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Ordföranden har ordet 
Golfsäsongen 2014 är nu till ända. Alla 

golfare i Stockholmsområdet bör ha haft de 

bästa förutsättningarna med tanke på den 

fantastiska sommaren. Så har även vi på 

vår bana. Driftbolaget har kämpat hårt med 

våra två slingor Prästgården och de 12 

hålen på Skogberga. Nedklippta ruffar, allt 

tätare fairways och snabbare greener. Det 

finns förstås fortfarande områden att 

förbättra och putsa på och bangruppen, 

styrelsen och driftbolaget har en löpande 

dialog om framtiden. Anvisningsskyltar, 

banskisser och putting green är i det 

närmaste klara. Skogtolvans 3 nya hål skall 

färdigställas men har redan använts vid 

flera tävlingstillfällen under säsongen. Jag 

hoppas fler ger sig möjligheten att spela 

12-håls golf kommande säsong. Vill man 

absolut spela 18 hål så finns det ju många 

kombinationsmöjligheter. Annars ska vi 

fortsatt satsa på vår träningsbana 

Prästgården med tillhörande range. Det är 

många besökare från klubbar runt om Täby 

som kommer och tränar på vår range, 

troligen tack vare läge och tillgänglighet. 

De nya bollarna för året har varit väldigt 

fina med klubbens tryck och god kvalitet. 

Vår PRO Fredrick har löpande haft 

utbildningar för Grönt Kort, Skolgolf för 

elever från närliggande skolor samt 

utbildning för medlemmar till förmånliga 

priser. Inger har som vanligt skött vårt 

kansli med tillhörande caféverksamhet och 

sett till att medlemmar och gäster kommer 

ut på våra banor med scorekort och allt 

som behövs för en trevlig golfrunda. 

Vi har tävlat flitigt under säsongen både på 

klubben och i diverse seriespel. Tre herrlag 

har mött andra klubbar i distriktet med 

blandade resultat. Juniorerna har också 

tävlat och även hjälpt Fredrick i 

utbildningen av nya juniorer. Grillsnöret, 

Kräftslaget och alla KM är återkommande 

tävlingar varje år, men vår 

tävlingskommitté har med stor fantasi 

infört nya spelformer som Tre klubbor, 

Backslaget och Puttslaget. Dessutom 

genomförs våra veckotävlingar 
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Måndagsgolfen och Torsdagsgolfen. 

Antalet startande i Måndagsgolfen har 

minskat under året. 

Vår hemsida www.jarlabankegk.se är ett 

bra forum att fånga upp vad som händer på 

klubben och när nästa tävling är på gång. 

Det är flera personer som hjälper till med 

inlägg och bilder men förhoppningen är att 

vi skall hitta en person som kan vara 

redaktör och mer kontinuerligt skriva och 

lägga in information om klubbens olika 

aktiviteter. Kom gärna med tips på person 

eller om just Du känner dig manad. 

Det har nästan gått ett år sedan Per Åke 

lämnade över ordförandeklubban till mig 

och det stundar ett nytt årsmöte i slutet av 

november. Jag vill redan nu tacka alla som 

jobbat hårt under året för att göra 

Jarlabanke Gk till en så bra golfklubb som 

möjligt med de små resurser och medel vi 

har. Hoppas få se många medlemmar på 

mötet. Kommer alla är vi närmare 500 

stycken. ”Det är alltid välkommet att säga 

vad man tycker ska hända, men om man 

tycker en massa som man inte säger, då 

händer ingenting”.  

Om vädret fortsätter vara milt är det ju inte 

omöjligt att vi som förra nyårshelgen ses 

på banan den 31 december. 

 

 

Anders Linde, ordförande 

 

 

 

 

 

 

Hålstatistik 2014
 Rank 1  Rank 2  Rank 3  Rank 16  Rank 17  Rank 18  

Komben Hål 8 (S6)  Hål 10 (S11)  Hål 14 (P5)   Hål 11 (S12)  Hål 5 (S3)   Hål 2 (P2)  

Skog 12  Hål 11    Hål 10    Hål 6   Hål 9    Hål 12   Hål 3  

Prästgården  Hål 7   Hål 9    Hål 16   Hål 12    Hål 10   Hål 11  

Rank 1 – 3 är slingans svåraste hål och rank 16 – 18 är slingans lättaste hål  

 

http://www.jarlabankegk.se/


Föredragningslista ordinarie årsmöte 
 

1. Årsmötet öppnas av den styrelsen utsett 

2. Fastställande av röstlängd för mötet 

3. Fråga om mötet har behörigen utlysts 

4. Fastställande av föredragningslista 

5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 

6. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet 

7. Styrelsens årsredovisning för det sistförflutna räkenskapsåret 

8. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt dispositioner 

beträffande vinst eller förlust 

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning av det sistförflutna 

räkenskapsåret 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid revisionen avser 

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter för det kommande 

verksamhetsåret 

12. Val av 

 klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år 

 halva antalet övriga styrelseledamöter, ordinarie och suppleanter, till 

det antal för vilka mandattiden utgått eller vakans annars uppkommit, 

för en tid av två år 

 val av ombud till organisationer klubben ska/får ha representanter i 

 en eller två revisorer jämte högst två suppleanter för en tid av ett år. I 

valet av revisorer får valda styrelseledamöter inte delta. 

 ordförande och ledamöter i valnämnd för en tid av ett år 

13. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för det 

kommande verksamhetsåret 

14. Behandling av fråga som väckts av styrelsen eller som av röstberättigad 

medlem anmälts till styrelsen minst en månad före mötet.  

 Styrelsens förslag till revidering av stadgar  

 Ett förändrat räkenskapsår. 

15. Övriga frågor 

 

Resultat- och balansräkning samt dispositioner beträffande 

vinst eller förlust 
Detaljerade uppgifter om klubbens ekonomi lämnas på årsmötet. 

 

Styrelsens förslag till nya stadgar och förändrat 

räkenskapsår 
Klubbens nuvarande stadgar stadfästes i december 1991. Sedan dess har behov 

uppstått att anpassa dem till moderna kommunikationsmöjligheter och till 

revideringar gjorda av Svenska Golfförbundet stadgemallar. De huvudsakliga 

förändringar som styrelsen föreslår rör kallelse till årsmöte samt ett förändrat 

räkenskapsår. 
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Damkommittén 
Måndagsgolfen för damerna startade i år den 5 maj med en gemensam samling på 

verandan där bland annat Ulla Wåhlén informerade om säsongens tävlingar mm. En 

nyhet för året var att en separat tävling (Eclectic) genomförts parallellt med 

måndagsgolfen vid fem tillfällen under sommaren.  

Måndagsgolfen hade i år ett färre antal deltagare än tidigare år nämligen totalt 146 

starter, fördelat på 16 personer. Antalet starter 2012 och 2013 uppgick till 255 

respektive 227. Årets måndagsgolf vanns av Ulla Bergkrantz med Margareta 

Segerberg på andra plats. Årets eclectic vanns av Tove Eek. 

Onsdagen den 6 augusti ordnades spel på annan bana. I år bar det iväg till Danderyds 

golfklubb. Tyvärr hade bara 4 personer möjlighet att delta. Vi har även haft fyra 

lektioner för Fredrick; den 6 maj, 20 maj, 19 augusti och 2 september. 

Vi har fått med fyra nya damer, varav en har varit närvarande några måndagar. Övriga 

har nyligen tagit grönt kort och återkommer förhoppningsvis nästa år. 

Tack till de damer som varit flitiga på såväl måndagar som övriga tävlingar. Särskilt 

tack till Ulla Wåhlén som har registrerat våra resultat och tack även till Inger. 

 

Margareta, Tove, EvaLi 

 

Juniorkommittén 
Juniorkommittén har under året bestått av Max Hjelm, Victor Idevall och Fredrick 

Andréason, pro och kommittéordförande. Vi började redan i slutet av förra året med 

förberedelserna för denna säsong. Vi möttes angående verksamhetsplanen och vi hade 

träningar på Golfpunkten varje tisdag för ledargruppen (äldre juniorer som vill hjälpa 

till med verksamheten). När väl utomhussäsongen drog igång på Jarlabanke GK så 

var vi ledare väl förberedda och kunde ta emot de yngre juniorerna på ett bra sätt.   

Om vi ska nämna någon aktivitet lite extra för året så blir det matcherna mot 

Danderyd GK, Hässelby GK och Ekholmsnäs GK där många av juniorerna i år har 

gjort sin tävlingsdebut under trevliga former (scramble-match) och med en gemensam 

avslutande korvgrillning. Hemmamatchen den 12 september lockade över 30 

deltagande juniorer ifrån fyra klubbar.  

 

Max Hjelm, Victor Idevall och Fredrick Andréason  

 

Tävlingskommittén 
Mellan den 1 maj och 5 oktober har vi genomfört 12 klubbtävlingar, 5 

klubbmästerskap, 3 distriktstävlingar samt 20 omgångar vardera av måndags- och 

torsdagsgolfen. I måndags- och torsdagsgolfen genomförde vi dessutom en Eclectic 

där det gällde att på fem omgångar göra så bra resultat som möjligt på varje hål. 

Segrare i Eclectic var Anders Wåhlén och Tove Eek. 

Totalt antal deltagare i veckogolfen var som vanligt stort 71 st (74), varav 

måndagsgolfen hade 16 st (25) och torsdagsgolfen 55 st (49). Siffrorna inom parentes 

anger föregående års siffror.  
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Här är sammanställningen av vinnarna i årets större tävlingar. (Resultat och bilder 

från alla tävlingar finns på klubbens hemsida.) 

 

Klubbmästare 2014 

 Damer: Kristina Bejner 

 Herrar: Anton Tillberg 

 Junior: Joakim Selander 

 Minior: Emil Sundkvist  

 D 50: Ulla Wåhlén              

 H 45: Mats Berggren 

 H 55: Peter Wallberg 

 H 65: Sven Erik Evén 

 Handicap: Tommy Nowak 

 Scramble: Kristina och Ted 

Bejner 
 

 

Måndagsgolfen        Torsdagsgolfen      

1. Ulla Bergkrantz           1. Kenneth Wester  

2. Margareta Segerberg      2. Bobby Edenberg   

3. Tove Eek        3. Anders Wåhlén  

 

Slutslaget match som av tradition är 

årets sista klubbtävling, vanns av Leif 

Bexelius. 

 

Årets populäraste tävling om man ser 

till antalet deltagare var återigen 

Skogberga Open där B-laget vann. 

 

2015 års tävlingar ligger i 

planeringsstadiet och vi kommer att 

försöka göra en så bra och varierande 

tävlingskalender som möjligt. 

 

Klubbkommittén anordnade 

traditionsenligt Grillsnöret och 

Kräftslaget och har varit ett bra stöd 

under flera av årets tävlingar.  

Vi i tävlingskommittén hoppas att alla 

ni som varit med och tävlat har haft ett 

spännande och utmanande år.  

Vi lyssnar gärna på förslag som gör 

tävlingarna 2015 ännu bättre och 

hoppas att se ännu fler deltagare 

komma till start nästa år.  

Jag vill rikta ett stort Tack till alla 

kommittémedlemmar för årets arbete. 

 

Till våren 2015 arrangerar vår PRO en 

golfresa till Spanien 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.  

  

Ted Bejner (ordf), Bobby Edenberg, Ulla Wåhlén och Magnus Borg 

 

Pro 
Utbildnings- och rekryteringsverksamhet 2014 

Förutom mitt arbete med juniorerna så har damer, herrlaget och alla medlemmar 

erbjudits fria gruppträningar och privatlektioner till kraftigt reducerade priser som 

delvis finansierats av klubben.  

 

Skolgolf 
Vi hade under våren besök av ca 60 skolklasser som provade på golf. Det händer 

också att jag packar en väska full med klubbor och mjuka bollar och åker ut till 

skolorna. Skolaktiviteterna finansieras delvis av staten via ett projekt som heter 

Idrottslyftet som ska leda till att fler får möjligheten att prova på idrott i en förening. 

Under ett besök hos oss delas ofta klassen upp i två grupper. Första gruppen får börja 

med att parvis spela golf på banan (Prästgårdens hål 1-6), med endast putter. 

Spelformen är foursome eller scramble. Andra gruppen får stå på rangen och slå 

bollar så långt de kan, tid cirka 45 min/station. Avslutningsvis får barnen följa med ut 
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på hål 1 - 2 när jag spelar och berättar grundläggande saker om golf. Resultatet av 

skolgolfaktiviteterna ser vi inte alltid direkt eller på vår bana. Många barn som 

besöker oss har helt enkelt familj eller vänner som redan är medlemmar i en annan 

golfklubb så det kan vara naturligt att de också spelar där.  

 

Vi har under året försökt sprida bland de elever som besöker oss att vi på tisdagar har 

träningar mellan kl. 17-19 och att vi bjuder på tre provtillfällen i rad. En aktivitet som 

vi kallade Afterschool var inte så välbesökt som vi hade hoppats.  

Det viktigaste är dock att alla skolelever som besökt oss kan säga att de minst en gång 

har spelat golf och kanske provar de på golf igen hos oss eller på en annan klubb. 

 

Grönt kort  

Vi har under året utbildat 25 nybörjare som nått klubbhandicap 54 (Grönt kort). Vid 

teorikvällarna har en representant från styrelsen presenterat sig och sin funktion i 

klubben. 

 

Min egen vidareutbildning 

Jag har under året bl.a. varit på en vidareutbildning för tränare på sammanlagt 20 

dagar. Inriktningen har varit elitutveckling och golf som en olympisk gren. Jag ser 

fram emot de två sista skedena som är senare under året.   

 

Höstresan nov 2014 går till Norra Cypern, Korineum Golf, med en grupp varav ett 

halvdussin deltagare tillhör Jarlabanke GK. Det skall bli kul att avsluta säsongen med 

trevligt sällskap i ett varmt och torrt klimat. Vårens resa går till Spanien. 

 

Herrar 45 
H45-laget spelade matchspel i division 4 mot Kyssinge, Wäsby och Bro Bålsta. 

 

I laget deltog: 

Mats Berggren, Anders Linde, Mikael Hjelm, Kenneth Wester, Sven-Erik Evén och 

Magnus Borg 

 

Vi tog inte hem seriesegern, tyvärr. Men, i bollen med lägsta handicap stod Mats för 

årets prestation och gjorde oss alla mycket stolta när han vann alla sina tre matcher på 

Wäsby. Tack Mats, och tack alla i laget! 

 

Magnus Borg, lagledare 

 

Herrar 55 
Jarlabanke lag Herrar 55 deltog i årets 

matchspel i Stockholmsdistriktet. 

Spelplatserna var Arninge 19 maj, 

Ingarö 3 juni, Jarlabanke 25 augusti 

och Husby 25 september. 

Varje lag har fem deltagare och man 

spelar utan handicap. Det blir i varje 

omgång fem bollar med fyra deltagare 

i varje boll. Spelordningen bestäms av 

handicap. I första bollen går spelaren 

med högst handicap och i sista bollen 

den med lägst handicap. 

Vi vann flera av våra matcher och 

delade även en del matcher. På det hela 

taget gjorde vi en godkänd insats. 

Detta var första året som vi hade med 

ett lag i H55 match, och vi drog allihop 

lärdomar av årets spel. 

 

De spelare som var med i laget vid ett 

eller flera tillfällen var:  

Kenneth Lannermo, Peter Wallberg, 

Sven-Erik Evén, Kenneth Wester, 

Bobby Edenberg, Mats Bodin och 

Ted Bejner 
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Jag vill tacka alla i laget för sina insatser och ser fram emot ett spännande 2015. 

 

Ted Bejner (lagledare H55) 

 

Herrar 65 
Säsongen 2014 hade Jarlabanke för 

första gången ett lag i H65 division 6 

slaggolf. Eftersom vi förfogar över ett 

antal pigga pensionärer så var målet, 

förutom att prestera vårt yttersta, att 

alltid ställa upp med fullt lag, dvs. fyra 

spelare. Totalt använde vi oss av bara 

sex kombattanter. Sven Erik Evén och 

Bobby Edenberg medverkade i alla 

fyra omgångarna, Per Åke Evén, Mats 

Bodin och Leif Eek i två omgångar och 

Kjell Wallén i en. Serien bestod av 

totalt nio lag, där Huvudstaden 3 

segrade knappt på 1083 slag strax före 

Vallentuna 2 på 1087 och 

Haningestrand på 1090 slag. De fyra 

spelomgångarna spelades på Riksten, 

där Jarlabanke kom 8:a, på svåra 

Ljusterö, där vi hade det tufft värre och 

kom 9:a och på Vallentuna gick det 

inte mycket bättre – 9:a. Vi hade dock 

ett ess kvar: sista omgången avgjordes 

på Jarlabankes kombibana från tee 30 

på Skogberga, vilket var ovant för 

några. Där kom vi på delad andra plats 

med 243 slag – ett slag efter Brollsta 

på 242, och tur är att endast de tre 

bästas scorer i varje lag räknas in i 

totalen. En spelare från Jarlabanke – 

gissa vem - var bäst i hela omgången 

och det bidrog till att vi kunde sluta 

som 8:a på 1149 slag, två bättre än 

Kyssinge 2. Övriga lag som deltog var 

Nacka 3, Vallentuna 3 samt Ljusterö så 

klart. Som sammanfattning kan man 

säga att vi var drygt 5 slag per spelare 

sämre än segrarna och en del av det 

hämtar vi in till nästa säsong. 

 

Bobby Edenberg 

Lagledare 

 

Klubbkommittén 
År 2014 började med en ny medlem i 

klubbkommittén; EvaLi Lindgren 

ersatte Tove Eek som gick till 

damkommittén. Klubbkommitténs 

första uppdrag var vårstädningen där vi 

bjöd på våfflor till alla som gjort ett 

gott dagsverke. Bra uppslutning och 

mycket blev gjort denna dag. 

Grillsnöret gick av stapeln den 14 juni 

med okej men blåsigt väder, verkligen 

ingen värmechock. Det klipptes snöre 

och spelades bra golf och som vanligt 

blev det grillning med pommes frites 

och goda ostbollar.  

Segrade i herrklassen gjorde Ted 

Bejner och i damklassen Maria 

Schönborg-Linde. EvaLi hade ordnat 

ett trevligt lotteri och frågesport. Inger 

stod som vanligt för övrig markservice. 

Vi fick även detta år sponsring från 

ICA kyrkbyn och Hemberga. När 

mörkret fallit avslutade vi med 

”Bankesnabben” där Bobby guidade 

oss i konsten att med gemensamma 

krafter förflytta en golfboll runt 

Prästgårdsbanan så snabbt som möjligt. 

Vi slog inget rekord, men runt 10 

minuter är ganska snabbt ändå. 

Kräftslaget genomfördes i år den 16 

augusti för att medlemmarna skulle 

hinna hem från semestern och 

kräftrecensionerna skulle hinna komma 

ut i kvällstidningarna. Innan åskan 

infann sig senare på kvällen hann vi 

med att sörpla kräftor och sjunga visor. 

EvaLi hade åter fixat lotteri och 

Kennet Wester var den store vinnaren i 

både golf och lotteri.  

Nu är årets festiviteter över och 

klubbkommittén blickar framåt mot en 

ny säsong. Vi önskar att så många 

medlemmar som möjligt ska vara med 

på våra tävlingar och framförallt våra 

specialare där vi möts över mat och 
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dryck och där respektive som kanske 

inte spelar golf också är välkomna. 

Kom gärna med tips på vinster eller 

sponsringshjälp som kan förgylla våra 

prisbord. 

Tack för i år!  

 

Anders Linde, Inger Evén, Lars Melin, 

EvaLi Lindgren 

 

 

 

 

Valberedningen 
Har du lust att ställa upp som frivillig eller har du förslag på någon person som 

valberedningen kan kontakta för att besätta styrelse eller kommittéer inför årsmötet, 

så kan du ringa till Bobby Edenberg, 073-05 25 419. 

 

Kallelse till ordinarie årsmöte 
Torsdagen den 27 november 2014 kl. 18.00/19.00. 

Plats: Nygårds Värdshus, Nygårdsvägen 26, 187 70 Täby, tfn 08-510 135 60. 

Från och med klockan 18.00 serveras en enklare förtäring. Ni som tänker komma och 

mingla/äta måste anmäla er till Inger – kansli@jarlabankegk.se senast den 21 

november. 

Vägbeskrivning: Åk till Täby Kyrkby och sväng av mot Täby Kyrka. Följ skyltning 

till värdshuset. Mer info om Nygårds Värdshus finns på www.nygardsvardshus.se 

 

Välkomna! 

 

Styrelsen  

 

 

 

 

mailto:kansli@jarlabankegk.se

