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Ordföranden har ordet
Golfåret 2006 är nu till ända, snö och minus 10 grader den 1 november! Dessförinnan karaktäriseras väder-
året som vanligt av bra och dåliga perioder. Bäst var dock den långa varma hösten med utmärkta tillfällen
till golf i fantastiskt solsken och bra golfbanor och fina greener. På den nationella golffronten har föregå-
ende års trender hållit i sig med en marginell nedgång i antalet medlemmar i golfförbundet samt varierande
utfall över Sverige beträffande utnyttjandet av golfbanorna. Företagsgolf och greenfee beläggningen skiftar
likaledes ganska mycket över Sverige. För Stockholm med närområden gäller att medlemsförändringarna
varit små. Beläggningen har generellt varit lägre liksom företagsgolf och greenfee vilket varit en fördel för
oss som vill prova omkringliggande banor. Konstateras kan också att Pay and Play eller Golf för Alla har
haft en fortsatt bra utveckling i Stockholmstrakten. Vidare gäller att under året och fortfarande framåt anta-
let golfbanor i Stockholmstrakten har och kommer att öka i antal med en ytterligare skärpning av konkurr-
rensen om greenfee gästerna.
Hur har dessa trender realiteter påverkat vår klubb under 2006? För det första är jag glad över att kunna

konstatera att medlemstillströmningen till klubben varit över förväntan och att det till dels varit beroende på
att vi infört ett ettårs medlemskap för dem som gått nybörjar utbildning hos vår pro, Paul Foster, redan förra
året och att dessa har konverterat till fullvärdiga medlemmar året efter. Detta plus den vanliga medlemsre-
kryteringen har gjort att antalet medlemmar kar ökat något och att antalet juniorer håller sig stabilt kring
220 stycken. Klubben har ej någon kö utan tillkommande medlemmar kan komma in direkt.
De budgeterade intäkterna från range och greenfee har ej kunnat uppnås utan sjunkigt med tjugo+ procent
under året. Detta tillsammantaget innebär att klubben kommer att landa på ett resultat inte så långt ifrån
budget. Under året har klubben inte gjort annat än smärre kompletterande investeringar. Utfallet av
ombyggnaden av fjärde green har varit positivt även om det tog till början av hösten innan kvalitén blev
acceptabel.
För klubbens verksamhet på anläggningen kan konstateras att tillgängligheten varit alldeles för bra för

såväl medlemmar som greenfee gäster – för liten beläggning. Underhållet på banan har under året varit av
samma omfattning som föregående år. Värt att konstatera är att vår greenkeeper tagit in Peter Evén som sin
medkombatant för att framgent förbättra underhåll och kvalité. Banan har under andra halvan av säsongen
varit bra medan den under försäsongen i likhet med de flesta kringliggande baner kunde ha varit bättre!
Ungdoms- och seniorverksamheten liksom nybörjarutbildningen har genomförts med oförändrad volym.

Tävlingsaktiviteterna på klubbnivå har sin tyngdpunkt i damtävlingarna på måndagarna och dito herr på
torsdagarna samt naturligtvis de olika klubbmästerskapen. Ungdomarna har träffats två gånger i veckan och
de avslutade sin säsong traditionsenligt med ett läger på Burviks GK. På tävlingssidan för ungdom genom-
förde vi, numera traditionsenligt, en distriktstävling, SGDF Mini Tour under augusti. Klubben har också,
med varierande framgång, deltaget i seriespelet för damer och herrar liksom H55. En av omgångarna för
H55 genomfördes på vår hemmabana med nöjda deltagare.   
Vår hemsida, www.JarlabankeGK.se , har varit flitigare använd av medlemmarna. Tyvärr hade vi en oturlig
och totalkvaddad av hemsidan som Magnus Andersson med lite tur och mycket skicklighet trots allt lyck-
ades återskapa det mesta av – STORT TACK. Som test har vi också gjort ett e-post utskick till medlemm-
marna med hjälp av de adresser som matats in i Golfens IT system. Att döma av de många positiva svaren
är detta en kommunikationsväg som vi kommer att fortsätta med varför ALLA som har en e-post låda bör
lägga in den i GIT via Min Golf på http://www.golf.se eller kontakta Inger för att göra det. Inför framtiden
kommer vi att fördjupa användningen och spridningen av information via hemsidan.

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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Så till frågan om utvecklingen av klubben och banan. Som jag tidigare informerat er om har Peter och Sven
Erik Evén fått bygglov för anläggning av en golfbana på granngården –Skogberga. Banans första nio greener
och fairways såddes tidigt i september och var innan snön skirt gröna. Detta gör att deras förhoppningar om
spel på dessa nio hål under andra halvan av 2007 är stora. Klubbens styrelse har beslutat om att förhandla
med Peter och Sven-Erik om formerna för att klubben skall kunna ta del av utvidgningen för sina medlemm-
mar. I skrivande stund är något avtal ej överenskommet och oavsett hur en sådan uppgörelse kommer att se
ut kommer skall det föreläggas årsmötet för slutligt avgörande. Avgörande för förhandlingarna är naturligtvis
avgiftsstrukturer och övriga villkor. Du som vill få en bild av första etappen av Skogberga projektet gå in på
vår hemsida och titta på banskissen via ”Aktuellt”. Mer information och förhoppningsfullt ett avtal att beslu-
ta om kommer på årsmötet – se till att Du är där.
Styrelsen har sedan årsmötet haft nio sammanträden varav ett längre planeringssammanträde och vid ett till-

fäll en sammandragning med kommitté ordförandena.
Styrelsen kommer att föreslå årsmötet något höjda årsavgifter och, beroende på skattelagstiftningen, förän-

drade betalningsströmmar i likhet med föregående år. Storleken på höjningen är i skrivande stund inte beslu-
tad men kommer troligen att vara i storleksordningen någon hundring?   

Slutligen ett stort TACK till alla stödjare av vår verksamhet och speciellt till alla engagerade och frivilliga
ledare som sett till att årets verksamhet har förflutit så väl.
Jag ser fram emot ett intressant kommande år 2007 där vi gemensamt ser möjligheten till en utveckling av

klubben genom att den får tillgång till fler och längre hål. Jag är övertygad om att huvuddelen av er vill se
denna utveckling av klubben.

Välkomna till årsmötet den 12 december 2006 på Täby Park hotell kl 19.00.

Per Åke Evén, ordf.

Juniorkommittén
Nu är golfåret till ända och vädergudarna var på vår sida nu under hösten och lät oss njuta av golfen ända in
i oktober. Vi hoppas att ni tog tillfället i akt och tränade på ordentligt! 

På tävlingsfronten vill vi gratulera Kim Åsberg till segern i Junior KM. Bra jobbat Thomas Bejner, som tog
hem segern i Lars-Johan Memorial och totalsegern i Torsdagscupen, där även Mattias Beckman med en stark
avslutning slutade på en 4:e plats. Starkt jobbat killar!

Traditionsenligt åkte vi till Burvik för det årliga juniorlägret under tre dagar i början av augusti. Jag vet inte
hur vi lyckas, men det blir bara roligare och roligare för varje år som går. Ni har blivit bättre golfare under
åren och det har varit jättekul att se hur ni har utvecklats, samtidigt som vi hoppas att vi har kunnat bidra
med våra erfarenheter och kunskaper. Vi önskar att vi kunde säga likadant om utvecklingen när det gäller
städning/matlagning, fast ni är ju unga och har många år på er att träna, och dessutom, varför ska man göra
det på en golfbana? 

Det är alltid lika tråkigt att ta upp, men ack så viktigt; det som har varit mindre bra under året. Vi känner nu
av den negativa trenden med färre och färre spelare, framförallt tjejer, vilket ledde till att vi nu under hösten
bara hade en juniorträning i veckan. Det är första gången under den nya generationen av juniorkommittén
som vi upplevt det här, vilket vi självklart finner väldigt tråkigt. Trots nedgången har vi sett många nya
ansikten på juniorträningarna, under ledning av Paul Foster. Vi hoppas att få se många nya ansikten även
nästa år och att det som tränat under året är här för att stanna. 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. 
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Återigen vill vi tacka alla juniorer som deltagit i Lilla Stockholmsligan, klubbtävlingar samt det årliga
lägret i Burvik. Väl mött tills vi ses i vår och för att utveckla juniorsidan med nya krafttag!

Juniorkommittén

Damsektionen
Årets Måndagsgolf har genomförts med många spännande omgångar av ett gäng spelglada damer. Några
nya nyfikna golftjejer har också varit med och provat på.
I år har vi infört en ny tävling, Arcona Damcup, som fick en bra anslutning till en trevlig tävlingsdag.
Tävlingen är sponsrad av Arcona Försäkring B E AB och är tänkt att införas
som en återkommande tävling.

Gunilla Brattlöf

H65
H65 startade årets golfsäsong med ett besök på Ålands Golfklubb och spelade under 2 dagar såväl Slotts-
som Kungsbanan. Det var en bra genomkörare för årets torsdagstävling och andra sällskapsronder på olika
banor i Stockholmstrakten. Under säsongen har H65, förutom utflykten till Åland, vid ytterligare 17 tillfäll-
len besökt olika banor. Antalet deltagare har varierat mellan en och tre fyrbollar.

Jarl Ringfeldt

H55
Precis som de senaste åren deltar vi med ett H 55-lag i seriespelet i Stockholmsdistriktet. I år har vi spelat
på Nacka 22 maj, Troxhammar 13 juni, Jarlabanke 21 augusti och som avslutning på Wermdö 14 septem-
ber. Ett flertal spelare i klubben har i år fått känna på hur det är att tävla mot andra klubbars H55-lag. Vi
var näst bästa lag i omgången vi spelade på Jarlabanke, men i övrigt har det inte gått så bra för laget. I den
avslutande omgången på Wermdö kom vi till sist på sista plats med ett enda slags marginal till Björkhagen.
Inför nästa år är det dags för revansch så träna ordentligt i vinter.

Hjalmar Bondestam

Damelit
Damerna har spelat seriespel på Djursholm och Åkersberga, dom stora framgångarna har uteblivit och vi
blev sist. Tack till Linn, Sofia, Susanne, Annika, Kristina och Karin.

Herrelit
Elitlaget nådde inte sitt mål i nationella seriespelet i division 3 Stockholm där vi kom på 7:e plats utav 10
deltagande lag. Omgång 1 spelades på Åkersberga GK och omgång 2 på Ullna GC. Elitlagets trupp var
David Agerberg, Jimmy Karlsson, Gustaf Stetler och Peter Svahn och Pär Nordgren, spelande coach.

Tävlingsåret 2006
Efter ett tävlingsår som började redan 1 maj och avslutades den 1 oktober är det nu dags att summera
2006. Vi har under året haft en tävlingsverksamhet i klubben av ungefär samma omfattning som förra året.
Flest starter har vi haft i  måndagscupen för damerna med mer än 150 starter under året, och i torsdags-
cupen där det blev fler än 400 starter.

Tack alla tävlingsledare för ett bra jobb och ett särskilt tack till Lasse Karlsson som skötte både måndag-
scupen och torsdagscupen och till Ted Bejner som fixat det mesta kring uppläggning och redovisning i
GIT.
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Här kommer nu en kort redovisning av vinnarna i årets större tävlingar.
Klubbmästare 2006
Damer: Kristina Bejner Herrar: Jimmy Karlsson
Pojkar:  Kim Åsberg Match: Jimmy Karlsson
D 50: Annika Knafve H 45: Ted Bejner
H 55: Hjalmar Bondestam H65: Stig Ljungstedt

Så här slutade det i våra veckotävlingar som pågått under hela säsongen.
Måndagscupen. Torsdagscupen A-klass Torsdagscupen B-klass
1. Ulla Olsson   1. Thomas Bejner 1. Kurt Munther
2. Ulla Bergkrantz   2. Kenneth Wester  2. Lars Lagerqvist
3. Karin Wandel 3, Bobby Edenberg 3. Julius Marnelius

I 2005 års mästare till Lars-Johans minne blev det en riktig familjeaffär eftersom Kristina Bejner vann
damklassen och sonen Thomas Bejner vann Herrklassen.

Vi i tävlingskommittén hoppas alla ni som varit med och tävlat har haft det trevligt och ser redan fram
emot nästa års tävlingar. Vi lyssnar gärna på förslag som gör tävlingarna ännu bättre och hoppas ännu fler
ställer upp nästa år.

Ted Bejner, Lasse Karlsson, Johnny Lehmann, Hjalmar Bondestam (ordf.)

Handicapkommittén
Golfsäsongen 2006 har inte varit så arbetskrävande för handicapkommittén. Det största arbetet gjordes i
vintras då handicapet justerades för de som spelat färre än fyra handicapronder och ingen av dessa var i
eller bättre än buffertzonen. De spelare, som matchade in, fick sitt handicap höjt med 1,0 – allt enligt
SGF:s handbok Handicapregler 2004-2007 punkt 5.5. 
Detta leder fram till att medlemmarna bör vara mer observanta och till GIT:en anmäla åtminstone fyra ron-
der innan nästa revision sker efter årsskiftet. Det är ju upp till var och en att måna om sitt handicap och
följande räkneexempel kan kanske vara till någon vägledning: Om en spelare har ett handicap på säg 29,3
så kommer det att bli 30,3 efter årsrevision, såvida inte spelare har rapporterat in fyra t ex sällskapsrundor
oavsett hur lite poäng spelaren fått ihop. Då får spelaren som sämst 29,7, dvs 29,3 + 4 * 0,1, vilket är på
rätt sida om 30 - om det nu var något mål.
Det gäller att under www.golf.se och Min golf anmäla spelade rundor för att undvika onödig handicaphöj-
ning. Höjningar över 36 sker ej. Det går alltid att kontakta någon i handicapkommittén för att diskutera sitt
handicap.
I likhet med tidigare säsonger har handicapkommittén erbjudit medlemmar att skriva det teoretiska provet
för att erhålla officiellt handicap 36. I och med att utbildningen förändrades för några år sedan, så har anta-
let, som svarat på de 25 frågorna om golfetikett och 25 frågorna om regler, minskat radikalt. I år har endast
ett handfullt antal skrivit och där ingår även de som återupptagit golfen efter några års träda. I något fall
har vi även höjt handicapet för återvändare.
I slutet av april hade kommittén för ett tiotal intresserade en genomgång av regler kopplade till spelet runt
green på temat spara slag. 
Till sist en uppmaning som gäller alla golfare: Spela mera – glöm ej registrera!

Ted Bejner, 0708-51 17 16, Bobby Edenberg, 070-428 92 81, Lars-Göran Nilsson, 070-680 65 85
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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, Ove Redner eller
Johnny Lehmann.

Styrelsen 2006
Ordförande Per Åke Evén
Sekreterare Pär Nordgren
Kassör Nils Lundberg
Ledamöter Peter Svahn

Hjalmar Bondestam
Kristina Bejner

Gustaf Stetler
Suppleanter Lars Karlsson

Jimmy Karlsson

Kansli Inger Evén

Kallelse till Årsmöte tisdag den 12 december 2006 kl. 19.00.

Årsmöte hålls på Täby Park Hotel, klubben kommer att klockan 18.00 bjuda på någon lättare förtä-
ring. Ni som tänker komma och äta måste anmäla er till Inger.

OSA Senast tisdag den 5 december till Inger Evén, 08–510 120 66.

Dagordning och ekonomisk redovisning kommer att utdelas på årsmötet.

Välkomna!

Styrelsen
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