Vårslaget 2006
Ordföranden har ordet
Vårsolen skiner varmt och gott så här i vårdagjämningens tid men den ovanligt fina vintern med en
myckenhet av snö har inte börjat vika än! Hoppas ni åkt mycket skidor och njutit av vintervädret. Hur
går det med golfen? Ja, själv har jag inte börjat än och den myckna snön innebär säkert att
utomhussäsongen kommer att bli sen ‐ tråkigt! Inomhusträning på de allt fler golfhallarna eller
golfsimulatorerna får bli den bra ersättningen till utomhusträningen.
Planeringen inför säsongen på Jarlabanke har dock hunnit en bra bit på väg och vi d.v.s. styrelse och
kommittée ordföranden har haft ett gemensamt möte för att gå igenom aktiviteterna inför golfåret
2006. Beträffande förberedelserna för banan har vår greenkeeper till klubben köpt in täckduk till alla
greener så att vi förhoppningsvis får igång gräsväxten på dessa så snart det över huvud taget är
möjligt. I övrigt är inte några större förändringar på banan planerade för 2006. Vad styrelsen beslutat
är dock att vissa tider på banan kommer att gå att boka via Golfens IT system (GIT) antingen på
klubben eller via ”Min Golf”. Huvudskälet för detta är att när potentiella greenfee gäster via Svensk
Golf och ”Min Golf” söker banor att spela på skall Jarlabanke komma upp som ett alternativ – utan
detta syns Jarlabanke GK ej.
Ett litet kom ihåg är ånyo att GIT från och nu är det administrativa system som vi ALLA måste
använda för att GolfSverige skall fungera väl. Snälla, försök att hjälpa till med att hålla innehållet
uppdaterat både beträffande medlemsuppgifterna som HCP. Speciellt viktigt är det att ni som har e‐
post adress lägger in denna så att klubben på ett billigt sätt kan sända ut information till Er. Kom även
ihåg att vår hemsida www.jarlabankegk.se är den primära källan till information kring klubben. Vi
kommer även i år att sätta upp en terminal på klubben där ni med vår hjälp kommer att bli goda
användare.
Som ni säkert förstått är klubbens ekonomi en utmaning inför denna säsong och styrelsen vill
verkligen poängtera vikten av att ni alla är goda ambassadörer för klubben. Tag med er era vänner till
klubben som nya medlemmar eller greenfee gäster. Väl på klubben hjälp våra nya medlemmar eller
gäster så att de känner sig välkomna i era bollar när ni spelar på banan. Hela GolfSverige vill även
poängtera att sporten gärna ser mycket fler kvinnor på våra anläggningar och det gäller självklart
även för Jarlabanke.
Beträffande klubbens övriga verksamhet under året hänvisar jag till kommittéernas avsnitt. Jag ser
fram emot ett fint golfår 2006 med trevlig social samvaro, mycket motion, förbättrat spel och många
naturupplevelser.
Väl mött våren 2006
Per Åke Evén, ordf.
Om du har några övriga medlems‐ eller “HCP‐kortfrågor” kontakta Inger Evén på kansliet
08‐510 132 62, 08‐510 120 66 eller info@jarlabankegk.se, Per Åke Evén, 08‐758 98 89 eller
parake.even@telia.com .
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Handicapkommittén
Årsrevision
Sedan GIT infördes för två år sedan är det mycket upp till den enskilde spelaren att föra sitt egna
handicap. Kommittén har i höstslaget uppmanat medlemmarna att skicka in noteringshäften om de
behöver hjälp med inmatningen av sina ronder. Det verkar dock vara så att de flesta har god koll på
hur man hanterar GIT eftersom det endast har inlämnats tre noteringshäften. Oaktat detta faktum har
det genomförts en enskild årsrevision enligt följande:
I SGF:s handbok Handicapregler 2004‐2007 punkt 5.5 står det att ʺspelare med officiellt handicap som
har redovisat färre än fyra handicapronder och ingen av dessa i eller bättre än buffertzonen skall höjas
med 1,0ʺ. Handicapkommittén har genom GIT tagit fram en lista på spelare enligt nämnda kriterier
och därvid fått fram drygt 300 medlemmar. För 167 av dessa har handicap höjts med som mest 1.0.
Höjningar över 36 har ej gjorts och några spelare med mer än 35 i handicap har alltså höjts till max
36,0. De övriga av de drygt 300 spelarna har redan 36 i handicap eller är passiva medlemmar.
Kommittén är väl medveten om att det säkert finns medlemmar som anser att de ej skulle ha blivit
höjda och då är det upp till bevis genom att presentera ett noteringshäfte med regelrätt bokförda
ronder. Häftena kan i så fall skickas till Jarlabanke GK, Prästgårdsvägen 33, 187 75 Täby. Efter
revision kommer de att finnas tillgängliga i klubbhuset, när säsongen startar.
Noteringshäftet är enbart för personliga anteckningar, ej bundet i tid och gäller för alla spelare oavsett
handicap. Handicappåverkade resultat skall utan dröjsmål föras in i 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 finns det även en terminal, där man kan föra in sitt resultat. Viktigt är att markörens Golf‐ID
antecknas och i häftet finns en särskild kolumn för detta.
Teoriprov för handicap 36
Liksom tidigare kommer handicapkommittén även denna säsong att anordna tillfällen för teoriprov
och detta är till för dem som inte tillämpar den ”nya” nybörjarutbildningen. Schemabundna tillfällen
kommer att anslås på anslagstavlan i klubbhuset, men det kommer även att erbjudas andra tillfällen
att göra teoriprovet.
Regelgenomgång – spara slag!
Som en liten mjukstart på säsongen inbjuder handicapkommittén till en genomgång av vissa regler
speciellt knutna till spelet runt green på temat spara slag. Onsdagen den 26 april med start 18.00 och
cirka två timmar framåt är medlemmar välkomna att som en kittling till säsongsstarten friska upp lite
regeltillämpningar. Anmäl sker senast den 19 april via info@jarlabankegk.se på hemsidan. Kostnaden
är 50 kronor och då ingår kaffe med tilltugg.
Vi har även för avsikt att i slutet av maj ordna någon form av regelvandring delvis baserad på
medlemmarnas önskemål som kan avlämnas i förslagslådan i klubbhuset. Mer detaljerad information
kommer längre fram.
En liten välkomnande uppmaning till den kommande säsongen skulle kunna vara: Spela mera – glöm
ej registrera!
Bobby Edenberg, 08‐758 08 68, bobby.edenberg@taby.se, Ted Bejner, 0708‐51 17 16
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Sponsorkommittén
Det kommer att göras ett utskick till företag i Täby med omnejd som kan vara intressanta som
sponsorer samt anordna egna aktiviteter. En stor hjälp är om det är någon på klubben som har tips så
får de gärna kontakta mig med idéer och aktiviteter för att knyta upp företag. Vi ska även försöka
ordna demodagar på rangen.
Jimmy Karlsson

Banutvecklingsgruppen
Vi kommer att starta vårt arbete i april när snön försvunnit med en genomgång på banan. Vi kommer
samtidigt att inventera tidigare ej genomförda förslag till förbättringar på banan. Vi avser att under
våren ta fram en prioritetslista på möjliga förbättringar som vi kommer att diskutera med Sven‐Erik
och styrelsen för beslut. Vi är tacksamma för alla förslag till förbättringar på banan från
medlemmarna. Det är ni som när ni spelar och vistas på banan ofta ser saker som kan förbättras.
Kontakta oss i banutvecklingsgruppen via klubbens hemsida, förslagslådan på klubben eller telefon.
Anders Jagraeus, 070‐375 59 10 eller anders.jagraeus@bostream.nu, Mats Bodin, 08‐768 59 24 och
Kenneth Lannermo, 08‐647 41 20.

PRO
Hej, hoppas ni alla haft en bra vinter. Jag har varit i Sverige den här vintern och haft mina träningar i
Rosenkälla Golfhall och i min butik, GolfWoman. Som förra året, alla Jarlabankes medlemmar har
10% rabatt i shopen 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. Ser fram emot att träffa er alla snart.
Paul Foster

Damer elit
I år spelar vi seriespelet på Djursholm GK och Åkersberga GK. Alla intresserade damer som har
under hcp 25 och vill satsa på sin golf är ett välkommet tillskott i damlaget. Känner du för att vara
med i laget, hör av dig till mig.
Paul Foster, 0730‐64 97 96, paul@golfwoman.se

Herrar elit
Herrlaget får i år börja bygga delvis ett nytt elitlag pga några duktiga spelares avhopp. I skrivande
stund vet jag inte riktigt hur elitlaget för säsongen 2006 riktigt ser ut men att vi ska komma väl
förberett till seriespelet start. På träningarna kommer vi att ta hjälp av vår pro Paul Foster så att
truppen kan utvecklas maximalt. Vi kommer att spela två omgångar i seriespelet under året och de
går av stapeln på Åkersberga GK samt på Ullna GK. Jag hoppas att många medlemmar kommer och
tittar samt stöttar elitlaget när de spelar. Du som har intresse och lust att satsa på din golf hör av dig
till mig så kanske du blir en del av vårat lag.
Pär Nordgren, 070‐237 80 14, par.nordgren@jarlabankegk.se
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Juniorkommittén
Hallå alla golfsugna juniorer! Nu är det inte långt kvar till att 2006 års golfsäsong drar igång. För
även om snön länge legat tjock så är det nu bara en dryg månad kvar innan det åter svingas
golfklubbor på Jarlabanke GK igen. Eftersom de flesta av oss låtit klubborna vila över vintern vill jag
uppmana så många av er som möjligt att delta i juniorträningen som drar igång första veckan i maj.
Träningen leds av klubbens pro, Paul Foster, som tillsammans med oss ledare skall försöka se till att
ni får ett så lyckat golfår som möjligt. Under året har vi även tävlingar endast för er juniorer där alla
som deltar brukar ha väldigt roligt, samt ges chansen att lära känna andra ungdomar. Förutom
klubbens juniortävlingar, där Junior‐KM är den mest prestigefulla tävlingen, så är ni förstås även
varmt välkomna att konkurrera med gamlingarna i de övriga tävlingarna som hålls under året.
Information om tider för årets träning samt alla de tävlingar som kommer att arrangeras under året
kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida i slutet av mars. Sommarlovet kommer även i år att
avslutas med ett läger till Burvik. Detta brukar vara mycket populärt och rekommenderas varmt från
oss ledare. Det var allt för denna gång, hoppas vi ses på golfbanan i maj!
Juniorkommittén!

Damer
Första måndagsträffen har vi den 8 maj. Vi träffas kl 18.00 för lite information om säsongens
aktiviteter. Sedan värmer vi upp med en liten tävling. Måndagscupen börjar den 15 maj. Samma
regler som förra året.
Nyhet för i år är en tävling vi kallat för Arconas Damcup, söndag 20 aug. Vi ser gärna att ni hör av er
med förslag på olika aktiviteter till våra träffar. Hoppas att det ska blir lika stor anslutning i år också,
helst större, med många spelglada damer och tjejer. Hör gärna av er till mig!
Gunilla Brattlöf, 08‐511 719 40, 070‐209 23 18 eller gunilla.brattlof@bredband.net

H55
Precis som de senaste åren deltar vi med ett H 55‐lag i seriespelet i Stockholmsdistriktet. I år spelar vi
på Nacka 22 maj, Troxhammar 13 juni, Jarlabanke 21 augusti och slutar på Wermdö 14 september.
Under året hoppas vi kunna ordna lite träning med vår pro och kanske övningsspel på några av
banorna vi spelar på. 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
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Tävlingskommittén
I år har vi försökt att göra ett ganska komprimerat tävlingsprogram med färre tävlingsdagar genom
att i möjligaste mån samordna bland annat våra KM tävlingar. Flera av tidigare års tävlingar
återkommer och vi har också några nyheter.
Förra årets succé måndagscupen och torsdagscupen spelas under hela säsongen. En nyhet
i år är att vi utöver de 10 bästa resultaten också ger full poäng i finalen för att göra det lite mer
spännande på slutet.
Om Du har lust att hjälpa till med tävlingsledning så prata med oss i tävlingskommittén.
Alla som hjälper till med tävlingsledning under året spelar en egen tävling på annan
bana i slutet av september.
Klubbtävlingar
Du hittar alla tävlingar och tävlingsbestämmelser 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.
Tävlingsprogram på klubben 2006
MAJ
1
4
14
15
21
28

måndag
torsdag
söndag
måndag
söndag
söndag

Vårslaget
Torsdagscupen första omgången och sedan varje torsdag till finalen
Runslaget
Måndagscupen första omgången och sedan varje måndag till finalen
2005 års mästare – Lars Johans minne
Triss Lady klubbkval

JUNI
10
18
28

lördag
söndag
onsdag

Grillsnöret
Partävling med öppen klass, två generationer och äkta makar
Skandia Cup klubbkval juniorer

AUGUSTI
5
9
19
20
21
26
27

lördag
onsdag
lördag
söndag
måndag
lördag
söndag

KM Match
SGDF Minitour
Kräftslaget
Arcona Dam cup
Seriespel H 55
KM Herrar kval
KM Herrar Final och KM Damer

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
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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, Ove Redner 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.

Städdag
Kom till städdagen den 29 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 2006
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Suppleanter

Kansli

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

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!
Glöm inte städdagen lördagen den 29 april 2006 klockan 10.00
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