstarta med både ”Öppet hus” och även någon
form av nyinvigning. Den som har idéer om eventuella sponsorer eller vill bidra med priser
till våra evenemang får gärna höra av sig till Kommittén.
Vill avslutningsvis tacka! alla som deltagit i våra tävlingar med festknorr och önskar alla som
ännu inte tagit del av denna möjlighet välkomna nästa år.
Anders Linde (ordf.) Inger Evén, Lars Melin och Hillivi Elfstrand
Damkommittén 2012
Måndagsgolfen för damerna startade i år redan i april med en regelkurs under en
tisdagskväll. Antalet deltagare uppgick till 10 personer. Måndagsgolfen fortsatte sedan under
resten av året med ett rekordstort antal deltagartillfällen nämligen totalt 266 mot 204 år 2011
och 222 år 2010. Årets måndagsgolf vanns av Marianne Tångelin och vi gratulerar henne till
en väl genomförd säsong.
Arcona Cup ställdes in på grund av för få deltagare. Vi hoppas på mycket bättre
uppslutning nästa år så att vi kan återuppta Arcona traditionen.
Den 9 september spelade sju ”måndagsdamer” nio hål på Skogbergabanan och Gunilla
Brattlöf avgick med segern.
Tack till alla damer som varit flitiga på såväl måndagar som övriga tävlingar. Särskilt tack till
Ulla Wåhlén som har registrerat våra resultat och tack även Inger.
Margareta Segerberg (ordf), Jane Håkansson och Inger Evén
Juniorkommittén 2012
Under året har vi jobbat utifrån fem målsättningar.
- Få ett guldcertifikat för juniorvänlig golfanläggning. (Uppfyllt)
- Vi ska ha minst 18 juniorer på juniorträningarna.
År 2012 hade vi 13 juniorer i träningsverksamheten. (Halvt uppfyllt)
- Regelkunskapen för spelarna ska förbättras. Detta för att förbereda spelarna inför
tävlingar. (Uppfyllt)
- Vi vill engagera minst två ledare som ska gå ledarutbildning steg 1. (Ej Uppfyllt)
- Klubben ska ha minst 5 startande i SGDF Mini Tour på Jarlabanke Golfklubb. (Ej
Uppfyllt)
Året började med att vi i vintras fick en juniorkonsulent från Stockholms Golfförbund som
hjälpte oss med att förbättra verksamheten. Gemensamt tog vi fram en verksamhetsplan fram
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till 2017 om hur vår juniorverksamhet ska se ut. Mycket tack vare den verksamhetsplanen så
fick vi ett guldcertifikat för juniorvänlig golfanläggning i år.
Juniorträningarna har fortlöpt i Fredrick Andréason regi med hjälp av Niclas Johanson och
Anton Tillberg. På träningarna har det totalt kommit 22 deltagare och det har varit 14 juniorer
i genomsnitt per träning. Vi har utöver träningarna anordnat två juniorläger, ett i juni och ett i
augusti.
I år har vi testat på konceptet ”After School”. Konceptet innebär att vi ger ungdomar att
prova på golf gratis varje tisdag mellan 15-17. Det har kommit några ungdomar varje tisdag
men inte i den omfattning vi hade önskat oss. Målsättningen är att driva på ”After School”
ännu mer nästa år så att fler kommer ner och spelar golf.
Under året har Niclas Johanson, Adam Lindberg, Julius Marnelius och Anton Tillberg
representerat Jarlabanke GK i Nationella Seriespelet och Stockholmsserien. Niclas och Anton
har även representerat klubben i Skandia Tour. Anton kom på en andraplats på den sista
omgången och är uppflyttad till nästa nivå år 2013.
Mattias Beckman, ordf,. Adam Lindberg Anton Tillberg och Julius Marnelius
Herrar 55, säsongen 2012
Säsongen 2012 spelade H55-laget i division 3, match, tillsammans med 9 andra lag.
Resultatmässigt blev året inte någon större succé, vilket inte kom som någon överraskning
och det var lätt att hitta oss på sista plats i tabellen - klart distanserade av de övriga lagen.
Efter de fyra omgångarna stod Haninge GK som överlägsen segrare på 1028 slag, 40 slag
färre än de, som kom på delad andra plats, Ingarö och Husby och med ett spelargenomsnitt på
drygt 85 slag. Jarlabanke behövde använda totalt 1233 slag och då blir snittet knappt 103 slag.
Våra spelplatser var Nacka, Wäsby, Ingarö, skogsbanan samt Arninge och det var bara på
Ingarö, som vi slog två lag. Avslutningen på Arninge lämnade tyvärr en bitter eftersmak, då
organisationen runt resultatredovisning, mm, så gott som helt saknades. Märkligt för en klubb
av den digniteten! Resultatet presenterades först flera dagar efter speldagen och det var ju lite
tråkigt, då de var frågan om, vilka lag som skulle bli uppflyttade.
De som ställde upp och kämpade i vårt fyramannalag – vi skall alltid ha fullt lag till
seriesammandragningarna – var Bobby Edenberg 4, Mats Bodin, Kennet Wester, Sven Erik
Evén 3, Per Åke Evén 2 samt Rolf Lewentorp 1 gång. Jämfört med de spelare som de andra
lagen kallade till spel, där många var singelhandicappare eller näst intill, är det lätt att dra
slutsatsen, att vi inte räcker till. Som en lite uppgiven gest och för att kanske ytterligare
understryka Jarlabankes ställning, kan man notera att en lagmedlem, med ett leende på
läpparna, avslutade 18:e hålets par 5 på Arninge med – 16 slag! Ridå!
Viljan finns säkert kvar och till nästa säsong skall vi bli bättre, då laget dessutom får en
förstärkning av en singelhandicappare, som har uppnått mogen ålder.
Väl mött nästa år!
Bobby Edenberg
Herrar 65, säsongen 2012
H65 inledde med den sedvanliga träffen i februari, då bl.a. Ålandsresan planerades. Årets
Ålandsresa gick av stapeln den 22-23 maj med spel på två banor, där Bobby Edenberg tog
storslam. Har sedan spelat på diverse banor, samt onsdagsträffar på Skogberga. Avslutning på
Österåker i september, där Mats Bodin segrade. I övrigt har vi förstås varit aktiva på våra
torsdagstävlingar och förutom golfen njutit av samvaron.
Jalle Ringfeldt, Staffan Thorsell och Rolf Lewentorp
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Elitlag herrar säsongen 2012
Jarlabankes elitlag har haft regelbundna träningar och sammankomster under
utomhussäsongen.
Vi har deltagit i det nationella seriespelet (div 2 Sthlm norr) där vi spelade en 2-dagars tävling
20-21 juli på Vallentuna GK tillsammans med 11 andra klubblag. Första dagen spelades
Foursome och Fyrboll. Dag två spelades singelmatcherna.
Hårt motstånd gjorde att vi inte riktigt klarade vårt mål, men vi fick alla bra erfarenheter.
Man spelar slagspel scratch från vit Tee och vårt genomsnittsscore i matcherna blev 86 slag
eller 691 slag totalt på 8 ronder. Vår närmaste motståndare Åkersberga GK hade 83 slag per
rond i snitt.
I laget ingick Fredrick Andréason, Anton Tillberg, Julius Marnelius, Thomas Bejner, Niclas
Johanson och Ted Bejner. Mats Bodin var coach och mentor.
Stockholmsserien Herrar Match 2012
I år var det andra gången vi deltog med lag i Div. 4 A. Motståndet var tuffast tänkbara. Vid
lottningen blev våra motståndare AIK Golf och Bro Hof. Första matchen spelades på
Kungsängen, andra matchen på vår egen Skogbergabana och finalspelet skedde på Bro Hof
Castle Course. Vi fick stryk av AIK och Bro Hof men hade häng på dem i några matcher.
Matcherna spelades från vit Tee utan handicap.
Vårt lag bestod av Anton, Adam, Julius, Linus, Mattias, Niclas, Thomas och Ted.
Mats Bodin (kapten)
Tävlingsåret 2012 på Jarlabanke GK 2012-05-01 – 2012-10-07
Vi har genomfört 11 klubbtävlingar, 6 klubbmästerskap, 1 distriktstävling på totalt 20
tävlingstillfällen, plus 20 omgångar vardera av måndags- och torsdagsgolfen.
Totalt antal deltagare i veckogolfen var rekordstort 74 st (58), varav måndagscupen hade 25 st
(23) och torsdagscupen 49 st (35). Siffrorna inom parentes anger föregående års siffror.
Här är sammanställningen av vinnarna i årets större tävlingar.
Resultat från alla tävlingar och bilder finns på klubbens hemsida.
Klubbmästare 2012
Damer
Herrar
HCP
Scramble
Minior KM

Kristina Bejner
Anton Tillberg
H35
Thomas Bejner
H55
Jan Fredriksson – Julius Marnelius
Oscar Winlöf

Magnus Borg
Kennet Wester

Så här gick det i våra veckotävlingar som pågick under 20 veckor.
Måndagsgolfen
Torsdagsgolfen
1. Marianne Tångelin
1. Jan Fredriksson
2. Ulla Wåhlén
2. Julius Marnelius
3. Margareta Segerberg 3. Anton Tillberg
Slutslaget match som av tradition är årets sista klubbtävling, vanns för andra gången av
Anders Linde.
Vi i tävlingskommittén hoppas att alla ni som varit med och tävlat har haft ett spännande och
utmanande år. Under året introducerade vi några nya tävlingsformer såsom;
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3-klubbstävling, Puttertävling och Shamble. Efter en första utvärdering kan vi konstatera att
alla tre var intressanta tävlingsformer. Speciellt Shamble visade sig vara populär.
Vi lyssnar gärna på förslag som gör tävlingarna 2013 ännu bättre och hoppas att se ännu fler
deltagare komma till start nästa år.
Nästa års tävlingar ligger i planeringsstadiet och vi vill gärna veta vilka spelformer som ni
medlemmar önskar spela. Singelspel, partävlingar, 2-generationers, lagtävlingar, poängbogey,
eclectic, matchspel etc.
Klubbkommittén anordnade återigen Grillsnöret och Kräftslaget med den äran och har varit
ett bra stöd under flera av årets tävlingar.
Till våren 2013 arrangerar vår PRO en golfresa till Portugal med många spännande tävlingar
på programmet. Ett utmärkt tillfälle att komma i form lagom till vår egen säsongsstart som
preliminärt börjar med Vårslaget den 1 maj.
Jag vill först rikta ett stort Tack till alla kommittémedlemmar för årets arbete. Flera av våra
medlemmar har också utmärkt sig på bästa sätt med att bistå vid tävlingar. Tack!
Ted Bejner (ordf) e-post ted@jarlabankegk.se
Bobby Edenberg, Ulla Wåhlén och Julius Marnelius
Hålstatistik
Jarlabanke Hålstatistik år 2011
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 16
Rank 17
Komben
Hål 10 (S8)
Hål 3 (S1)
Hål 8 (S6)
Hål 2 (P2)
Hål 17 (P8)
Skogberga
Hål 8
Hål 17 (S8)
Hål 1
Hål 13 (S4) Hål 14 (S5)
Prästgården
Hål 7
Hål 9
Hål 16 (P7)
Hål 13 (P4) Hål 10 (P1)
Rank 1 – 3 är slingans svåraste hål och rank 16 – 18 är slingans lättaste hål

Rank 18
Hål 1 (P1)
Hål 11 (S2)
Hål 11 (P2)

Jarlabanke Hålstatistik år 2012
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 16
Rank 17
Komben
Hål 6 (S6)
Hål 10 (S8)
Hål 16 (P7)
Hål 15 (P6)
Hål 2 (P2)
Skogberga
Hål 17 (S8)
Hål 18 (S9)
Hål 14 (S5) Hål 9 (S9)
Hål 2 (S2)
Prästgården
Hål 7 (P7)
Hål 9 (P9)
Hål 16 (P7)
Hål 15 (P6) Hål 10 (P1)
Rank 1 – 3 är slingans svåraste hål och rank 16 – 18 är slingans lättaste hål

Genomsnittligt HCP i klubben
Damer
40,69
Herrar
27,19
Flickor
51,16
Pojkar
34,50

(173 st)
(328 st)
(10 st)
(68 st)

Rank 18
Hål 1 (P1)
Hål 3 (S3)
Hål 11 (P2)

> 22 år
> 22 år
0-21 år
0-21 år

Pro’n 2012 och aktiviteter 2013
Utbildning och rekryteringsverksamhet
Vi är nog bäst i landet bland golfklubbar på att ge skolbarn möjlighet att testa på golf under
skoltid. Vi hade under säsongen över 200 skollektioner (3000 elever) varav de flesta var
besök av skolor ute på klubben. Det händer också att jag packar en väska full med klubbor
och mjuka bollar och åker ut till skolan. Skolaktiviteterna finasieras ifrån staten via ett Projekt
som heter Idrottslyftet (tidigare Handslaget). Detta projekt ska leda till att mer och att fler får
möjligheten att testa på idrott med en förening.
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Under ett besök hos oss delas ofta klassen upp i två grupper. Första gruppen får börja med att
testa på att spela golf på bana (Prästgårdens 6 första hål), med endast putter i par, spelform
foursome eller scramble. Andra gruppen ska försöka träffa bollar på rangen, Efter cirka 30 -45
min. byter man plats.
Det vi under året har försökt få ut bland de elever som besöker oss är att vi på tisdagar mellan
kl 15-17 bjuder på rangebollar och spel på banan. Denna aktivitet har vi kallat Afterschool.
Afterschool har inte varit så välbesökta som vi hoppades på, Dock så har cirka 40 unika barn
och ungdomar kommit och där besökt oss, vilket är väldigt glädjande. Vissa nya medlemmar
har vi fått ifrån dessa skolaktiviteter. Viktigast av allt är dock att alla skolelever som besökt
oss kan säga att de minst en gång har spelat golf.
Grönt kort
Vi har under året utbildat cirka 100 nya spelare på klubben, och som nått klubbhandicap 54
(även kallat grönt kort). Av dessa så har cirka 45 st varit juniorer vilket är en väldigt bra
siffra. Dock så har många av juniorerna inte blivit medlemmar hos oss utan i andra
närliggande klubbar, vilket troligen förklaras med att deras föräldrar eller vänner redan är
medlemmar där. Vi kommer under våren 2013 att ta kontakt med alla som gått utbildning
under 2012 och se om det finns något som vi kan erbjuda.
Intressant är också att vi i ett samarbete med en höstadieskola och en gymnasieskola har
utbildat 35 st juniorer kostnadsfritt för juniorerna och klubben.
Aktiviteter
Just nu har vi precis kommit hem från Alicante där jag och 9 andra golfare var nere och
spelade & tränade golf på fantastiska banor (La Torre, Saurines, Hacienda och El Valle). Litet
användning för regnställ och paraply fick vi också, dock bara första och sista dagen.
Säsongen 2012 är slut men vissa har redan börjat sikta mot nästa säsong bla. inomhusträning i
Golfpunkten (Rosenkälla). Det är kanske lite tidigt att redan nu börja träna inför nästa säsong,
men det är roligt och nyttigt att ta tag i svingen i god tid innan säsongen 2013 börjar. Ta gärna
hjälp av mig så gör vi en utvärdering av vad som du ska fortsätta, sluta och börja med i
svingen. För med en bra plan och 1 tim/ träning i veckan så kan du bli klart bättre.
Golfpunkten har ett säsongskort för seniorer födda 1953 eller tidigare som kostar 450 kr,
sedan kostar det 50 kr per gång. Träningen med kortet får ske vardagar mellan kl 09.00-16.00
på plan två och tre. Förutom golfträning i stora hallen ingår även närspelsträning på våra
moderna putt- och chipgreener. Jag kommer att finnas tillgänglig för bokning av lektioner i
Golfpunkten under nov, dec och mars. Pris för 50 min lektion 500 kr (inklusive matthyra).
Vårresor till Portugal
Sedan, du som jag vill börja 2013 års utesäsong med att åka till Portugal för en veckas golf i
värmen; Tag en titt på dessa reseförslag:
Golfresa med Fredrick den 8-15 april
Pris: 11 995:Denna vecka är speciellt inriktad för dig som är relativt erfaren golfare hcp 36 eller lägre.
Vad som bland annat ingår är:
Golfträning med Pro varje speldag
Spel 4 x 18 hål på Montado
Spel 18 hål på Troia
Frukost och middag dvs halvpension
Boende på Montado Hotell och golfresort (bekvämt i anslutning till banan)
Flyg Stockholm – Lissabon och transfer flygplats – hotell t/r
Nybörjargolfresa med Fredrick den 1-8 april
Pris: 11 995:Denna vecka är speciellt inriktad för dig som är relativt ny golfare dvs. hcp 54-27. Om du har
lägre hcp. så är du självklart välkommen även på denna resa.
Vad som bland annat ingår är:
JbHostslaget 2012.doc
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Golfträning med Pro varje speldag
Spel 5 x 18 hål på Montado
Frukost och middag dvs. halvpension
Boende på Montado Hotell och golfresort (bekvämt i anslutning till banan)
Flyg Stockholm – Lissabon och transfer flygplats – hotell t/r
För mera information eller anmälan så besök följande sida: www.golfplaisir.se/fredrick
Har du några frågor, maila eller ring mig gärna.
Fredrick Andréason
PGA Club Professional, Certifierad fystränare
Mob: 073-993 55 63 E-post: fredrick.a@pgasweden.com
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 ni ringa till
Bobby Edenberg, 073-05 25 419.

Kallelse till klubbens årsmöte tisdagen den 4 december 2012 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 28 november.

Viktigt inför årsmötet
Vi i styrelsen vill gärna veta vad Du tycker om verksamheten på klubben. Vi skulle uppskatta
om du skrev ned dina tre viktigaste förslag till förbättringar som vi borde göra för att göra
klubben ännu attraktivare och tag med förslagen, nedskrivna, till årsmötet.
Vägbeskrivning: För att komma till Nygårds Värdshus åker du till Täby Kyrkby och svänger
av mot 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
Per Åke Evén, ordf.

Ted Bejner, v.ordf.

Per Håkansson, sekr.

Jan Wallin, kassör

Anders Linde, ledm.

Ulla Wåhlen, ledm.
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Fredrick Andréason, suppl. Kristina Bejner, suppl.
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