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2019 

Inbjudan till årsmöte 5 mars  

tillika Verksamhetsberättelse 

 
Välkommen till ordinarie årsmöte 
 
Tid:   5 mars 2020 kl. 19.00 
Plats: Gustaf Bergs väg 17nb, Marknadssalen 

 
18.00 Enklare förtäring serveras.  
Du som tänker äta - mejla 
kajsabergman1952@icloud.com  

mailto:kajsabergman1952@icloud.com
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Ordförande har ordet  
 
Golfsäsongen 2019 är avslutad och vi blickar framåt in i 2020, vårt 30:e år som Golfklubb.  
Även denna säsong hade sina utmaningar med torka åter igen men även en hel del regn. 
Driftbolaget har kämpat hårt med våra två slingor Prästgården och Skogberga. Prästgården 
tog mest stryk i år efter sen kyla och snö på vårsidan, greenerna var okej först i början på 
augusti. I gengäld var Skogberga stundtals bättre än någonsin med en jämn kvalité över de 
flesta hålen på slingan. Fler har tack vare detta spelat Skogberga lite oftare och många av 
våra tävlingar avgörs ju där. Vi har ju också börjat testa nya front-tees på Skogberga för 
enklare spel för fler på denna utmanande slinga. Flera spelare har ju insett att det går att få 
nya utmaningar om man byter tee och får lite andra avstånd till flaggan.  Annars skall vi 
fortsatt satsa på vår träningsbana Prästgården med tillhörande Range så länge 
vägbyggnationerna verkar ligga på is. Måndags och Torsdags golfen är fortsatt de mest 
engagerande tävlingarna under året även om deltagarantalet minskat just i år. Vi får se om 
nya handicapsystemet ändrar på det så fler spelare kommer tillbaka. En del nya besökare 
från klubbar runt om i Stockholm kom också och deltog i våra tävlingar. Dels troligen för att 
vi har så många roliga tävlingar och också för att många klubbar har trångt med folk och 
tider. Stockholm hade i år en försiktig ökning av medlemmar. Tyvärr är det ont om junior- 
tjejer inom golfen och även hos oss, men styrelsen har lagt en focuspunkt på detta område 
för att se vad som går att göra åt saken. Juniorer överlag är ju något vi prioriterar då det är 
vår framtid, men det finns många intresseområden att fightas mot. Vårt ungdomslag har 
tävlat flitigt under säsongen och gjort några riktigt bra resultat i hård konkurrans med övriga 
Stockholms klubbar. Seniorerna har under ledning av EvaLi haft ett antal interna tävlingar på 
både våra och andra klubbars banor. Vår PRO Fredrik har haft löpande utbildningar för Grönt 
Kort och 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. Tävlingskommitté har 
med stort engagemang utmanat oss i spelformer som Tre klubbor, Backslaget, Puttslaget och 
alla KM tävlingar. Dessutom våra event tävlingar Grillsnöret och Kräftslaget. 
Vår hemsida www.jarlabankegk.se är fortsatt 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 EvaLi har fortsatt varit den verkliga Klippan som försett oss med info inför 
tävlingar och evenemang på både hemsida och på skyltar vid klubbhuset.  Något att hålla 
utkik efter både på vår hemsida men även i övriga informationskanaler under kommande 
säsong är ju det nya handicap systemet och de fortsatt nya förenklade golfreglerna som de 
flesta uppskattar. Detta kommer förhoppningsvis hjälpa oss att få en redan trevlig sport och 
hobby att bli än mer uppskattad och rättvis i framtiden. 
Jag vill 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. Vi har ju svårt att påverka 
väder och vind även om vi dagligen blir påminda om klimathot och hur vi borde rädda vår 
planet. Viktigt att tänka på såklart! Jag hoppas emellertid att vi på JBGK fortsatt tänker på 
vårt fina mänskliga klimat och tar hand om varandra och pratar positivt om vår klubb. 
Vi ses på Årsmötet! 
 
Anders Linde, ordförande 

http://www.jarlabankegk.se/
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Föredragningslista ordinarie årsmöte 

1. Årsmötet öppnas 
2. Fastställande av röstlängd för mötet 
3. Fråga om mötet har behörigen utlysts 
4. Fastställande av föredragningslista 
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera 

mötesprotokollet 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning: 

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
b. Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- 
och räkenskapsåret 

9. Fastställelse av resultat- och balansräkning samt dispositioner beträffande vinst eller 
förlust 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid revisionen avser 
11. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för det kommande 

verksamhetsåret 
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter för det kommande 

verksamhetsåret 
13. Val av 

a. klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år 
b. halva antalet övriga styrelseledamöter, ordinarie och suppleanter, till det 

antal för vilka mandattiden utgått eller vakans annars uppkommit, för en tid 
av två år 

c. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år 
d. revisor jämte högst två suppleanter för en tid av ett år. I valet av revisor får 

valda styrelseledamöter inte delta; 
e. ordförande och ledamöter i valnämnd för en tid av ett år; 
f. val av ombud till organisationer klubben ska/får ha representanter i 
g. val av minst ordförande till kommittéer som ska finnas enligt förslag av 

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

anmälts till styrelsen minst två veckor före årsmötet 
15. Övriga frågor 
16. Årsmötet avslutas 

 
 
 

Resultat- och balansräkning samt dispositioner beträffande vinst eller förlust 

Detaljerade uppgifter om klubbens ekonomi lämnas på årsmötet.  
 



JbGK TK Sidan 4 2020-01-21 

Damkommittén  
 
Årets Måndagsgolf varade från 6 maj till Finalen 21 sep. Som vanligt började vi med fika 
på verandan och Ulla Wåhlén berättade om sommarens tävlingar mm. Vi har haft en härligt 
solig och trevlig sommar. Måndagsgolfen vanns av Tove Eek. Stort grattis! 
 
Totalt antal rundor åren: 
2012 = 242 
2013 = 219 
2014 = 141 
2015 = 193 
2016 = 231 
2017 = 207 
2018 = 223 
2019 = 207 
 
8 maj. 13 deltagare. Eclectic-afton på Prästgården. Måltid på verandan och två varv på  
hålen 1-6. Alla fick pris; kuponger att handla för i klubbhuset. 1:a pris: Lektion för Fredrick. 
 
22 maj. 9 deltagare. 9 hål på Danderyds golfklubb. Före spelet hade vi picknick. Pris till alla; 
kuponger att handla för i klubbhuset. 1:a pris: Lektion för Fredrick. 
 
12 juni. 13 deltagare. Scramble på Skogberga. 6 hål. Måltid och pris till alla; kuponger att 
handla för i klubbhuset. 
 
18 juli. 8 deltagare. Spel på Lindö Äng. Var och en betalade själv.  
 
30 juli. 12 deltagare. Puttningslektion och puttningstävling på Skogberga. Måltid vid Röda 
huset. Alla fick pris; kuponger att handla för i klubbhuset. 
 
Vi har haft 8 lektioner för Fredrick. Damkommittén stod för lektion, kaffe/kaka och två 
hinkar med bollar. Fördelning antal deltagare: 15 / 10 / 14 / 12 / 11 / 15 / 8 / 11.  
Totalt 96. Ökning med 14. Snitt 12. 
 
I damkommitténs adressregister finns nu 102 damer. 35 av dem finns även med i 
Seniorernas register. På hemsidan finns rubriken Damer. Där har det funnits information om 
damernas alla aktiviteter samt Damernas Kalender 2019 för utskrift. 
 
Ett stort tack till ALLA damer för en härlig sommar med många trevliga rundor. Roligt med  
5 nya damer att spela med samt att 2 damer har återkommit efter några års uppehåll. Även 
ett stort tack till Ulla Wåhlén som har registrerat våra resultat och till Inger Evén som alltid 
tar hand om oss alla. 
 
Med förhoppning om en strålande solig och varm 2020! 
 
Tove Eek, EvaLi Lindgren, Kajsa Bergman, Inger Evén 
 

     Hänt under 2019 - Måndagar 

 

   19 har fortsatt att spela från förra året 

      2 har återkommit från tidigare år 

      5 nya har börjat att spela 
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Juniorkommittén  
 
Juniorkommittén har under året bestått av Victor Idevall Ordförande och Fredrick Andréason 
Pro. 
 
Ledargruppen startade säsongen enligt vana på Ullna Indoor, där vi både tränade och 
planerade kommande säsong för juniorerna.  
 
Vi fortsatte med det upplägg, som vi haft de senaste säsongerna, med en timmes ledarledd 
träning samt en halvtimmes frivillig träning med fria bollar, både före och efter träningen. 
 
Vi har fortsatt sett samma resultat som förra året med ökat juniorantal på träningarna under 
hela säsongen. Vi har även erbjudit juniorerna att gå rundor med en fadder både före och 
efter träningarna. 
 
Jarlabanke GK har hållit i två mini-tour tävlingar vilket varit kul att få dit flera yngre till 
banan, samt ge våra egna elever en form av seriös tävlingsvana på en tävling som inte ställer 
så tuffa krav. 
 
Vi är väldigt glada över att vi haft så många deltagare i klubbmatcherna mot Danderyds GK 
och att flera juniorer gjort sin tävlingsdebut. Matcherna har bjudit på bra spel, glädje samt 
massa korv och glass. 
 
Vi i Juniorkommittén tackar för detta år och hoppas att nästa bjuder på samma glädje och 
entusiasm. 
 
/Victor Idevall, Ordförande Juniorkommittén 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JbGK TK Sidan 6 2020-01-21 

Seniorkommittén  
 
Under vintern har vi haft en turnering på Äventyrsgolfen i Täby Centrum. 
4 torsdagar har vi räknat resultatet från spel på två 18-hålsbanor. 
Vinnare blev Ted Bejner. Många har även spelat övriga torsdagar. 
 
För andra året hade vi vår vårträff på restaurang Pomodorini i Täby. 
Ca 25 seniorer hade en trevlig eftermiddag med god mat.  
 
14-15 maj åkte 18 spelare till Åda Golf utanför Trosa. En fin anläggning med 
mysigt boende. Två trevliga dagar med vackert väder. 
Vinnare blev Bobby Edenberg och Ann-Christin Saros-Bolin. 
 
Skogberga Senior Open har i år omfattat 22 rundor. Samt spel på Åda (18), Grönlund (22), 
Sparren (20), Brollsta (13), Bodaholm (17) och Ljusterö (25)  
47 personer har deltagit och de har spelat 374 rundor. En ökning med 32 rundor.  
Antalet deltagare har varierat mellan 12 – 25 personer, med ett snitt av 17 personer.  
Tisdagsgolfen: Vi träffas på parkeringen ca 9.00, delar upp oss i bollar och går ut 9.15.  
Ingen föranmälan. De som kommer de kommer. Vi har haft soligt väder 21 av 22 tisdagar. 
Poäng varje spel: 1=5p, 2=4p, 3=3p, 4=2p. Övriga=1p. De 10 bästa spelen räknas. Max 
poäng=50. Den med lägre handicap vinner. 
 
I år var det många som kunde nå pallplats. Men ju närmare Finalen desto svårare blev det.  
Med lika poäng i Finalen, var det skillnaden 0,2 i lägre hcp som gjorde att Ulla Wåhlén fick  
lämna ifrån sig vandringspriset Käringen, till Kicki Bejner. Stort Grattis! 
Många herrar var det som kämpade tappert varje tisdag för att komma ikapp Leif Bexelius. 
Men Leif såg till att få några poäng nästan varenda tisdag. God strategi, för på så sätt vinner 
man med 10 poäng. Ett jättestort grattis till vandringspriset Gubbstrutten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TACK alla som deltagit under 2019 och vi hälsar alla välkomna åter 2020! 
Har du inte varit med förut? Kom och spela i all enkelhet. Alla som fyllt 60 år får delta. 
Läs mer på hemsidan under rubriken Senior. 
 
Hälsningar 
EvaLi Lindgren, Elisabet Gustafsson och Berit Ekstrand-Lavas. EvaLi vid pennan. 
Seniorkommittén 
 

Plats Deltagare 
Poäng 
totalt 

Deltagit 

1 Leif Bexelius 40 18 

2 Anders Åkman 30 14 

3 Staffan Thorsell 28 15 

4 Kicki Bejner 26 13 

    

    

 

 

Gubbstrutten – donerad av Leif Eek 

Käringen – tillverkad av Mats Bodin 
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Herrar 60  
 
Div 4 gul matchspel 
 
Som jag skrev i förra årets sammandrag ”om ett glatt gäng” som alltid ställer upp när 
lagledaren kallar. 
Det fanns även i år och har bestått av följande spelare Mats Bodin, Kenneth Wester, Ted 
Bejner, Kenneth Lannermo, Jan Fredriksson, Kjell Wallén och undertecknad. 
Första tävlingen gick av stapeln på vår hemmabana den 21/5 åtföljt av Vallentuna och 
Österåker med avslut på Lindö. 
Säsongen avslutades med en räkafton i glada vänners sällskap där det konstaterades att 
laget erövrat en 4:de placering. 
I skrivande stund har det blivit 2020 och jag hoppas på en lika fin ny säsong! 
Lagledare Sven-Erik Evén 
 
 

Elitlaget  
 
Elitlaget för herrar har under året deltagit i följande seriespel: 
  
Nationella seriespelet: I år så var Jarlabanke GK inlottad i Uppland division 2 och spelade på 
Enköpings GK i mitten av juli. Banan var utmanande, framför allt de första nio hålen, vilket 
resulterade i ett varierat spel från herrarna. Tyvärr nådde vi inte de resultat vi önskade men 
det var väldigt lärorikt och två trevliga dagar i solen. 
  
Stockholmsserien: Stockholmsserien är en matchspelstävling för samtliga 
Stockholmsklubbar. Jarlabanke GK vann sin grupp före Ingarö och Nynäshamn och gick till 
slutspel. I slutspelet tog det stopp i semifinalen mot Stockholms GK. Fin prestation av 
grabbarna som i år igen kan titulera sig till tredje bästa klubb i matchspel i Stockholm. 
  
De som har representerat klubben i Elitlaget år 2019 är Simon Almberg, Fredrik Anderberg, 
Thomas Bejner, Julius Marnelius, Oscar Rohlin, Emil Sundkvist och Anton Tillberg. 
Jag vill även passa på att tacka för förtroende att ha fått leda laget under både denna och 
föregående säsong. 
  
Julius Marnelius/Kapten 
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Tävlingskommittén  
 
Under säsongen 2019 har vi genomfört 14 klubbtävlingar, 8 klubbmästerskap, och 21 
omgångar vardera plus final av måndags- och torsdagsgolfen. I måndags- och torsdagsgolfen 
blev det som vanligt ett stort antal deltagare och en fantastisk final lördagen den 21 
september. 
 
Här är sammanställningen av vinnarna i årets större tävlingar.  
Resultat från alla tävlingar och mer info finns på klubbens hemsida. 
 

Klubbmästare 2019 

 Damer: Kristina Bejner 

 Herrar: Anton Tillberg  

 Handicap: Jan Fredriksson 

 Scramble: Julius Marnelius & 
Anton Tillberg 

 

 D 60: Kristina Bejner 

 H 50: Thomas Svanberg 

 H 60: Jan Fredriksson 

 H 70: Curt Gylesjö 
 

 
Måndagsgolfen       Torsdagsgolfen      
1. Tove Eek (103p)          1. Bobby Edenberg (150p) 
2. Barbro Örnfeldt (103p)     2. Anton Tillberg (141p)  
3. Kajsa Bergman (100p)     3. Emil Sundkvist (136p)
 
 
Slutslaget-Match som av tradition normalt är årets sista klubbtävling, vanns av Bobby 
Edenberg. 
 
Det milda decembervädret gjorde det dessutom möjligt att genomföra Nyårsgolfen den 31 
december.  
25 spelsugna deltagare spelade 9 hål slaggolf på Prästbanan. Segrade gjorde Magnus Borg på 
30 slag netto. 
 
Vi i tävlingskommittén hoppas och tror att alla ni som varit med och tävlat 2019 har haft ett 
spännande och utmanande år. En nyhet var ”Spelarnas val” där medlemmarna fick rösta 
fram spelformen, och det blev ”1-manna scramble”. Spelarnas val återkommer under 2020 
års säsong.  
 
Det nya WHS handicapsystemet går igång den 1 mars 2020 och det ska bli spännande att se 
hur det påverkar vårt handicap och tävlingsförutsättningar. 
 
Våra banor har slopats om inför 2020 och försetts med flera nya Tees.  
Prästgårdens 9 håls bana har numera 3 Tees (Gul-Blå-Röd).  
Skogbergas 12 håls bana har 6 Tees (Svart-Vit-Gul-Blå-Röd-Orange).  
Det betyder att du har många fler valmöjligheter än någonsin tidigare.  
 
”Tee it Forward” är något som PGA/USGA förespråkat den senaste tiden och vår klubb hakar 
gärna på den trenden.  
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Spelar vi 18-håls tävling så kommer kombislingan ofta att användas (9 Präst + 9 Skog) och då 
finns 3 Tees i stället för som tidigare 2 Tees.  
  
Vår målsättning är att göra din golf- och spelupplevelse hos oss så bra och spännande som 
möjligt, och med rimliga rondtider. 
 
En tävlingsrunda på Jarlabanke GK ska vara utmanande och rolig. Punkt! 
 
Jag vill rikta ett stort Tack till alla kommittémedlemmar för årets arbete. 
 
Säsongsstart planeras med det traditionsenliga Vårslaget den 1 maj.  
 
Täby i januari 2020 
    
Ted Bejner (ordf) e-post ted(at)jarlabankegk.se  
Bobby Edenberg    
Ulla Wåhlén 
 
 
 
 
 

Bankommittén  
 
Efter en torr inledning har skötsel, väder och vind varit gynnsamma för banornas utveckling 
under året. Det har varit möjligt att spela långt in på hösten och förvintern. 
Det har skett några stora förändringar detta år som påverkat i första hand Skogberga. Det 
gamla färgsystemet har återinförts och kompletterats med blå och orange färger. Nya 
orange tees har tillfälligt skapats på hål nr 2, 6, 8 och 11, för att ge bättre möjligheter för 
nybörjare och damer att spela på Skogberga. Orange tee på hål nr 3 färdigställdes under 
hösten och orange tees på hål 2 och 6 kommer att färdigställas under 2020. Ny gul och ny 
röd/orange tee kommer att byggas på hål nr 8. 
Hål nr 8 som varit ett ganska lätt par 5 hål har ändrats till par 4 och hål 11 som varit banans 
svåraste hål, har ändrats till par 5. Röd och gul tee flyttas av denna anledning. Under 
sommaren har en omslopning skett för de nya färgerna och ändringarna av hål 8 och 11. 
Leif Eek, ordförande 
Kenneth Lannermo, Sven-Erik Evén och Fredrick Andréasson 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:ted@jarlabankegk.se
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Pro  
 
Mini Touren  

Jag har tillsammans med mycket hjälp från Ulla W (Starter) och Ted B (Tävlingsledare) 

arrangerat två st. Mini Tour tävlingar på Jarlabanke GK. Den första gick 2 juni på Prästgården 

och den andra tävlingen arrangerade vi 1 Sep på Skogberga då vi använde röd och orange 

tee. Väldigt lyckat och uppskattat av juniorerna. Mini Touren är en tävlings serie som riktar 

sig till 8-15 år och hcp 54- 18 så det är det första steget på tävlingstrappan. Vill också passa 

på och tacka Driftbolaget som la ner extra tid för att få banan i extra bra skick.  

 

Grönt kort 

Vi har under säsongen utbildat 36 nya golfare som nått handicap 54 eller lägre. När du tar 

grönt kort hos oss på Jarlabanke GK så erbjuds du ett paket med kurs och 

medlemskap innehållande frittspel på både Prästgården och Skogberga. 

Att träna in svingen på rangen är bra dock det som är ännu bättre är att få komma ut 

på banan och försöka använda den, vilket vår lite snällare Prästgården passar perfekt för.  

Vårt upplägg för att göra intresserade till golfare är riktigt bra så rekommendera gärna era 

vänner som är intresserade att ta kontakt med mig.       

 

Golf Tjej och Grabb STHLM  

Distriktets bredd junior verksamhet har även i år varit på besök hos oss vid två tillfällen. 

Första besöket var veckan efter Midsommar då vi hade en utbildningsaktivitet med tema 

regler och lära dig tävla.  

Sen den 13 okt arrangerade vi för tredje året i rad SGDF Höstscramble för juniorer vilket var 

väldigt uppskattat, både banan och vädret var toppen!   

 

Skolgolf 

Vi hade under säsongen 18 lektionstimmar och 10 skolklasser som provade på golf hos oss 

ute på klubben. Det är något fler än förra året.  

Jag har erbjudit skolorna att komma ut till ett lågt självkostnads pris och hoppas att fler 

skolor kommer ut och provar på golf hos oss.  

 

Golfresor  

Vårresan 2019 gick till Parco De Medeci utanför för Rom. Vilket var en resa som bjöd både på 

golf, fotboll och alla Roms attraktioner.  

Höstensresan 2019 gick till Playa Granada i Spanien. En trevlig seaside bana med klubbhuset 

liggande på stranden.  

Till våren går resorna till Mar Menor 12-19 mars och Valle del Este 22-29 mars. Om ni vill 

följa med på resor framöver så tveka inta att ta kontakt med mig för mera information.  
 

Privatlektioner 

Nu under vinter går det att ta lektioner med mig på Golf Center Danderyd (den varma  
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utomhus rangen) och Ullna Indoor. Hör gärna av er om ni vill lära er 2020 års sving innan 

säsongen drar igång.   

 

/Fredrick Andréason 

Golfinspiratör och PGA Club Professional 

073-993 55 63 - Fredrick.a@pgasweden.com 

 
 

Klubbkommittén  
 
Grillsnöret gick av stapeln den 15 juni med härligt väder. 36 deltagare var bra uppslutning 
och ändå saknade vi ett flertal. Det klipptes snöre och spelades bra golf. Några gjorde snör-
Hio, eagles och många birdies. Ett tiotal respektive anslöt till kvällen och även några för 
första gången, så det var fullt på verandan. Trevligt lotteri med vinster av alla de slag och 
Golftävlingens vinnare förärades med nya klubbtröjan. Sven-Erik grillade som vanligt och 
Inger stod för övrig markservice, undertecknad friterade pommes och de uppskattade 
ostbollarna med varierad styrka. Vi fick även detta år sponsring från ICA i kyrkbyn.  Vädret 
var ju bra och det var tillräckligt ljust för att genomföra Bankesnabben, förra årets debacle 
var glömt och vi gjorde ett riktigt snabbt varv på Prästgården någon vann potten och blev 
glad (fler frågor om detta besvaras av Bobby, chef över denna lek).  Trevligt på alla sätt och 
några nykomlingar fick vi som sagt också lära känna. 
Kräftslaget den 10 augusti spelades som vanligt på kombislingan som parscramble. 18 lag (36 
pers) deltog. Vädret var bra. Härlig svensk sommar och humöret på topp. Många stannade 
efteråt för att sörpla kräftor och andra skaldjur. Det var sång, lotteri, lyckohjul och god 
stämning långt in på kvällen.  
Glädjande är också att dessa eventtävlingar samlar både ung som gammal att förenas i både 
tävling och fest där erfarenheter utbyts och umgänge delas under hela dagen. Lite ovanligt i 
dagens hårda samhällsklimat. 
Sista uppdraget för klubbkommittén blev Slutslaget den 6 oktober, 26 deltagare slöt upp. Då 
bjöd vi på mackor och gulaschsoppa till alla tappra som spelade matchgolf hela dagen lång. 
Soligt väder för att vara så sent på säsongen om en ganska kallt på morgonen. 
2019 års festiviteter är över och klubbkommittén blickar framåt mot 2020. Vi hoppas som 
vanligt få se våra trogna medlemmar och förhoppningsvis många nya på våra tävlingar där vi 
möts över lite mat och dryck och där även respektive som kanske inte spelar golf också är 
välkomna. Kom gärna med tips på vinster eller sponsringshjälp som kan förgylla våra 
prisbord.  
Tack för 2019, vi ses 2020 
Inger Evén, Tove Eek, Lars Melin och Anders Linde 
 

mailto:Fredrick.a@pgasweden.com
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Statistik 2019 (2018 parentes)  
 
Fördelning per medlemstyp 
 
Aktiva Medlemmar 451 (449) 
Fullvärdiga medlemmar Präst+Skog 72 (77) 
Medlemmar endast Präst 26 (88) 
Årsmedlemskap 175 (105) 
Greenfeemedlem 178 (179) 
 

Män: 263 (298) 56,37 år genomsnitt 
Kvinnor:  147 (151) 62,91 år 
 
Juniorer: 
Pojkar: 32 (36) 16 år genomsnitt 
Flickor: 9 (5) 14,67 år  
 
Passiva: 12 (14) 
 

Svåraste hål Prästbanan 
Hål 7 6,02 par 4 (2018, Hål 7, 6,08) 
Hål 9 5,96 par 4 (2018, Hål 9, 5,97) 
Hål 3 4,34 par 3 (2018, Hål 5, 4,35) 
 
Lättaste hål Prästbanan 
Hål 2 3,84 par 3  (2018, Hål 1, 3,88) 
Hål 1 3,83 par 3  (2018, Hål 2, 3,90) 
Hål 4 4,02 par 3  (2018, Hål 4, 4,02) 
 
Svåraste hål Skog 12 (litet underlag) 
Hål 11 6,50 par 5 (2018, Hål 7, par 3, 4,43) 
Hål 10 5,87 par 4 (2018, Hål 1, par 4, 5,88) 
Hål 12 5,74 par 4 (2018, Hål 11, par 4, 5,88) 
 
Lättaste hål Skog 12 (litet underlag) 
Hål 3 6,00 par 5 (2018, Hål 9, par 3, 3,79) 
Hål 7 3,66 par 3 (2018, Hål 3, par 5, 6,36) 
Hål 9 3,73 par 3 (2018, Hål 12, par 4, 5,14) 
 
Svåraste hål Kombislingan 18 hål 
Skog 6 6,56 par 5 (2018, Hål S11, par 4, 6,07) 
Skog 5 3,77 par 3 (2018, Hål P5, par 3, 4,36) 
Skog 7 3,77 par 3 (2018, Hål S7, par 3, 4,29) 
 
Lättaste hål Kombislingan 18 hål 
Skog 12 4,28 par 4 (2018, Hål P1, par 3, 3,35) 
Präst 2 3,36 par 3 (2018, Hål P2, par 3, 3,47) 
Präst 1 3,35 par 3 (2018, Hål P6, par 3, 3,65) 
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Valberedningen 

Om du vill arbeta aktivt i styrelse eller kommitté för att utveckla vår förening eller 
har förslag på någon person som du tycker är lämplig så är du välkommen att 
kontakta klubbens valberedning inför årsmötet.  
Se www.jarlabankegk.se  för kontaktpersoner. 

 

 
 
Kallelse till ordinarie årsmöte 

Tid: 5 mars kl. 19.00 
Plats: Gustaf Bergs väg 17nb, Marknadssalen 
 
18.00 Mingel och lättare förtäring 
  
Ni som tänker äta anmäler er till kajsabergman1952@icloud.com  senast den 29 
februari. 
 
Motioner till mötet ska vara inkomna senast den 16 februari till 
anders.linde@mccain.com  
 
 
 
Välkommen! 
 
Styrelsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.jarlabankegk.se/
mailto:kajsabergman1952@icloud.com
mailto:anders.linde@mccain.com

