Höstslaget 2004

Ordföranden har ordet
Nu har hösten anlänt och med beklagande måste man konstatera att bästa tiden för golf är passé för i år. Vad
har hänt på klubben i år då? Som den minnesgode medlem du är kommer du säkert ihåg att årets budgeten
för nyinvesteringar var kraftigt beskuren efter fjolårets investeringar i nya tee’s, inglasning m.m. varför
banan mera har förvaltats under detta år. För klubben har det betytt att verksamheten på banan för medlemmar och greenfee gäster har kunnat fortgå utan störningar. Skicket på densamma under vårsäsongen var
efter den kalla våren sådär för att sedan successivt förbättrats och runt klubbmästerskapssäsongen var banan
i mycket gott skick. Stora problembarnet har varit 4’e green som under sen höst har byggts om och torvats
för att förhoppningsfullt vara spelbar vid säsongstart nästa år. Golf verksamheten på klubben har under året
ganska bra, med det vill jag säga att tillströmningen av nya medlemmar, range och greenfee gäster har varit
marginellt men dock vikande. Den idrottsliga verksamheten för, juniorer och seniorer, tävlande och motionärer, har genomförts enligt plan. Det viktigaste arbetet, ungdomsverksamheten, har ungdomskommittén
med Peter Svahn i spetsen, genomförts föredömligt. På tävlingssidan för ungdom genomförde vi, numera
traditionsenligt, en distriktstävling, SGDF Mini Tour under augusti. Vår Pro, Paul Foster som fortsätter även
2005, har biträtt i ungdomsarbetet samt naturligtvis skött grundutbildningen för nyanlända medlemmar och
övriga som vill utveckla sitt golfspel. Vidareutbildningen av våra egna medlemmar skulle kunna vara lite
intensivare och det känns som för många medlemmar tycks vara nöjda med det HCP de har. Individuellt
måste jag nämna Gustaf Stetler som har avancerat in i junioreliten i Sverige. Nytt för året är att klubben certifierats för SGF’s nya utbildningssystem, 36+, och årets utbildning av nyanlända har skett enligt de riktlinjerna. Utvärdering av utbildningssystemet pågår inom golfsverige och vi får se vad som kommer av den.
Klubbhandicapens, HCP 37 -54, vara eller inte vara är en stor fråga. Om det som är runt banan inte har
ändrat sig så mycket har administrationen gjort det desto mer. Vi liksom övriga golfsverige har konverterat
vårt medlemsregister till Golfens IT-system, GIT. Det har krävt sina frustrationer och många arbetstimmar
för kansli, styrelse- och kommitté- medlemmar. Vi använder i huvudsak matrikelfunktionen med statistik
och funktionerna för tävlingsadministrationen. GIT medför att Ni alla, via www.golf.se, och ”Min golf ” kan
anmäla er till våra klubbtävlingar men även se resultatlistorna. Men inte nog med tillgång till vår egen
klubb, via GIT kan Du också boka tid på övriga banor i Sverige eller anmäla Er till deras tävlingar. Mer om
GIT längre fram i detta blad eller via vår hemsida, www.JarlabankeGK.se , som också blivit levande under
året och som nästa år kommer att bli en än viktigare informationskälla för ALLA medlemmar.
Medlemstillströmningen under året har inneburit att vi i princip tömt kön och ånyo tagit in cirka hundra nya
medlemmar och marginellt färre har lämnat klubben varför vi per sista augusti har 840 medlemmar varav
222 juniorer. Klubben tar för närvarande in medlemmar per omgående.
Styrelsen har haft under året haft sju sammanträden varav ett längre planeringssammanträde och vid ett tillfälle sammandragning med kommitté ordförandena. Styrelsen ej för avsikt att föreslå årsmötet några höjda
årsavgifter. Slutligen ett stort tack till alla stödjare av vår verksamhet och speciellt till alla engagerade och
frivilliga ledare som sett till att årets verksamhet förflutit så väl.
Vi ses på årsmötet på Täby Park Hotell måndagen den 29 november 2004 kl.19.00
Per Åke Evén, ordf.
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Juniorkommittén
Nu när kylan och mörkret har kommit så är det dags att sammanfatta året som gått. 2004 års golfsäsong
kommer troligen inte gå till historien som den soligaste, men trots detta har det varit full aktivitet på klubben.
Under året har vi som vanligt genomfört juniorträning med klubbens pro, Paul Foster, både under våren samt
hösten. Vi tycker det är kul att så många av er tar chansen att bli en bättre golfare. Känner ni dock att det är
något i träningen som ni vill ändra på, eller någonting annat på klubben för den delen, vill vi gärna att ni
delar med er av era åsikter. Detta gör ni enklast genom att skicka iväg era tankar till vårt eget mailkonto:
junior@jarlabankegk.se.
Även i år har Jarlabanke ansvarat för Skandia Junior Club. Det är här vi låter nya talanger ta första steget
mot en lång golfkarriär, allt under ledning av oss i juniorkommittén. Både vi och de som har deltagit har
uppskattat den här möjligheten och vi ser gärna att ni hjälper oss att värva fler entusiaster till klubben.
Under golfåret som gott har klubbens juniorer återigen visat sig från sin bästa sida. Traditionsenligt deltog vi
i Lilla Stockholmsligan, där klubbens lite yngre juniorer visade framfötterna och sånär tog sig vidare till
Stockholmsfinalen. Juniorkommittén vill å Jarlabankes vägnar tacka alla som deltagit och hoppas att nästa år
blir ännu lite bättre.
De lite äldre juniorerna, med Susanne Bern, David Agerberg, Erik Gilljam och Gustaf Stetler i spetsen, deltog även i klubbens respektive elitlag. De hade där stor del i klubbens bästa placering någonsin i seriespelet.
Gustaf lyckades även med bedriften att kvalificera sig till att spela mot Sveriges juniorelit i Bankboken Tour
Elit, där endast Sveriges 60 bästa deltar. Dessutom vann han Junior-KM, som i år lockade ett större starfält
än på mycket länge.
Den årliga trippen till Burvik blev om möjligt ännu bättre än tidigare år. Vi blir bara fler och fler som deltar,
men denna gång tyvärr utan några tjejer! Kanske något att fundera på till nästa år? Känner ni några tjejer
som vill börja kan ni be dem kontakta oss, så ska vi göra vårt bästa för att få dem att trivas i klubben.
Från och med i år så finns vi även på Jarlabankes nya hemsida, jarlabankegk.se. Där kan ni läsa om kommmande aktiviteter och titta på bilder från årets höjdpunkter.
Väl mött igen nästa år och om alla ser till att ha en riktigt kul vinter, så ska ni se att nästa säsong snart är
här.
Damer
Ännu en säsong till ända. I genomsnitt har vi haft 9 damer som kommit på våra måndagsträningar. Som vanligt avslutade vi med en liten tävling och god mat. Vill tacka alla för den support jag fått i år, då jag inte
kunnat vara med lika mycket.
Karin Wandel, Karin.wandel@wrigley.se
H65
Gänget har genomfört ett gediget spelprogram med greenfee på 8 banor fördelade på klubbar från Salem i
söder till Johannesberg norr om Stockholm. Intresset har varit bra med 8-10 spelare vid varje tillfälle. Vi ser
fram mot säsongen 2005.
Gustav Tegnander och Jalle Ringfeldt
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H55
Klubben har under året deltagit i seriespelet i Stockholmsdistriktet med ett H55-lag. Vi har också varit med
och arrangerat omgång 2 i augusti på Vallentuna GK. I vårt lag har Ulf Berg, Mats Bodin, Lennart
Dalenius, Bobby Edenberg och Hjalmar Bondestam deltagit. Vi blev till slut fyra bland de sju lagen i serien
och på slutet blev det riktigt spännande då det bara skiljde nio slag mellan laget på andra och femte plats.
Årets resultat var det bästa hittills och vi ser fram emot nästa år då vi förhoppningsviskan bli ännu lite bättre och kanske till och med vara med och slåss om de två första platserna och därmed gå upp i nästa serie.
Vill du vara med i laget så är det bara att höra av Dig till mig.
Hjalmar Bondestam 08-732 79 02
Damer elit
Vi gjorde det igen! Vi har visat att Jarlabankes elitlag hör hemma i seriespelet. Efter första omgångens spel
på regntunga fairways på Huvudstadens GK låg vi 7:a av nio lag. På Wäsby GKs tuffa bana med supersnabba greener tappade vi en placering, men var aldrig i närheten av sistaplatsen! Slutresultatet blev
utmärkt, åttonde plats i seriesystemet division 2.
Under säsongen har vi haft träning varje onsdag fram till midsommar med Paul Foster. Han är en viktig del
i vårt lags framgångar och utveckling. Han har även stöttat alla lagmedlemmar med individuella instruktioner och fått oss alla att märkbart förbättra vårt egna spel under säsongen.
Stort tack till alla lagmedlemmar: Kristina Bejner, Susanne Bern, Annika Knafve, Linn Bergqvist, Annette
Ivri och Madeleine Karlsson.
Spelande coach Susanna Nordgren, 070-564 30 10, susanna.nordgren@sgf.golf.se
Herrar elit
Elitlaget har haft en stor framgång i nationella seriespelet i division 3 Stockholm där vi kom på en 4:e plats
utav 18 deltagande lag vi har spelat i år på Kungliga Drottningholms GK och Lindö GK. Vår höga målsättning och konkurrensen i laget börjar ge oss framgång och vi kanske kan nå division 2 nästa år som vårat
mål är. Stor bidragande till detta är att vi haft tillgång av vår pro Paul Foster som vi haft gemensam samt
individuell träning med.
Elitlagets trupp var David Agerberg, Paul Foster, Erik Gilljam, Jimmy Karlsson, Gustaf Sparreman Gustaf
Stetler och Peter Svahn.
I årets omgångar har jag saknat medlemmar som kommit och stöttat oss. Så inför nästa säsong hoppas jag
att ni kommer och titta, hjälp oss att nå våran målsättning.
Elitcoach Pär Nordgren
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Tävlingsåret 2004
Det är dags att summera årets aktiviteter på tävlingsfronten. Här följer en kort redovisning av vinnare i
några av våra större tävlingar.
2003-års mästare/Lars-Johans Minne: Susanna Nordgren vann damklassen och Gustaf Stetler herrklasssen. (Bägge för andra året i rad). Nästa år är du som kommit 1:a till 3:a på någon av årets tävlingar, inklusive ”torsdagarna”, välkommen att ställa upp i 2004-års mästare. Missa inte det tillfället.
SGFs Jubileumstävling: vidare till regionfinal Kristina och Ted Bejner, Madeleine och Jimmy Karlsson
samt Susanna och Pär Nordgren. Madeleine och Jimmy gick även vidare till riksfinalen.
Triss Lady: vidare till regionfinal Kristna Bejner och Annika Knafve.
Ramlösa Water Cup: vidare till regionfinal Bobby Edenberg, Hjalmar Bondestam, Fredrik Stetler och
Per-Åke Evén.
Klubbmästare
Damer:
Pojkar:
Match:
H55:

Kristina Bejner
Gustaf Stetler
David Agerberg
Bobby Edenberg

Herrar:
Flickor:
H45:
H65:

Jimmy Karlsson
Jenny Bern
Ted Bejner
Yngve Ebén

I år hade vi sorterat bort någon tävling men vi har även fått ställa in ett par beroende på för få anmälda.
Med tanke på allt förarbete som även inställda tävlingar kräver, känns det inte som något behov av att
utöka tävlingsprogrammet till nästa år. Vi har i år haft hjälp av frivilliga tävlingsfunktionärer men behöver
hjälp av fler inför nästa säsong. Hör av dig om du är intresserad redan nu, så kan du få utbildning av oss
innan säsongen drar igång. Vi i tävlingskommittén vill tacka för i år och hoppas att vi kommer att se några
fler av er på nästa års tävlingar.
Tävlingskommittén
Susanna Nordgren, Johnny Lehmann
PRO
Hoppas ni har njutit av sommarens golfspel För mig har sommaren varit mycket bra, trots det mindre bra
vädret. Både damernas och herrarnas elitlag spelade väldigt bra och uppnådde fantastiska resultat i seriespelen. Under vintern befinner jag mig större delen av tiden i Stockholm och jag kommer att undervisa en
del på Rosenkälla Golfhall. Jag planerar också att öppna en golfbutik i stan där möjligheten att få lektioner
kommer att finnas. Jag håller Er uppdaterade om hur det går på klubbens hemsida. Hoppas få se några av
Er under vintern.
Paul Foster
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Handicapkommittén
Undertecknade, som har utgjort kommittén, har varit mer eller mindre sysselsatta under hela säsongen.
Handicapkort från säsongen 2003 har gåtts igenom och nya har utfärdats men då under beteckningen noteringshäfte. Uppdateringar har gjorts visavi golfens nya datasystem, GIT. Som nybliven klubbdomare har
Ted gått igenom, utvecklat och anslagit lokala regler. Banan har även försetts med tydligare markeringar
för t ex vattenhinder och sidovattenhinder. Handicapkommittén har även fått tjänstgöra som utbildningskommitté, då vi vid ett tillfälle hade en nyttig och uppskattad regelvandring med en del av våra
damer, som spelar på måndagarna. Vi försökte även bjuda in övriga medlemmar till en liknande regelvandring, men till vår besvikelse var det ej några som anmälde sig. Elever hos vår pro har även fått hjälp med
teoretiska kunskaper. En tung men inte desto mindre stimulerande uppgift har varit att anordna och låta de
som har spelat ner sig till officiellt handicap 36 skriva det obligatoriska teoretiska provet. Med den nu
avslutade säsongen infördes ett mer genomgripande utbildningssystem, som bl a innehöll ett förenklat utförande av teoriprovet. Deltagarna hade att ta ställning till 25 påståenden i golfetikett respektive i regelfrågor.
Det har funnits tre olika prov att välja mellan och såväl påståendena som svaren har funnits att tillgå både i
tryckt form, bl a i ”Grönt kort – på väg till hcp 36”, och digital form som på golf.se. Prov har genomförts
vid tio tillfällen och totalt har 59 personer deltagit vilket är en 10 procentig ökning från förra säsongen. För
att bli godkänd krävs att 20 eller fler påståenden har besvarats rätt i respektive kategori. Intressant men inte
förvånande kan konstateras att av 69 avlagda prov i etikett (har man ej blivit godkänd får man skriva om,
dock högst tre gånger) var 78 % godkända medan det var betydligt knepigare med regelfrågorna. Här
avlades 93 prov med en godkändprocent av 47. Handicapkommitténs slutsats av detta är att regelkunskaperna bör och kan bättras på. Vi har därför för avsikt att under våren 2005 i vår baracklokal vid golfbanan
anordna en eller flera enklare regelkurser för att stärka och höja medlemmarnas regelnivå.
Noteringshäftena 2004
Under säsongen har noteringshäftet fungerat som det gamla handicapkortet i vilket man har kunnat föra in
resultat från sina rundor. Noteringshäftet är endast till hjälp för anteckningar ute på fältet och avsikten är
att spelaren skall föra in sitt ändrade handicap via GIT. Eftersom ett nytt system tagits i bruk och många
ännu ej varit inne i GIT, så uppmanar vi medlemmarna att skicka in sina noteringhäften till adressen
Jarlabanke GK, Prästgårdsvägen 33, 187 75 TÄBY. Detta bör ske till senast den 10 januari 2005. På det
viset kan vi i handicapkommittén hjälpa till att revidera till rätt handicap i GIT. Framöver kommer närmare
information om hur handicappåverkade rundor skall bokföras. Svenska Golfförbundet kommer ut med
information om detta längre fram. Frågor går alltid att ställa till någon i handicapkommittén.
Bobby Edenberg, 08-758 08 68, bobby.edenberg@taby.se,
Ted Bejner, 0708-51 17 16, ted@soundpressure.com
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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, då kan ni ringa till Bobby Edenberg, 08–758 08 68, Inger Evén,
08–510 120 66 eller Johnny Lehmann.
Styrelsen 2004
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleanter

Kansli

Per Åke Evén
Pär Nordgren
Nils Lundberg
Peter Svahn
Hjalmar Bondestam
Kristina Bejner
Gustaf Stetler
Inger Evén

Kallelse till Årsmöte måndag den 29 november 2004 kl. 19.00.
Årsmöte hålls på Täby Park Hotel, klubben kommer att klockan 18.00 bjuda på mat som är pyttipanna. Ni som tänker komma och äta måste anmäla er till Inger.
OSA Senast måndag den 22 november till Inger Evén, 08–510 120 66.
Dagordning och ekonomisk redovisning kommer att utdelas på årsmötet.
Välkomna!
Styrelsen

