
Ordföranden har ordet
Härligt med en vinter för ovanlighetens skull. Hoppas ni åkt lite skidor både här och där, själv har jag
nyttjat vår golfbana vid ett flertal tillfällen för att hålla formen. Så här inför påsk tycks våren vara i
antågande och igår såg jag faktiskt den första krokusen vid vår södervägg även om snön fortfarande ligger
tjock. 

Golfåret ur planering och med inledande arbete har redan hunnit en bra bit på väg och vi d.v.s. styrelse och
komitté ordföranden har haft ett gemensamt möte för att gå igenom aktiviteterna inför golfåret 2005.  Året
2005 har ju också en speciell aspekt på Jarlabanke golfklubb då det ju faktiskt är vårt 15’e verksamhetsår.
Just nu finns det inga planer på några jubileumsaktiviteter utan det får anstå. Under fjolåret konverterade vi
vårt medlemsregister till Golfens IT system, GIT, och från och med i år är det av stor vikt att ALLA
försöker hjälpa till med att hålla innehållet uppdaterat både beträffande medlemsuppgifterna som HCP. När
detta ideala tillstånd är för handen kommer många administrativa arbetsuppgifter att underlättas väsentligt;
t.ex. klubbtävlingarna. Allt kan ske via Internet och för er bekvämlighet kommer vi att sätta upp en terminal
på klubben där ni med vår hjälp kommer att bli goda användare.

Inom styrelsen har vi diskuterat mycket hur vi skall aktivera varandra till bättre och trevligare golf. Här
några förslag; tag med nya medlemmar i era bollar när ni spelar på banan; träna lite mer och allsidigare än
tidigare, de är inte bara drivern som skall tala!; försök få med era fruar, fästmör, barn eller andra trevliga
vänner till klubben. Hela golfsverige vill speciellt se mycket fler kvinnor på våra anläggningar och det
borde inte vara svårt då våra damer internationellt i princip står i en klass för sig. 
Banan kommer att under våren att på sista hålet få alternativa greener, den gamla hederliga på 9’e och en ny
green för spelet på det 18’e hålet. Hoppas detta kommer att falla de flesta i smaken och skapa alternativa
spelstrategier på detta hål. 

Beträffande klubbens övriga verksamhet under året hänvisar jag till kommittéernas avsnitt. Jag, och vi
hoppas jag, ser fram emot ett fint golfår 2005 med mycket motion, förbättrat spel och många naturupp-
levelser.

Väl mött våren 2005 

Per Åke Evén, ordf.

Glöm inte att sända in era Noteringshäften för HCP revision och med ett adresserat och frankerat kuvert kan
Du få hem dem i brevlådan. Annars kommer de att finnas tillgängliga på klubben när vi öppnar. Om du har
några övriga medlems- eller “HCP-kortfrågor” kontakta Inger Evén på 08-510 120 66, kansliet på 
08-510 132 62 eller Per Åke Evén på 08-758 98 89.  E-post går också bra via Info@Jarlabankegk.se eller
PerAke.Even@Telia.com

Adress Telefon E-post Postgiro
Jarlabanke Golfklubb 08-510 132 62 info@jarlabankegk.se 59 19 74-1
Prästgårdsvägen 33 08-510 120 66 Hemsida
187 75 Täby www.jarlabankegk.se
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Sponsorkommittén
Sponsorkommittén kommer att jaga hålsponsorer och sponsorer till aktiviteter. En aktivitet som har hög 
prioritet är nya scorekort. Där har vi eventuellt redan en sponsor.
Kommer göras ett utskick till medelstora företag i Täby och kanske Vallentuna som vill ha företagsgolf på
Jarlabanke. Kommer även att kontakta större golfbutiker för eventuella demodagar på Jarlabanke.

Är det någon som har eller känner potentiell sponsor så kontakta Jimmy Karlsson eller Jan Wessling.

Handicapkommittén
För drygt en fjärdedel av klubbens medlemmar har handicapkommittén, utifrån inlämnade noteringshäften,
genomfört årsrevision och därmed fastställt handicap enligt de regler, som gäller. Dessa säger, att spelare
som under en säsong spelat färre än fyra ronder skall höjas med ett slag. Undantag görs för spelare som 
spelat en rond inom buffertzon eller bättre och vederbörande får då behålla sitt handicap. Det saknas alltså
ganska många noteringshäften att gå igenom och vi vädjar till medlemmarna att lämna in häftena så snart
som möjligt till Jarlabanke GK, Prästgårdsvägen 33, 187 75 Täby. De noteringshäften, som är reviderade och
återskickade i svarskuvert eller finns att hämta på klubben, är desamma, som användes förra säsongen.
Häftena kan alltså användas även denna säsong och blir ett häfte fulltecknat kan ett nytt hämtas i klubbhuset.
Det nya häftet är ej bundet i tid och gäller för alla spelare oavsett handicap. Noteringshäftet är enbart för 
personliga anteckningar och handicappåverkade resultat skall utan dröjsmål föras in i Golfens IT-system
(GIT), som nås genom www.golf.se och Min golf. Golf-ID och lösenord behövs för att kunna göra en 
notering i GIT. På klubben kommer det att finnas en terminal, där man kan få hjälp att föra in sitt resultat.
Viktigt är att markörens Golf-ID antecknas och i det nya häftet finns en särskild kolumn för detta.

Inför säsongen 2005 kommer en ny indexering av hålen att tillämpas. Efter en hel del grubblerier har Ted
tagit fram ett optimalt förslag, som är bättre anpassat till matchspel. Nya scorekort kommer att tryckas upp
där indexeringen framgår. Banan har också fått en ny slope inför 2005.

Liksom tidigare kommer även denna säsong handicapkommittén att anordna tillfällen för teoriprov och detta
är till för dem, som inte tillämpar den nya nybörjarutbildningen. Schemabundna tillfällen kommer att anslås
på anslagstavlan, men det kommer även att erbjudas möjligheter vid sidan om. Handicapkommittén kommer
i år att göra ett förnyat försök att bjuda in till regelvandringar. Detta innebär att vi går igenom några 
intressanta moment och belyser regeltolkning vid speciella situationer på banan. En av damkommittén efter-
frågad regelvandring förra säsongen utföll till belåtenhet och efteråt kunde höras behov av mera.

Bobby Edenberg, 08-758 08 68 bobby.edenberg@taby.se Ted Bejner, 0708-511716

Damer elit
I år spelar vi seriespelet på Lindö GK och Waxholms GK.  Alla intresserade damer som har under hcp 20
och vill satsa på sin golf är ett välkommet tillskott i damlaget. Känner du för att var med i laget, hör av dig
till mig. Vi tränar gemensamt och individuellt. Vi spelar tillsammans på andra golfbanor. Viktigast av allt, vi
har roligt! Välkommen till säsongen 2005. 

Susanna Nordgren, 070-564 30 10, susanna.nordgren@sgf.golf.se

Herrar elit
Herrlagets målsättning är att ta steget upp till division 2. På träningarna kommer vi att ta hjälp av vår pro
Paul Foster så att truppen kan utvecklas maximalt. Dessutom kommer ett antal juniorer att få delta vid några
träningstillfällen under säsongen. Vi kommer att spela två omgångar i seriespelet under året och de går av
stapeln på Arninge GK samt på Nacka GK. Jag hoppas att många medlemmar kommer och tittar samt stöttar
elitlaget när de spelar.
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Pär Nordgren

Juniorkommittén
När ni läser det här har våren förhoppningsvis givit sig tillkänna och det börjar kanske rycka lite i golfner-
verna. Tur då att det inte är långt till dess att årets golfsäsong drar igång. En säsong som för er juniorer
kommer vara mer fullspäckad än någonsin. Förutom den sedvanliga träningen med vår utmärkta pro, Paul
Foster, kommer vi i juniorkommittén precis som tidigare år anordna bland annat Junior-KM, FSB Cup (f.d.
Bankboken) samt ett läger under augusti månad. Nytt för i år är att vi skall delta i en ProAm-tävling där tre
av klubbens juniorer får möjlighet att tävla tillsammans med Paul, mot andra klubbar. Vi ser även att så
många av er som möjligt tar chansen att tävla på andra banor i sommar. Ett utmärkt tillfälle till detta är
SGDF Minitour som hålls i början av augusti. Detta är en tävling som spelas över flera dagar på olika
klubbar i stockholmsområdet och det vore kul om så många som möjligt av er kunde vara med.

Vad gäller juniorträningen kommer den precis som i fjol anordnas tisdagar och onsdagar fr.o.m. den 3 maj.
För mer information och möjlighet att anmäla sig till träningen, vänligen besök vår hemsida www.jarlaban-
kegk.se. Det går även bra att ringa Gustaf Stetler på telefon: 073-744 01 29
Vi uppmanar även er som har kompisar som gärna vill prova på golf att tipsa dem om Skandia Junior Club
som hålls varje lördag. Här ges en chans att helt gratis prova på att slå, putta och chippa med hjälp från oss
i juniorkommittén. Väl mött i vår önskar Jarlabankes juniorkommitté!

Damer
I år ska vi träna tävling, ingen prestige men lite disciplin. Tävlingskommittén har skapat en variant på tors-
dagstävlingen för oss damer (måndagscupen), så vi kan känna av hur en serietävling fungerar. Kom redan
första måndagen och samla poäng. Vi börjar som vanligt första måndagen i maj kl 18, om väder och vind
tillåter. Hör gärna av dig om du har något du vill att vi ska göra eller om du vill vara med och hjälpa till
med något. Klubben ordnar en tävlingsledardag 23 april. Hör av dig till mig om du är intresserad.

Karin Wandel 070-541 61 95, karin.wandel@bredband.net

H55
Precis som de senaste åren deltar vi med ett H 55-lag i seriespelet i Stockholmsdistriktet. I år spelar vi på
Österhaninge 19 maj, Troxhammar 13 juni, Nacka 22 augusti och slutar på Björkhagen 19 september.
Under året hoppas vi på att kunna ordna lite träning med vår pro och övningsspel på några banor. Vi letar
alltid efter nya förmågor till laget och vill Du vara med så vill jag gärna höra av Dig. Vårt mål för året är
som vanligt att placera oss bättre än i fjol och ha trevligt under tiden.

Hjalmar Bondestam 08-732 79 02

Tävlingskommittén
I år har vi försökt att göra ett tävlingsprogram som lockar fler medlemmar att vara med och tävla. Många
av tidigare års tävlingar återkommer och vi har också några nyheter. Damerna får en egen veckotävling på
måndagar. Torsdagstävlingen spelas med 18 hål I juni och juli. Den 23 april ordnar vi en kurs för tävlings-
ledare på klubben och hoppas att många medlemmar kan tänka sig att medverka. Hör av Er till oss i täv-
lingskommittén om Du vill vara med. Alla som hjälper till med tävlingsledning under året spelar en egen
tävling på annan bana i slutet av september.

Klubbtävlingar
Du hittar alla tävlingar på klubbens hemsida. Prova på att vara med och tävla i år. Det finns tävlingar som
passar alla och det är ett bra sätt att ha trevligt tillsammans och umgås med andra klubbmedlemmar.

Externa tävlingar
Om klubbens utbud av tävlingar inte räcker till så finns det en hel del öppna tävlingar på klubbarna runt
Stockholm. Mer finns att läsa på www.golf.se
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Preliminärt Tävlingsprogram 2005 
MAJ
1 söndag Vårslaget flaggtävling
5 torsdag Torsdagscupen omg 1
9 måndag Måndagscupen omg 1
15 söndag Runslaget scramble
22 söndag 2004 års mästare - Lars Johans minne scratch
29 söndag Triss Lady klubbkval
JUNI 
6 måndag FSB Golf juniorer klubbkval
11 lördag Grillsnöret + Jarlabankesnabben
19 söndag Ramlösa Water Cup klubbkval
JULI
4 måndag PGA Junior ProAm klubbkval
9 lördag Partävling + äkta makar foursome
AUGUSTI
10 onsdag SGDF Minitour Juniorer 
13 lördag Kräftslaget 
20 lördag KM Herrar Kval scratch
21 söndag KM Herrar Final scratch
27 lördag KM Match scratch 
SEPTEMBER
3 lördag KM Damer scratch
3 lördag KM Juniorer scratch
4 söndag KM Kategori H35, H45, H55, H65 scratch
4 söndag KM Kategori D35, D50, D60 scratch
24 lördag Torsdagscupen FINAL 
24 lördag Måndagscupen FINAL 
OKTOBER
2 söndag Slutslaget Match scratch

Mer information om tävlingarna och annat som hör till tävlingskommitténs område kommer att läggas ut
på vår hemsida. Håll ögonen öppna!

Hjalmar Bondestam, Ted Bejner, Johnny Lehmann och Lars Karlsson

PRO
Hej, hoppas ni alla haft en bra vinter. Jag har haft fullt upp med att starta en ny golfaffär i centrala
Stockholm tillsammans med Linn Bergkvist, också hon medlem i Jarlabanke GK. Vi har valt att fokusera
på damgolf och har därför ett stort sortiment av klubbor och golfkläder för damer men även herrar kan
hitta det de söker hos oss. Shoppen har även en golfsimulator där alla har möjlighet att träna, ta en lektion
eller testa klubbor. Alla Jarlabankes medlemmar har 10 % rabatt i shoppen fram till sista april så vi vill
hälsa er alla välkomna till Sibyllegatan 15 nära Östermalmstorg där affären ligger.

På Jarlabanke kommer jag att fortsätta som tidigare år med träning för nybörjare, juniorer, seriespelslag
och alla övriga medlemmar. Jag hoppas vi kan fortsätta bygga på framgången från förra året, ser fram emot
att träffa er alla snart.

Svinga lugnt!

Paul Foster
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Valberedningen
Visserligen är det inte länge sedan vi hade årsmöte med stadgeenliga val, men vi vill redan nu gå ut och
flagga för att intresserade till poster i olika spännande kommittéer gärna får anmäla sitt intresse till någon
av undertecknade. Arbetsinsatsen är som regel säsongsbetonad och det kanske kan vara stimulerande att få
hjälpa till i diverse sammanhang.

Bobby Edenberg, Inger Evén och Johnny Lehmann

Range
Från 1 maj har rangen öppet måndag kl. 10-20, tisdag-torsdag kl.7-20 samt fredag-söndag och helgdagar
kl.7-18. Man kan använda 10-kronor eller polletter som kan köpas när kansliet är öppet.

Klubbhuset
Från 1 maj öppnar klubbhuset och öppettiderna är måndag kl. 14-20, tisdag-torsdag kl. 10-20 samt fredag-
söndag och helgdagar kl. 10-18.
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Städdag
Kom till städdagen den 24 april kl. 10.00. Alla som har tar med sig krattor och spadar eller vad som kan
användas. Ju fler som hjälper till desto lättare går det. Vi bjuder på korv och bröd och dryck.

Välkomna!

Styrelsen
Styrelsen 2005
Ordförande Per Åke Evén
Sekreterare Pär Nordgren
Kassör Nils Lundberg
Ledamöter Peter Svahn

Hjalmar Bondestam
Kristina Bejner

Jan Wessling
Suppleant Gustaf Stetler

Jimmy Karlsson

Kansli Inger Evén

OBS!  OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!

Glöm inte städdagen söndagen den 24 april 2005 klockan 10.00

Vårslaget 2005


