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Inbjudan	till	årsmöte	21	februari	
tillika	Verksamhetsberättelse	

Välkommen till ordinarie årsmöte 
 
Tid:   21 februari 2018 kl. 19.00 
Plats: Hagasalen Åbybergskyrkan, Vallentuna 
 
 
Enklare förtäring serveras från 18.00. Du som 
tänker mingla/äta - mejla mtm.borg(at)gmail.com 
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Ordföranden har ordet 
	
Golfsäsongen 2017 blev lika bra som de 
senaste åren. Solbadare och semesterfirare 
hade säkert önskat sig lite mer sol och 
värme men vi golfare är ju nöjda med 
uppehåll och inte så hård blåst. Likt ”Sola i 
Karlstad” så hade vi bra väder på i stort 
sett alla tävlingar från maj till oktober.  
 
Båda banorna höll god kvalité med 
nedklippta ruffar och stundtals oväntat 
snabba greener. Fortsatt är det många 
medlemmar som nyttjar vår ranch och även 
en hel del från andra närliggande klubbar 
som uppskattar läget och närheten till 
Prästgården.  
 
Liksom i övriga golf-Sverige så har vi fått 
lite nya medlemmar vilket är väldigt roligt. 
Klubben har även som 1 av 45 klubbar 
deltagit i genusprojektet 50/50 som har 
som mål att skapa förutsättningar för alla 
som vill att kunna utöva golf på lika 
villkor. Likt ”Metoo” som fick ett starkt 
genomslag under hösten. Inget är klart 
gällande den nya infarten till IP så vi 
planerar som vanligt inför kommande 
säsong. 
 
Vår PRO Fredrik har som vanligt utbildat 
nybörjare i Grönt Kort och skolgolf för 
elever i närliggande skolor. Skolgolfen 
som till kommande säsong tyvärr upphör 
då kommunen lägger ner denna 
verksamhet. Möjligen kommer det en ny 
form av aktivitetsstöd men inget är klart. 
Fredrik har ju haft förslag på förmånliga 
utbildningar för våra medlemmar också. 
Detta har mest nyttjats av vår 
Damkommitté vilket är positivt. Kanske 
finns det fler som till kommande säsong 
behöver justera swingen eller få tips på hur 
man slår lite rakare och längre. Resorna är 
ju också populära och de lär väl bli fler 
2018. Våra duktiga juniorer har ju också 
hjälpt till med utbildningarna. Även varit 
understöd till Inger i klubbstugan vid 

många tillfällen under säsongen. Vår 
klubbstuga med tillhörande veranda och 
Ingers omsorg som är som navet i ett hjul 
eller rosen mitt i tårtan. Där snacket går, 
fika på fika samt alla prisutdelningar och 
festliga evenemang. 
 
Tävlar gör vi också flitigt. När jag träffar 
folk från andra klubbar så häpnar de över 
hur många tävlingar vi genomför per 
säsong. Vi får ju faktiskt flera besök från 
andra klubbar som läst om våra tävlingar. 
Några har ju också vunni,t men det får vi 
bjuda på och sporra oss att bli bättre. Några 
lockas ju också av lite suspekta evenemang 
som Grillsnöret, Kräftslaget och Norsk 
golf. Våra medlemmar är ju annars mest 
aktiva på våra Måndagsgolf (damerna) och 
Torsdagsgolf(herrar o damer)som sträcker 
sig över hela säsongen. Sista tävlingen för 
året spelades 31 december. Spännande att 
se vad vår eminenta tävlingskommitté har 
för överraskningar till våren.  
 
Vår marknadsföring sköts ju främst via 
Hemsidan där Eva Li gör ett fantastiskt 
jobb med att informera om det mesta som 
rör vår klubb. Även infoskyltar vid 
klubbhuset och många nya idéer. Det finns 
många fler inom styrelse och i 
kommittéerna som gör ett fantastiskt jobb 
under året. Tack! till er och Tack! till alla 
medlemmar som stöttar Jarlabanke 
Golfklubb och gör oss till en av de 
trivsammaste golfklubbarna i Sverige.  
Vi har fortfarande plats för fler så bjud in 
en vän och prata väl om Jarlabanke GK. 
 
Vi ses på grönt gräs 2018! 
 
 
Anders Linde 
Ordförande 
	



 
 
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.	
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Damkommittén 
Årets	Måndagsgolf	varade	från	2	maj	till	Finalen	23	sep.	Första	måndagen	fikade	vi	
på	verandan	och	Ulla	Wåhlén	informerade	om	säsongens	tävlingar	mm.	I	år	
förlängdes	spelperioden	med	2	veckor.	Vi	har	haft	en	trevlig	golfsommar.	
Måndagsgolfen	vanns	av	EvaLi	Lindgren.	Stort	grattis!	
	
Totalt	antal	rundor	
2017	 2016	 2015	 2014	 2013	 2012	
207	 231	 193	 141	 219	 242	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Även	i	år	hade	vi	en	specialkväll	på	Skogberga.	Den	14	juni	träffades	18	damer	på	
verandan	och	åt	god	smörgåstårta	mm.	Vi	åkte	till	banan	och	delades	in	i	grupper.	I	
år	utökades	ytan	till	hålen	1,	2,	11	och	12.	Uppdelat	på	9	stationer	med	lite	kluriga	
saker	att	prestera.	Scorekort	skrevs	och	alla	fick	pris:	två	kuponger	att	handla	för	i	
klubbhuset.	Vi	hade	även	lektion	med	Fredrick	på	banan.	
	
Den	9	aug	spelade	7	damer	på	Danderyds	golfklubb.		
	
Vi	har	haft	7	lektioner	för	Fredrick.	Damkommittén	stod	för	lektion,	kaffe/kaka	och	
en	hink	med	bollar.	Rekord	i	antal	deltagare.	Fördelning:	6(regn)	/	14	/	12	/	6(regn)	/	
16	/	19	/	12.	Totalt	85.	
	
I	damkommitténs	adressregister	finns	nu	84	damer	som	fått	26	mail	med	
information	och	påminnelser	om	aktiviteter.	30	av	damerna	finns	även	med	i	
Seniorernas	register.		
På	hemsidan	finns	rubriken	Damer,	med	underrubrikerna	Aktiviteter	och	Senaste	
Nytt.	Där	har	det	funnits	information	om	damernas	alla	aktiviteter,	men	även	om	
ordinarie	tävlingar	samt	Damernas	Kalender	2017	för	utskrift.	
	
Återigen	ett	stort	Tack	till	ALLA	damer	för	en	härlig	sommar	med	många	trevliga	
rundor.	Roligt	med	7	nya	damer	att	spela	med	samt	att	1	dam	har	återkommit	efter	
några	års	uppehåll.	Även	ett	stort	tack	till	Ulla	Wåhlén	som	har	registrerat	våra	
resultat	och	till	Inger	Evén	som	tar	så	väl	hand	om	oss	alla.	
	
Med	förhoppning	om	en	strålande	solig	och	varm	2018!	
EvaLi,	Kajsa,	Tove,	Inger  

Hänt	under	2017:	MÅNDAGSGOLF	
	
16	har	fortsatt	att	spela	från	förra	året	
		1	har	återkommit	från	flera	år	tillbaka	
		6	nya	har	börjat	att	spela	
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Juniorkommittén 
Juniorkommittén	har	under	året	bestått	av	Victor	Idevall	Ordförande,	Emil	Sundkvist,	
Oscar	Winlöf	och	Fredrick	Andréason	Pro.	Ledargruppen	startade	säsongen	enligt	
vana	på	Ullna	Indoor,	där	vi	både	tränade	och	planerade	kommande	säsong	för	
juniorerna.	
	
Säsongsstarten	för	alla	juniorer	hade	vi	på	Paradise	Adventure	Golf	i	Täby	Centrum	
där	vi	samlades	och	hade	en	supertrevlig	och	härlig	minigolf-upplevelse	tillsammans.		
	
Vi	fortsatte	med	det	upplägg	som	vi	hade	2016	med	en	timmes	ledarledd	träning	
samt	en	halvtimmes	frivillig	träning	med	fria	bollar,	både	före	och	efter	den	
ledarledda	träningen.	Vi	har	fortsatt	sett	samma	resultat	som	förra	året	med	ökat	
juniorantal	på	träningarna	under	hela	säsongen.		
	
Vi	fick	besök	av	SGDF-satsningen	Golfgrabb	Stockholm	där	de	bland	annat	spelade	2-
manna	scramble	på	vår	kombislinga.		
	
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	
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Seniorkommittén 
Som	traditionen	bjuder	träffades	vi,	170215,	på	restaurang	Kvarnen	vid	
Medborgarplatsen.		Ca	20	seniorer	träffades	och	hade	en	trevlig	eftermiddag.		
	
16-17	maj	åkte	20	spelsugna	till	Burvik	gk	nära	Knutby.	En	mycket	vacker	anläggning	
och	trevligt	boende.	Mest	sol	men	även	lite	duggregn.	Över	lag	en	mycket	trevlig	
resa.	
	
Skogberga	Senior	Open	har	i	år	omfattat	22	rundor.	Samt	spel	på	Burvik	(20),	
Vallentuna	(22),	Grönlund	(23),	Tjusta	(17),	Ljusterö	(24),	Lindö	Park	(15)	och	
Lövsättra	(15).		
41	personer	har	deltagit	och	de	har	spelat	281	rundor.	
Vid	de	15	tisdagarna	på	Skogberga	har	deltagandet	varierat	mellan	3	–	19	personer,	
med	ett		
snitt	av	10	personer.	Vi	träffas	på	parkeringen	ca	9.15,	delar	upp	oss	i	bollar	och	går	
ut	9.30.		
Ingen	föranmälan.	De	som	kommer	de	kommer.	Vi	har	haft	soligt	väder	så	gott	som	
varje	tisdag.	
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.	
	
Vi	säger	stort	GRATTIS	till	alla	vinnarna!	Staffan	Thorsell	som	återigen	vann	med	
nästan	max	poäng.	Anders	Åkman	kom	återigen	tvåa.	Nykomlingen	SvenOve	
Alvarsson	kom	trea.		
Och	så	Ulla	Wåhlén	som	både	vann	vandringspriset	Käringen	och	kom	fyra	totalt.		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TACK	alla	som	deltagit	under	2017	och	vi	hälsar	alla	välkomna	åter	2018!	
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	
Jarl,	Staffan	och	EvaLi	vid	pennan.  

Plats Deltagare Poäng 
totalt Deltagit 

1 Staffan Thorsell 46 15 
2 Anders Åkman 34 12 
3 SvenOve Alvarsson 32 14 
4 Ulla Wåhlén 30 13 

 
 

Gubbstrutten – donerad av Leif Eek 
Käringen – tillverkad av Mats Bodin 
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Tävlingskommittén 
Under	säsongen	2017	har	vi	genomfört	14	klubbtävlingar,	11	klubbmästerskap,	och	
21	omgångar	vardera	plus	final	av	måndags-	och	torsdagsgolfen.	I	måndags-	och	
torsdagsgolfen	blev	det	rekordstort	antal	deltagare	och	en	fantastisk	final	lördagen	
den	23	september.	
Totalt	antal	deltagare	i	veckogolfen	var	som	vanligt	stort	med	74	st	(74),	varav	
måndagsgolfen	hade	23	st	(30)	och	torsdagsgolfen	51	st	(50).	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	2017	
Damer:		 Kristina	Bejner	
Herrar:		 Anton	Tillberg		
Handicap:		 Emil	Sundkvist	
Scramble:		 Magnus	Borg	&	Thomas	Svanberg	
Junior:			 Victor	Idevall	
Minior:		 Erik	Björklund	
D	50:		 	 Kristina	Bejner	
D	60:		 	 Ulla	Wåhlén	
H	50:		 	 Ted	Bejner	
H	60:		 	 Leif	Bexelius	
H	70:		 	 Curt	Gylesjö	
	
Måndagsgolfen		 				 Torsdagsgolfen			 			
1.	EvaLi	Lindgren				 	 1.	Bobby	Edenberg		
2.	Kajsa	Bergman	 				 2.	Simon	Almberg	
3.	Tove	Eek	 	 				 3.	Ulla	Wåhlén	
	
Mästarnas	Mästare	återkom	i	tävlingsprogrammet	och	avgjordes	över	18	håls	
slaggolf.	Ulla	Wåhlén	och	Johnny	Jonsson	vann	på	64	resp.	63	slag	(par	67).	Bra	
spelat!	
Slutslaget	match	som	av	tradition	är	årets	sista	klubbtävling.	Vann	gjorde	Bengt	
Lindström.	Vi	lyckades	även	genomföra	Nyårsgolfen	den	31/12	med	21	deltagare	på	
en	grön	Prästgårdsbana.	Segrare	blev	Maria	Schönborg-Linde.	
	
Stort	Grattis	till	segrarna	och	ett	stort	Tack	till	alla	entusiastiska	deltagare	som	gör	
tävlingarna	roliga	att	arrangera!	Vi	hoppas	att	alla	ni	som	varit	med	och	tävlat	har	
haft	ett	spännande	och	utmanande	år.		
	
Nu	ser	vi	fram	emot	säsongen	2018	som	vi	hoppas	ska	ge	alla	Jarlabankare	och	
gäster	en	härlig	golfupplevelse	och	någonting	som	gör	er	sugna	att	komma	tillbaka.	
2018	års	tävlingar	är	fastställda	och	vi	hoppas	att	tävlingarna	kommer	att	locka	
många	spelsugna	till	start.	Säsongsstart	blir	som	vanligt	Vårslaget	1	maj.	
	
Jag	vill	rikta	ett	stort	Tack	till	alla	kommittémedlemmar	för	årets	arbete.	
Ted	Bejner	(ordf)	e-post	ted(at)jarlabankegk.se		
Bobby	Edenberg,	Ulla	Wåhlén  
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Statistik 2017 
 
Medlemmar		 	 	 	 497		 (465)	
Fullvärdiga	medlemmar	Präst+Skog		 	 96		 (96)																																																		
Medlemmar	endast	Präst	 	 	 47		 (55)	
Årsmedlemskap	 	 	 	 114		 (97)	
Årsmedlemskap	endast	Präst		 	 39		 (20)	
Greenfeemedlemmar		 	 	 189		 (179)	
Passiva		 	 	 	 	 12		 (18)	
	
Lättaste	hål	Prästbanan	
Hål	2	 3,05	 par	3	
Hål	1	 3,11	 par	3	
Hål	8	 5,38	 par	4	
	
Svåraste	hål	Prästbanan	
Hål	9	 6,14	 par	4	
Hål	7	 6,08	 par	4	
Hål	3	 4,23	 par	3	
	
Lättaste	hål	Skogberga	
Hål	5	 3,62	 par	3	
Hål	12	 4,91	 par	4	
Hål	9	 3,74	 par	3	
	
Svåraste	hål	Skogberga	
Hål	7	 4,49	 par	3	
Hål	11	 5,91	 par	4	
Hål	1	 5,81	 par	4	
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Pro	 
Skolgolf	
Vi	hade	under	säsongen	ca.100	lektionstimmar	och	ca.	60	skolklasser	som	provade	
på	golf	hos	oss	ute	på	klubben.	Det	händer	också	att	jag	packar	en	väska	full	med	
klubbor	och	mjuka	bollar	och	åker	ut	till	skolan.	Skolaktiviteterna	finansieras	delvis	
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.		
Tyvärr	kommer	detta	projekt	att	läggas	ner	ifrån	statligt	håll	dock	det	hindrar	inte	
skolorna	att	fortsätta	att	besöka	oss	dock	till	en	kostnad	av	25	kr/elev	för	att	täcka	
klubbens	kostnader.			
Under	ett	besök	hos	oss	delas	ofta	klassen	upp	i	två	grupper.	
En	grupp	får	börja	stå	på	rangen	och	slå	bollar	så	långt	de	kan,	tid	cirka	30	-45	
min/station.	
Medan	den	andra	gruppen	får	prova	på	att	spela	golf	på	banan	(Prästgårdens	hål	1-
6),	med	putter	från	ca	30-70	m.	Eleverna	spelar	oftast	i	par,	spelform	foursome	eller	
scramble.	
Sen	avslutar	vi	om	tid	finns	med	att	barnen	får	följa	med	ut	1-2	hål	då	jag	spelar	och	
berättar	lite	grundläggande	om	spelet	golf.	
Det	vi	under	året	har	försökt	få	ut	bland	de	elever	som	besöker	oss	är	att	vi	på	
tisdagar	har	träningar	mellan	kl	17-19	och	vi	bjuder	på	att	testa	på	under	3	tillfällen.	
Vi	hade	också	den	13	juni	en	Prova	på	golf	aktivitet	som	vi	kallar	After	school.	
Viktigast	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	någon	gång	hos	oss	eller	på	en	annan	
klubb.	
	
Privatlektioner	
Glöm	inte	att	ta	några	lektioner/säsong	kan	jag	lova	gör	er	golf	både	
intressantare	och	enklare.	Sen	att	det	leder	till	ett	något	bättre	och	jämnare	spel	får	
vi	se	som	en	bieffekt.	
	
Grönt	kort	
Vi	har	under	säsongen	utbildat	53	nya	eller	ny	gamla	golfare	som	nått	klubbhandicap	
54.	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	våran	lite	snällare	Prästgården	passar	
perfekt	för.	Efter	kursen	har	vi	erbjudit	alla	nya	golfare	samt	även	de	som	gick	kurs	
förra	året	ytterligare	teori	och	fria	träningar	som	vi	kallat	för	återträffar.	På	dessa	har	
vi	koncentrerat	oss	på	grunderna	grepp,	sikte	och	uppställning	och	även	gett	
individuella	tips	ang.	swingen.		
Vårt	upplägg	för	att	göra	intresserade	till	golfare	är	riktigt	bra	så	rekommendera	
gärna	era	vänner	som	är	intresserade	att	ta	kontakt	med	mig.								
	
Vårresan	
Gick	till	Montado	Golfresort	strax	utanför	Setubal	och	en	30	min	ifrån	Lissabon.	
Montado	är	en	anläggning	vi	åkt	till	tidigare	som	har	mycket	av	det	jag	söker	hos	ett	
resemål.	Banan	är	trevlig	och	spelbar	för	alla	oavsett	nivå,	sen	är	boende	på	banan	så	
det	är	nära	till	allt.	Det	finns	även	en	del	annat	att	besöka	och	se	för	den	som	vill	på	



 Sidan 10 
 

den	spelfria	dagen.	Dock	många	valde	bort	Lissabon	och	Setubal	och	följde	med	mig	
och	spelade	en	väldigt	lokal	18	hålsbana	av	korthålls	karaktär	par	62.	Pamela	golf	har	
jag	för	mig	att	banan	hette	den	hade	en	del	utmande	vattenhinder	fast	bäst	var	nog	
det	19	hålet	resturangen	som	leverade	en	god	lunch.							
	
Höstresan	
Säsongen	avslutades	på	La	Sella,	Denia	ca	1	tim	från	Alicante,	Spanien.	
Banan	var	ritad	av	Olazabal	och	bestod	av	3st		9	hålsslingor	med	olika	karaktär.		
Hotellet	var	ett	5	stjärnigt	Marriot	Hotel	som	erbjöd	ett	bra	boende	med	både	
varieande	och	bra	kvalité	på	maten.	På	den	spelfria	dagen	åkte	jag,	T.B	och	T.K	iväg	
och	spelade	match	på	Javéea	GC.	Banan	bestod	av	9	hål	som	vi	spelade	två	varv	med	
väldigt	varierande	avstånd	från	tee	på	första	och	andra	varvet.	Flera	av	hålen	byte	
vinkel	eller	par	4	vart	par	5.	Kul	och	intressant	bana	matchen	tog	slut	på	hål	15	till	
min	fördel.					
	
/Fredrick	Andréason	
Golfinspiratör	och	PGA	Club	Professional	
073-993	55	63	-	Fredrick.a@pgasweden.com
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Klubbkommittén 
Klubbkommittén rivstartade med 
gulaschsoppa och ostmackor på 
städdagen i slutet på april. Bra 
uppslutning bland medlemmarna men 
vi kan alltid bli fler till kommande 
säsong.  
 
Nästa evenemang var som vanligt 
Grillsnöret då vi kryper omkring med 
sax o snöre på greenerna runt 
Prästgården. Det var inte så somrigt 
men uppehåll och skaplig värme långt 
in på kvällen. 26 deltagare spelade 
tävlingen och fler tillkom till 
middagen. Grillat som vanligt med 
pommes och de alltid lika uppskattade 
ostbollarna. Under kvällen var det 
prisutdelning och lotteri. Senare 
lyckades vi genomföra 
”Bankesnabben”med Bobby vid rodret. 
Vi var inte blixtsnabba i år då flera 
bollar hamnade i hästhagen och 
förvirringen runt den flyende bollen 
var total. Hoppas de nytillkomna 
medlemmarna vågar komma tillbaka 
nästa år. 
 
Kräftslaget 12 augusti var som vanligt 
partävling i Scramble på 
Kombislingan. 18 lag var med och 
tävlade. Vädret var som tidigare under 

sommaren sådär. Ändå uppehåll och 
tillräckligt varmt för att avsluta dagen 
med kräftkalas på verandan. Det var 
sång, roliga historier och lotteri, nytt 
för året var lyckohjulet med golfvinster 
som gav ett o annat skratt under 
kvällen. Det blir inte roligare än man 
gör sig och de gjorde vi. 
 
På slutslaget 8 oktober var vi 33 tappra 
som gjorde upp i matchspel. Det var 
ganska kylslaget så många var glada 
för en tallrik gulasch och Ingers 
mattaberas från klubbstugan.  
Klubbkommitténs sista uppdrag för 
säsongen.  
 
Vi ser nu framåt mot en ny säsong 
2018 med nya evenemang med golf, 
mat o dryck. Som vanligt är vi öppna 
för nya förslag och önskemål kring 
våra jippotävlingar och ni som har 
möjlighet att sponsra med grejer till 
lotteri eller kring maten så är det 
välkommet. 
 
Tack för 2017 vi ses 2018. 
 
Anders Linde, Inger Evén, Tove Eek, 
Lars Melin 
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Valberedningen 
Vill	du	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	jarlabankegk.se	för	kontaktpersoner.	
	
 
 
 
 
 
 
Kallelse till ordinarie årsmöte 
Tid:	Onsdag	den	21	februari	2018	kl.	19.00	
Plats:	Åbybergskyrkan,	Bergvägen	2,	186	41	Vallentuna	
	
Mingel	och	lättare	förtäring	från	18.00	
		
Ni	som	tänker	komma	och	mingla/äta	anmäler	er	till	mtm.borg(at)gmail.com	senast	
den	10	februari.	
	
Vägbeskrivning:	
Följ	Arningeleden	till	Vallentuna.		
Ta	vänster	i	rondellen.		
Ta	vänster	in	på	Karlbergsvägen.	
Ta	vänster	in	på	Åsvägen.	
Ta	höger	in	på	Bergvägen.	
	
	
	
Välkommen!	
	
Styrelsen		


