Höstslaget 2009

Ordföranden har ordet
Golfåret 2009 är nu i princip tillända och jag hoppas det varit bra och att alla är nöjda med den rekreation,
motion och det egna golfspelet som vi fått. Klubben har under året haft tillgång till våra två banor,
Prästgårdsbanan och Skogbergabanan, med under försommaren bra kvalité som under sensommaren och
hösten förbyttes i mycket bra kvalité. Speciellt glädjande har grästillväxten på Skogbergas fairway varit.
Greenerna på gamla banan har efter en trög start blivit bra. Skogbergas greener har under hela året varit
mycket bra och beroende på deras ondulering var utmanande att putta på.
Den nationella utvecklingen för golfen har varit fortsatt svag med något fallande medlemstal. JbGK’s trend
har varit likadan och antalet aktiva medlemmar har sjunkigt då lite för många tidigare aktiva har valt att bli
passiva medlemmar. Tyvärr har också medlemstillströmningen varit svag med för klubben samma problem
som för riket i helhet - för få ungdomar attraheras av golf! Viktigt att beakta är också att varje ny ungdomsmedlem ofta drar med sig både en och två nya seniormedlemmar. Utbildningspaketet inkluderande ett
greenfee medlemskap har emottagits positivt varför vi fortsätter på den inslagna linjen inför 2010. Klubben
har per sista augusti, som är golfförbundets brytdatum, cirka 450 aktiva och 120 passiva medlemmar.
Antalet juniorer är cirka 100 med tre fjärdedelar pojkar. OBS! Styrelsen ser fram emot ett aktivt arbete från
samtliga medlemmar i strävandena att få fler medlemmar – Du kan tjäna 10 % på första årets avgifter som
den nye medlemmen betalar.
Greenfee spelet på våra banor har dock ökat markant under året vilket naturligtvis också indikerar att banornas kvalité har varit bra med prisvärda greenfee avgifter. Konkurrensen om spelarna i vårt närområde är
stentuff men jag har ändå stora förhoppningar om ett ännu bättre nästa år intäktsmässigt.
Klubbens ekonomiska utfall för året ligger i linje med budget som innebär att vi gör en planerad förlust.
Inför kommande år har styrelsen för avsikt att lägga en balanserad budget grundat på liggande avtal med
driftbolaget.
För klubbens verksamhet på anläggningen kan konstateras att tillgängligheten varit bra för såväl medlemmmar som greenfee gäster. Vad styrelsen saknat har varit ungdomsaktiviteter även fast vi haft tillgång till
duktiga ungdomsledare.
Tävlingsverksamhet på seniornivån har tyvärr bara genomförts med seriespel för herrarna. Herrlaget har
under året fått en ny spelande tränare och aktiv lagledare som genomfört veckovisa träningskvällar som speciellt för juniorerna varit kvalitetsmässigt lyft. Tävlingsaktiviteterna på klubbnivå har traditionellt haft sin
tyngdpunkt i damtävlingarna på måndagarna och dito herr på torsdagarna samt naturligtvis de olika klubbmästerskapen.
På tävlingssidan för ungdom genomförde vi, numera traditionsenligt, en distriktstävling, SGDF Mini Tour
under augusti. Klubben har också deltaget i seriespelet för H55.
Vår hemsida, www.jarlabankegk.se, har både varit flitigare använd av medlemmarna och uppdaterad oftare
med aktuell information tack vare flitigt underhåll av främst Magnus och Ted. Nytt för året har varit möjligheten att anmäla sig till vår nybörjarutbildning via hemsidan.
Styrelsen har sedan årsmötet haft sex sammanträden varav ett längre planeringssammanträde tillsammans
med kommitté ordförandena.
Styrelsen och driftbolaget kommer att föreslå årsmötet oförändrade totala medlemsavgifter men fördelningen mellan klubb- och spelavgifter är i skrivande stund ej beslutade.
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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 2010 där vi gemensamt ser möjligheten till en positiv utveckling av klubben. Jag är övertygad om att huvuddelen av er vill vara med om denna vidareutveckling av
klubben.

Tack för i år och välkommen till traditionellt årsmöte på Ensta Park Hotel.

Per Åke Evén, ordf.

Kallelse till Årsmöte måndagen den 30 november 2009 kl. 18/19.00.
Årsmötet hålls på Täby Park Hotel kl. 19.00. Klubben kommer att klockan 18.00 bjuda på någon
lättare förtäring. Ni som tänker komma och mingla/äta kl. 18.00 måste anmäla er till Inger
– kansli@jarlabankegk.se eller telefon 08 510 120 66 –senast den 25 november.

Verksamheten 2009
Herrar 55
I likhet med tidigare år har Jarlabanke haft ett serielag i division 4 för H55+, slagspel scratch. Säsongen
inleddes med ett träningstillfälle, vilket c:a 10 hörsammade och lät sig ta del av goda råd från vår pro Mike
Sheard.
Seriespelet var som vanligt utlagt på fyra omgångar och i maj spelade vi på Björkhagen, i juni på
Saltsjöbaden, i augusti på Brollsta och avslutade på Haninge i september. Serien bestod av 9 lag och hur vi
än kämpade och slog, så lyckades vi det här året inte undvika sista platsen. Vi fick ihop hela 1163 slag (de
tre bästa av fyra i laget i varje omgång räknas) och blev akterseglade med totalt 17 slag av Björkhagen 2 och
18 slag av Nacka 2. Vårt resultat kan omräknas till ett medelvärde av knappt 97 slag på de 12 bästa resultaten att jämföra med Björkhagens och Nackas 95,5. Det fanns ju andra lag med i serien och segrare blev
Brollsta på 1057 (medelvärde=88,1) före Saltsjöbaden 2 med1063 (88,6) och Waxholm 2 med 1075 (89,6).
Laget har tagits ut utifrån befintligt handicap och gamla meriter och till huvuddelen bestått av Mats Bodin,
Bobby Edenberg, Sven Erik Evén och Kenneth Wester. Johnny Lehmann spelade också i en omgång.
Resultaten har inte varit över sig och frågan är vad som kunde ha gjorts bättre. Mer träning på andra banor
och inspel på banor där omgångar skall spelas kan man alltid framhålla. Alltnog ser vi med tillförsikt fram
mot nästa säsong.
Bobby Edenberg

Herrar 65
Sektionen startade säsongen redan i februari månad med en planeringsträff angående resa till Åland med
golfspel under två dagar på olika banor. Resan genomfördes den 12 – 13 maj med 12 deltagare. Spelet var
förlagt till Kungs- och Slottsbanan.
Ett antal av H65 har även deltagit i torsdagstävlingen med start den 7 maj.
Säsongen startade efter några övningsrundor på hemmabanan med besök på olika banor i Stockholmstrakten.
Det är 14 medlemmar som deltagit i dessa utflykter vid ett tiotal tillfällen.
Vid några av dessa tillfällen har vi genomfört några improviserade tävlingar bland deltagarna såväl individuellt som i tremannalag. Indelning skedde med hjälp av hcp och lottning.
Vid den första tävlingen på Skepptuna vann Lars Eriksson individuellt och tillsammans med Yngve Ebén och
Bobby Edenberg segrade han även i lagtävlingen.
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En andra tävling genomfördes på Österåker och vid detta tillfälle vann Yngve Ebén den individuella tävlingen. Lagtävlingen vanns av Yngve Ebén, Gunilla Ebén och Kurt Ringfelt.
Hemmabanan, såväl korthålsbanan som den nya Skogbergabanan, har flitigt nyttjats av våra medlemmar.
H65 har deltagit i klubbens olika tävlingar – torsdagscupen, kategori-KM, slutslaget med flera.
Till sist vill H65 framföra ett önskemål om att kunna starta torsdagstävlingen redan under förmiddagen
med hänsyn till att ett antal av våra medlemmar bor söder om Stockholm och trafiken hem under eftermiddagarna är mycket omfattande.
Jarl Ringfelt

Elitlag herrar
Sektionen började sin verksamhet i Rosenkällatältet redan under tidig vår med Björn Granqvist som tränare. Närmare tio spelare har deltagit varav hälften juniorer. Laget har slutligen genomfört två seriespelshelger och resultatet är förbättrat jämfört med föregående år. Åttamannalaget har coachats av Björn och
övriga spelare har varit Henrik Evén, Mattias Beckman, Julius Marnelius, Thomas Bejner, Ted Bejner,
Adam Lindberg och Anton Tillberg.
Mats Bodin
Tävlings- och handicapkommittéen
Tävlingsåret på Jarlabanke GK pågick från 1 maj till 4 oktober.
Vi har genomfört 10 klubbtävlingar, 5 klubbmästerskap, 1 nationell tävling och 1 distriktstävling; totalt
815 starter på 56 tävlingstillfällen. Det har varit 20 startomgångar vardera i den populära måndags och
torsdagscupen.
Totalt antal deltagare i cuperna var 52 st (54), varav måndagscupen hade 22 st (19) och torsdagscupen 30 st
(35). Vi kan med glädje notera en liten ökning bland damerna i tävlingsdeltagandet under 2009.
Här är en sammanställning av vinnarna i årets större tävlingar. Resultat från alla tävlingar och bilder finns
på klubbens hemsida.
Klubbmästare 2009
Damer: Kristina Bejner
Herrar: Thomas Bejner
Pojkar: Thomas Bejner
Match: Thomas Bejner

H45: Ted Bejner
H55: Kenneth Wester
H65: Bobby Edenberg

Så här gick det i våra veckotävlingar som pågått under 20 veckor.
Måndagscupen
1. Marianne Tångelin
2. Ulla Wåhlén
3. Ulla Bergkrantz

Torsdagscupen A
1. Thomas Bejner
2. Kenneth Wester
2. Ted Bejner

Torsdagscupen B
1. Anton Tillberg
2. Gösta Singman
3. Kenneth Lannermo

2008 års mästarmöte till Lars-Johans minne vann Kristina Bejner och Mattias Beckman i respektive klass.

1 Siffrorna inom parantes anger föregående års siffror.
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Slutslaget match som av tradition är årets sista tävling vanns av Anders Linde.
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 2010 blir tävlingssäsongen på JbGK extra intressant. Vi kommer att anordna tävlingar på Prästgården
och Skogberga samt på Kombislingan. Ett nytt tränings- och tävlingsprogram som utarbetats i samarbete
med klubbens nya PRO kommer att presenteras. Vi tror att träningsprogrammet ska ge klubbens medlemmmar ett bra stöd och bli ett mål mot lägre scorer.
Slutligen ett stort Tack till alla kommittémedlemmar för årets arbete. Damkommittén anordnade Grillsnöret
med den äran och klubbkommittén ha varit till fin hjälp under årets många tävlingar. Flera av våra juniorer
har också utmärkt sig på bästa sätt med att bistå vid tävlingar.
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), Bobby Edenberg, Lasse Karlsson
Klubbkommittén
En varm och solig lördag den 30 maj genomfördes årets ”Öppet hus” med ca 40 gäster.
Inför lördagen hade vi gemensamt med driftbolaget annonserat i lokaltidningar om evenemanget, samma
vecka som aktiviteten.
Banderoller som var synliga både från Prästgårdsvägen och även Arningeleden hade satts upp.
En ny informationsbroschyr med lite historia om klubben m.m. var framtagen och lämnades ut till alla som
kom.
Under dagen förekom aktiviteter såsom att med fria bollar prova på att slå på rangen, närspel, puttningsutmaning och även att spela några hål på banan. Juniorerna skötte närspels- och puttstationerna. Skandia
Junior Golfs släpvagn med material var ett bra tillskott, speciellt till närspelsstationen. Störst aktivitet var
det vid rangen, där vi efter bästa förmåga försökte hjälpa till med lite tips. Även närspelsstationen var uppskattad. Damkommittén informerade om sin verksamhet.
Under slutet av september delade vi ut ett flygblad med presentation av klubben till cirka 5.000 hushåll i
Täby för att om möjligt skapa intresse för medlemskap.
Kristina Bejner
Juniorkommittén
Ännu ett år har gått och detta år hade vi höga förväntningar på våra juniorer efter ett år 2008 då vi byggde
upp en ny juniorkommitté och la en grund till att ha ett framgångsrikt år 2009.
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Dock har de målsättningar vi eftersträvade efter ej gått i uppfyllelse på grund av att bland annat att vi inte
hade tillgång till en tränare förrän i mitten av maj och då hade redan tre ambitiösa juniorer gått till andra
klubbar. Men det har trots allt funnits några ljuspunkter.
Johanna Hellsén har deltagit i Skandia Tour i distriktstouren och det har gått så bra där att Johanna även
har fått spela i regionaltouren i Skandia Tour. Hennes största framgång kom i Skandia Cup i Flickor 13 där
hon kom till Sverigefinal och kom på en sjunde plats där. I SGDF Rookie Tour gick Johanna till en final.
Ända dit kom inte Adam Lindberg och Niclas Johanson men de deltog på någon/några deltävlingar.
Vi har även arrangerat ett juniorläger på Jarlabanke som lockade ungefär 20 juniorer.
Tyvärr, deltog vi inte i Lilla Stockholmsligan i år eftersom spelare flyttade som sagt till andra klubbar
p.g.a. ingen träning förrän i maj.
I klubbens elitlag har Mattias Beckman, Thomas Bejner och Julius Marnelius deltagit och har gjort, utifrån
sina förutsättningar, bra resultat.
Juniorkommittén
Julius Marnelius
Juniorkommitténs ordförande har ordet
På klubb nivå har det också visats fint spel av våra juniorer, jag tänker inte minst på de fina resultat som
Anton har visat med seger i torsdags cupens B klass och de övriga tävlingar han deltagit i. Även Adam har
visat att han är en junior att räkna med, det visade han bland annat i slutslaget. Thomas är väl den junior på
klubben så visar att han är en man för framtiden, KM mästare och allt. Mattias har också utvecklats otroligt det visade han inte minst med att vinna 2008 års mästare.
Grattis grabbar och lycka till i framtiden. Och så vill jag tacka Björn för att du trodde på våra juniorer och
tog med dem i elitlaget. Jag hoppas att 2010 års golf säsong, kommer att bli det som vi trodde att 2009
skulle bli. För min del så kommer jag inte att vara verksam för Jarlabanke GK under 2010. Jag har av personliga skäl valt att vara passiv i klubben 2010, men vi får se hur det blir till 2011. Lycka till allihopa.
Juniorkommitténs Ordf.
Lasse Karlsson
Damkommittén
Säsongen började med träning tillsammans med pron Jonas Lekman. Två måndagar hade vi regelgenomgång med Per Håkansson. Vi prövade också Skogbergas nya bana.
Många av damerna har flitigt deltagit i måndagscupen samt övriga tävlingar. Vi är glada att ha fått hälsa
nya medlemmar välkomna.
Vi gratulerar Marianne Tångelin till seger i årets Måndagscup. Tvåa blev Ulla Wåhlén och trea blev Ulla
Bergkrantz.
Arcona cup, ett som vanligt trevligt arrangemang, vanns av Ulla Wåhlén, tvåa blev Kicki Bejner och trea
Gunilla Ebén. Fina glaspriser, skänkta av Arcona, har dessa damer nu i hyllan.
Vi var några stycken som i september provade Lindö gk:s trevliga bana. Eftersnack i Lindö Parks restaurang.
Vi tackar alla som varit med och tävlat och de som hjälpt till med registrering av tävlingsresultaten.
Välkomna åter nästa år!
Hälsningar
Gunilla Brattlöf, Inger Evén och Jane Håkansson

Höstslaget 2009
Valberdeningen
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.
Slutligen en bild på den utökade JbGK styrelsen vid avslutningsmötet 2009 tillika planeringsmöte inför
2010. Styrelsen och kommitté representanter inför en avslutande golfrunda i fint höstväder hos vår vänskapsklubb Lindö GK den 10 oktober.

Än en gång
Kallelse till Årsmöte måndagen den 30 november 2009 kl. 18/19.00.
Årsmötet hålls på Täby Park Hotel kl. 19.00. Klubben kommer att klockan 18.00 bjuda på någon
lättare förtäring. Ni som tänker komma och mingla/äta kl. 18.00 måste anmäla er till Inger – kansli@jarlabankegk.se eller telefon 08 510 120 66 –senast den 25 november.

Välkomna styrelsen.

