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Ordföranden har ordet
Golf året 2008 lider nu definitivt mot sitt slut och jag hoppas att ni alla har haft stort nöje av
det. Vad kan man i övrigt säga om året. Kanske minns ni att våren och försommaren var varm
och regnfattig till stort förfång av kvalitén på såväl Prästgårdsbanan och kanske i ännu högre
grad på Skogbergabanan där speciellt gräset på fairways ej hunnit etablera sig. Tjugotalet
millimeter regn alldeles efter midsommar hjälpte upp situationen och Prästgårdsbanan var nu
riktigt bra. För Skogberga hjälpte det till för gräsöverlevnaden inför nästa långa varma och
torra period. Från mitten augusti har det livgivande regnet gjort alla banor riktigt bra, så även
våra. Skogbergas greener och greenområden har hela tiden varit ett glädjeämne och inför
2009 kommer vi att ha en av de bästa niohålsslingorna i närområdet, utmanande och
spännande för såväl låg som höghandikappare. Jag och klubben ser fram emot 2009 med stor
tillförsikt och övertygelsen att spelet på våra banor och nyttjandet av våra övningsområden
kommer att öka till glädje för alla.
 Hur går det för golfen i Sverige, distriktet och på klubben då. Varierande måste man säga då
klubbarna rapporterar allt ifrån bästa någonsin till konkurs. Kvalité och närhet har blivit allt
viktigare för att attrahera såväl egna medlemmar som gästspelare. I Stockholmsdistriktet
rapporteras en en-procentig nedgång i antalet medlemmar och väl uppehållna intäkter trots
prispressade medlems- och greenfee avgifter. Klubben har fått in ett femtiotal nya medlemmar
och tappat något tiotal fler varför medlemsintäkterna hamnat inom felmarginalen för
budgeten. Per sista augusti har klubben enligt golfförbundets statistik cirka 600 medlemmar
varav 500 aktiva och 100 passiva. Aktiva damerna var 160 och dito herrar var 340 stycken.
Juniorantalet var 118 stycken och därmed procentuellt väl över snittet för juniorer i distriktet.
Range och greenfee ligger också inom samma marginaler i driftbolagets budget.

 Klubbens resultat mot budget är mycket bra dels beroende på kostnadskontroll dels beroende
på den lyckosamma försäljningen av alla våra aktier under föregående år och åtföljande goda
räntor under innevarande år på den specialinlåning hos bankerna som vi utnyttjat. I och med
2008 års utgång upphör klubbens subventionering av medlemsavgifterna för inträde till
Skogbergabanan. Hädanefter är det genom samarbete mellan driftbolag och klubb och med
hänsyn tagen till omgivande klubbars prissättning som klubbens medlems- och spelavgifter
kommer att sättas för att sedan beslutas av vårt årsmöte.

 Verksamheten på klubben har mest skett i form av motionsspel och träning för huvuddelen
av våra aktiva medlemmar. Speciellt roligt har varit att junioraktiviteterna har tagit ny fart och
att antalet aktiva juniorer har ökat under den nya juniorkommittén. För första året deltog
många JbGK juniorer i SGDF’s Mini-tour. Övrig tävlingsverksamhet har varit av ungefär
oförändrad omfattning med såväl sällskapstävlingar som mer tävlingsinriktade.
Representationslag för såväl herrar som damer har deltagit i det nationella seriespelet. Herrar
55 har deltagit i distriktets tävlingsverksamhet. Mera detaljer finns under avsnittet,
Tävlingskommittén.
 Den kanske viktigaste sällskapstävlingen var den officiella invigningsscramblen, fyrtiotalet
deltagare, av den nya Skogbergabanan med deltagande av såväl medlemmar, övriga inbjudna
och representanter från golfförbund och distrikt där den nya banan fick genomgående goda
rekommendationer. Samvaron efter tävlingen med mat och mingel i samband med
prisutdelning gjorde invigningen mycket lyckad.
 Verksamhetsmässigt ser vi fram emot ett klubbsamarbete med Lindö GK inför 2009 där vi
kommer att ge varandras medlemmar ömsesidiga förmåner.
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Vår hemsida, www.JarlabankeGK.se , har varit flitigare använd av medlemmarna. Den står, i
mitt tycke, inte efter någon annans klubbs hemsida och t.ex. banguiden och tävlingsanmälan
liksom resultat redovisning är av allra bästa klass - Magnus Andersson och Ted Bejner – tack.

 Styrelsen har sedan årsmötet haft sju sammanträden varav ett längre planeringssammanträde
tillsammans med kommitté ordförandena. Styrelsen kommer att föreslå årsmötet oförändrade
medlemsavgifter till klubben medan spelavgifterna, som ej kommer att höjas, i likhet med
föregående år debiteras av driftbolaget.
 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 2009 där vi gemensamt ser möjligheten till
mycket positiv utveckling av klubben såväl medlems- som intäktsmässigt genom att vi får
tillgång till en heltäckande golfanläggning redan från säsongstarten. Jag är övertygad om att
huvuddelen av er vill vara med om denna vidareutveckling av klubben.

Välkomna till årsmötet den 1 december 2008 på Täby Park Hotel

Per Åke Evén, ordf.

Kallelse till Årsmöte måndag den 1 december 2008 kl. 18/19.00.
Årsmöte hålls på Täby Park Hotel kl. 19.00. Klubben kommer att klockan 18.00 bjuda
på någon lättare förtäring. Ni som tänker komma och äta måste anmäla er till Inger.

OSA!  Senast onsdag den 26 november till Inger Evén, 08–510 120 66.

Motioner inför årsmötet 2008
Motioner skall insändas till styrelsen senast den 10 november 2008.
Handlingar såsom Dagordning och ekonomisk redovisning kommer att utdelas på årsmötet.

Välkomna,  Styrelsen
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 inför årsmötet, då kan ni ringa till
Bobby Edenberg, 08–758 08 68, Ove Redner eller Jane Håkansson.

Styrelsen 2008
Ordförande Per Åke Evén
Sekreterare Hjalmar Bondestam
Kassör Nils Lundberg
Ledamöter Ted Bejner, Pär Nordgren, Gustaf Stetler
Suppleanter Lars Karlsson, Gunilla Brattlöf
Kansli Inger Evén

Önskar Du direktkontakt med klubben i medlemsfrågor kontakta Kansliet/Inger Evén på
telefon 08-510 120 66 eller Per Åke Evén på 08-758 98 89. E-post går också bra via
mailto:Kansli@JarlabankeGK.se eller mailto:PerAke.Even@Telia.com .
Till alla medlemmar – för att vi i fortsättningsvis enkelt skall kunna kommunicera med Er –
lägg in Din E-post adress i Golfens IT system GIT. Uppdateringen sker via http://www.golf.se
och ”Min Golf” där du sedan kan uppdaterar adress mm. inklusive E-post adressen.



Höstslaget 2008

JbHostslaget08.doc 3(6)

Tävlingskommittén
Tävlingsåret 2008 på Jarlabanke GK pågick från 1 maj till 28 september.
Vi har genomfört åtta klubbtävlingar, fem klubbmästerskap, tre nationella tävlingar och två
distriktstävlingar. Dessutom har vi haft 20 startomgångar vardera i de populära måndags- och
torsdagscuperna. En hel del aktiviteter med andra ord.

Totalt antal starter var 832 st. (708) varav måndagscupen hade 176 st. (158) och
torsdagscupen 301 st. (396). Siffrorna inom parentes anger föregående års siffror. Vi kan med
glädje notera en liten ökning i tävlingsdeltagandet under 2008.
Den 24 maj genomfördes en regelkurs för våra medlemmar på klubben med ett dussintal
deltagare.
Här är en sammanställning av vinnarna i årets större tävlingar.
Resultat från alla tävlingar och bilder finns på klubbens hemsida.

Klubbmästare 2008:
• Damer: Kristina Bejner D 50: Gunilla Ebén
• Herrar: Mats Berggren H 45: Ted Bejner
• H 55: Mats Bodin H 65: Bobby Edenberg
• Juniorer: Thomas Bejner Match: Thomas Bejner

Så här gick det i våra veckotävlingar som pågått under 20 veckor.
Måndagscupen Torsdagscupen A Torsdagscupen B 
1. Ulla Wåhlén   1. Ted Bejner 1. Jan-Olov Wiklund
2. Ulla Bergkrantz   2. Lars-Göran Nilsson 2. Adam Lindberg
3. Jane Håkansson 3. Bobby Edenberg 3. Anders Magnusson

2007 års mästarmöte till Lars-Johans minne vanns av Kristina Bejner och Ted Bejner i
respektive klass. Red Tee klubbkval vanns av Ulla Wåhlén och Vera Grönwall som bildade
lag och gick vidare till distriktsfinal på Lisinge GK.
Slutslaget match som av tradition är årets sista tävling vann Adam Lindberg.

Vi i tävlingskommittén hoppas att alla ni som varit med och tävlat har haft det trevligt
och vi jobbar nu för fullt med planering av nästa års tävlingskalender.
Vi lyssnar gärna på förslag som gör tävlingarna ännu bättre och hoppas ännu fler kommer till
start nästa år.

Du som vill hjälpa till inom TK och tävlingsverksamheten är varmt välkommen att höra av
dig till oss. Det finns många spännande och roliga uppgifter i vår kommitté. Du behöver inte
känna dig osäker på om du klarar av jobbet, vi utbildar alla som vill jobba i TK.

Inför 2009 blir tävlingssäsongen på JbGK extra intressant, eftersom vi då kommer att kunna
utnyttja våra två 9-håls slingor på ett spännande sätt. Vi kommer att anordna några tävlingar
där båda slingorna ingår.
Slutligen ett stort Tack till alla kommittémedlemmar för årets arbete.
Ett stort Tack också till alla ni som frivilligt hjälpt till inom TK. Er hjälp har betytt oerhört
mycket för oss och för vårt sätt att genomföra arbetet. Är du intresserad att hjälpa till i TK är
du varmt välkommen att kontakta någon av nedanstående personer. Det är kul att jobba med
tävlingar och det finns många roliga uppgifter som vi kan hitta till Dig som vill göra något i
vår kommitté.

Ted Bejner (ordf.) e-post ted@jarlabankegk.se , Bobby Edenberg, Lasse Karlsson
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Herrlag
Herrlaget har i år deltagit i nationella seriespelet Division 3 Norra. Spelplatserna har varit
Kyssinge och Arninge golfklubbar. I laget har deltagit: Paul Foster, Thomas Bejner, Julius
Marnelius, Mattias Beckman, Ted Bejner och Tobias Claesson. Vi slutade på sjätte (6) plats
med 1401 slag. Resultatet från omgång två var riktigt bra med ett snitt på under 85 slag.
Tanken med laget var att ge våra lovande juniorer ett insteg i elitlaget och prova på spel med
tufft motstånd. Målsättningen har på så vis uppnåtts. Vår ambition är att vi ska bygga upp ett
stabilt elitlag i klubben inför framtiden.
Damlag
Damlaget har likaledes deltagit i nationella seriespelet 2008 i division 2 Norra. De har tävlat
på Wermdö och Kungsängen, Queens naturligtvis. I laget har deltagit: Linn Bergqvist,
Kristina Bejner, Ulla Wåhlén, Annika Knafve, Åsa Lindqvist och Bodie. Vi slutade på
åttonde plats med 1573 slag.
Det har varit svårt att rekrytera spelare till dam elit varför klubben överväger att avstå från
deltagande i det nationella seriespelet inför år 2009. Förhoppningen är dock att vi i framtiden
ska kunna få fram ett lag som vi kan anmäla till seriespel.
Juniorkommittén
Nu är golfåret till ända och vi kan se tillbaka på 2008 års som ännu en lyckad juniorsäsong.
Vi hoppas att ni tog tillfället i akt och tränade på ordentligt! Även under hösten.
På tävlingsfronten vill vi börja med att gratulera Thomas Bejner till segern i Junior KM.
Thomas tog även hem segern i KM Match och torsdagscupens A- klass, Bra Spelat.
En annan lovande junior är Adam Lindberg som blev 2:a i torsdagscupens B- Klass och
lyckades tvåla dit alla matchrävar i slutslaget också. Starkt jobbat killar och Grattis
Det årliga juniorlägret blev i år en två dagars junioraktivitet på klubben under Julius och Pauls
ledning med 26 st. juniorer i varierande åldrar.
Vi känner även i år av den negativa trenden med färre och färre spelare, framförallt tjejer,
men en liten ljusning ser vi dock, nämligen vårt stjärnskott Johanna Helsén som har varit ett
glatt tillskott bland juniorerna.  Men vi har även sett många nya ansikten på juniorträningarna,
under ledning av Paul Foster, Linn Bergkvist och Mattias Beckman. 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 deltagit i Skandia Junior Club. Det är här vi låter nya talanger ta
första steget mot en lång golfkarriär, allt under ledning av oss i juniorkommittén.
Vi har deltagit i PGA junior Pro Am, där tre juniorer från klubben fick spela en tävling på
Kungsängen tillsammans med vår Pro Paul, och en hedrande 9:e plats av 30 lag.  Bra jobbat
Adam Lindberg, Johanna Helsén och Julius Marnelis.
Men det som jag ser som den största ökningen är Stockholms minitour, en tour med över 60
st. spelare som startar på måndagen och har final på fredagen på banor runt Stockholm. Där vi
i kommittén såg fram emot 5 st. juniorer på tisdagens tävling på Jarlabanke .
Men där bet vi i greengräset, det blev hela 7 st. juniorer som spelade hela touren.
Med fantastiska resultat, där bland annat Rasmus Wranå kom 2:a bland killarna med off. Hcp
och Johanna 4:a bland tjejerna. I klasserna 36+ kom Oliver Evén 3:a i sin klass, och Linnea
”charmtrollet” Evén 4:a i sin klass.
Återigen vill vi tacka alla juniorer som varit med i Lilla Stockholmsligan laget, bra kämpat,
fast det inte räckte ända fram i år. Vi kommer igen nästa år.
Som avslutning vill jag tacka Julle, utan din medverkan hade vi inte varit där vi är i dag, och
alla föräldrar och anhöriga som stöttat och hjälpt till på alla sätt under året. TACK skall ni ha!
Väl mött, vi ses i vår och för att utveckla juniorsidan med nya krafttag!

Juniorkommittén
Lasse Karlsson, Micke Johanson, Julius Marnelus, Mattias Beckman
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Damkommittén
I år startade ”måndagsdamerna” upp med en timmes träning med vår pro Paul och gick sedan
ut på banan. Det har varit bra anslutning till alla måndagscupstävlingar. Vi har haft några
träffar med lite regelgenomgångar och trevlig samvaro. Hoppas på mer av det till nästa
säsong.
Vi har varit på besök på Johannesbergs GK med spel och middag. Det blev en solig och
trevlig dag.  Vår årliga tävling för damerna, Arcona damcup, har också genomförts med 14 st
deltagare. Första plats tog Annika Knafve, 2:a Margareta Ceder och 3:e Kristina Bejner.
Måndagscupen tog Ulla Wåhlén hem, 2:a Ulla Bergkrantz och 3:a Jane Håkansson.
Vi avslutade våra träffar med en scramble på Skogbergas trevliga bana. Det var nio glada
damer som kom och vi fick även denna dag strålande sol och en trevlig avslutning på
säsongen.
Jag tackar alla som har varit med och tävlat och ett tack till Inger och Lasse som hjälpt till
med tävlingsresultaten. Vi ses nästa säsong.

Hälsningar
Gunilla Brattlöf, Jane Håkansson och Inger Evén   

Herrar 65
H65 startade säsongen redan i februari månad med en planeringsträff angående resa till Åland
med golfspel under 2 dagar på olika banor. Resan genomfördes den 20 – 21 maj med 10
deltagare.
Säsongen startade efter några övningsrundor på hemmabanan med besök på Skepptuna den 14
maj och därefter har H65 vid 18 olika tillfällen besökt ett flertal banor i Stockholmstrakten.
Varje besök har inneburit deltagande med 1 – 3 fyrbollar.
Den 16 september besöktes Skepptuna på nytt och vid detta tillfälle genomfördes en
improviserad tävling bland deltagarna såväl individuellt som i tvåmannalag. Indelning skedde
med hjälp av hcp. Segrare under dagen individuellt blev Yngve Ebén som också vann i lag
tillsammans med Jarl Ringfeldt.
Säsongavslut skedde på Sollentuna den 2 oktober.
H65 har deltagit i klubbens olika tävlingar – torsdagscupen, kategori-KM, slutslaget med
flera.
Jarlabankes H65 har under flera år varit aktiva i ”Veterankulan”, en tävling anordnad av Täby
GK för H65 med hcp över 19 och där haft flest deltagare utanför arrangörsklubben. Klubbens
representanter har nått bra placeringar i tävlingen. Årets upplaga av tävlingen har dock ställts
in.

Jarl Ringfeldt
Herrar 55
Precis som de senaste åren deltog vi med ett H 55-lag i seriespelet i Stockholmsdistriktet.
I år har vi spelat på Nacka, Saltsjöbaden, Mälarö och Ingarö. Inför samtliga omgångar har vi
besökt banorna och gjort en inspelsrunda tillsammans i laget. Efter flera år i serien börjar vi
känna de flesta spelarna från de andra lagen och det har gjort det ännu trevligare att delta.

I själva seriespelet har vi som vanligt kämpat med Björkhagens lag för att undvika sista
platsen. I sista omgången lyckades vi med så lite som två slags marginal gå förbi och slutade
alltså näst sist i serien. Viktigare än placeringen har dock varit alla trevliga golfrundor ihop
med andra klubbars seniorer och eftersnacket efter genomfört spel. Jag hoppas alla som vill
vara med i laget nästa år tränar på i vinter och är redo för nya duster i maj nästa år.

Hjalmar Bondestam
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Banutvecklingsgruppen
Gruppen har under året bestått av Anders Jagraeus och Mats Bodin.
Under säsongen har 7 kommentarer/förslag till banförbättringar lämnats av spelare
på klubbens hemsida. Dessa har alla vidarebefordrats till Sven-Erik. Flera har åtgärdats.
Kommentarerna har berört gamla banan: finish på greener och bunkrar, trasiga nät, förslag på
nät utefter vägen vid hål 8. På Skogberga banan: bra greener men fairways måste förbättras
samt förslag om grästees.
Banutvecklingsgruppens huvuduppgift under året har inriktats på att stödja Sven-Erik och
hans team i arbetet med att förbättra/utveckla nya banan inom ramen för tillgängliga resurser
samtidigt som arbetet med gamla banan inte får försummas. Utrymme för mer omfattande
förbättringsprojekt har inte funnits.
Sammantaget vill Banutvecklingsgruppen ge Sven-Erik och hans team en eloge för det idoga
arbete som man lagt ner under säsongen. Förutsättningarna för att nya banan nästa år blir ännu
bättre är stora.

2008-10-20/Anders Jagraeus
Driftbolaget
Golfsäsongen 2008 – ett intressant väderår, det startade tidigt med en blöt och sval vår, vilket
ledde till att gräset kom igång sent. I juni-juli slog det om med värmebölja så att bevattningen
inte hann med. En uppgradering av bevattningen på Prästgårdsbanan står högt upp på vår
prioriteringslista. Sommaren avslutades med regn som startade i augusti och höll i sig stora
delar av hösten. Detta sommarväder har inte varit så gynnsamt för tillväxten av bl.a. fairways.
Men vi gör allt som står i vår makt för att skapa en vacker och trivsam bana.
Efter Skogberga Open såg vi en markant ökning av aktiviteter, vilket var väldigt roligt! Under
hösten har vi stödsått fairways vilket i skrivande stund börjar gro.
Sist men inte minst ett stort Tack till de medlemmar och frivilliga som hjälpte till med
förtäring och tävling under invigningen av Skogbergabanan.

Vi ses igen till våren!
Sven-Erik, Peter, Kenneth, Inger & Therése
Klubbkommittén
Under året som gått har vi för första gången haft en klubbkommitté. Vi har under året
anordnat en medlemsdag med genomgång av nya regler, en liten lekfull tävling med golfspel
kombinerad med regelkunskap och dessutom en möjlighet att få lite råd av vår pro. Det var
ganska få medlemmar som ställde upp, men de som var med verkade nöjda.
Vidare har vi under våren tagit fram en klubbpresentation för att användas vid presentation av
klubben bland annat i anslutning till vår pro’s nybörjarkurser. Utfallet i form av nya
medlemmar har inte motsvarat förväntningarna så inför nästa år måste vi försöka hitta nya sätt
att få flera att vilja bli medlemmar i klubben.
I samband med de populära tävlingarna Grillsnöret och Kräftslaget har vi fixat mat efter
tävlingarna och dessutom hjälpt till att skaffa fram ett prisbord till dessa tävlingar.
Vi i klubbkommittén vill gärna få förslag från medlemmarna i klubben vad vi kan göra för att
få Er att trivas ännu bättre på klubben.

Inger, Anita, Johnny och Hjalmar

Tänk på att mer och mer av kommunikationen inom klubben sker via hemsidan:
www.JarlabankeGK.se


