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Ordföranden har ordet 
 

olfåret 2011 i Stockholmstrakten är nu i tillända. Jag är övertygad om att alla golfare 
har njutit landets bästa sommar med de bästa möjligheterna till mycket eget golfspel 
och därmed fin rekreation och motion. Medlemmar och gästspelare har under året haft 

god tillgång till våra två banor, Prästgårdsbanan och Skogbergabanan. Under försommar och 
sommar, bra kvalité men som efter de livgivande regnen under augusti förbyttes i mycket bra 
bankvalitéer. Skogbergabanans fortsatta tillväxt och finish till etablerad standard för golfbanor 
i vår närhet har varit påtaglig. Greenerna på hela anläggningen har under året varit bra till 
mycket bra. Kort sagt vi medlemmar har alla kunnat njuta av golfen på vår anläggning. 
 
  Den nationella utvecklingen för golfen har varit fortsatt svag med något fallande medlemstal, 
även om utvecklingen i Stockholmsdistriktet varit den motsatta med en nästan tio procentig 
tillväxt av antalet medlemmar. JbGK har mycket glädjande följt den Stockholmska trenden 
med en medlemstillväxt i storleksordningen hundratalet medlemmar. Skälen till medlems-
tillväxten är flera men jag vill framhålla att vår pro, Fredrick Andréason, lyckats attrahera 
många nybörjare, dels nya golfintresserade, dels med en satsning på golfaktiviteter för 
eleverna i flera skolor i närområdet. Ny kostnadsstruktur för medlemsavgifterna i Stock-
holmsområdet har också medfört att brevlådeklubbar ute i landet har tappat många 
medlemmar. Vidare har flera grupper, från knattar och uppåt, startats med hjälp av och flera 
egna ungdomar. Lika viktigt för framtiden är också att varje ny ungdoms-medlem ofta drar 
med sig både en och två nya seniormedlemmar. 
  Under året har vi haft en samarbetsklubb, Vallentuna, som jag hoppas att ni medlemmar 
dragit nytta av. Besöken deras medlemmar gjort på vår klubb har positivt bidragit till 
klubbens greenfee- och rangeintäkter. 
 
  Klubben har per sista augusti, som är golfförbundets brytdatum, cirka 450 aktiva och 100 
passiva medlemmar. Antalet juniorer är cirka 80 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 ökat under året vilket naturligtvis indikerar att banornas 
kvalité har varit bra med prisvärda greenfeeavgifter. Konkurrensen om spelarna i vårt 
närområde är stentuff men jag har ändå stora förhoppningar om ett ännu bättre nästa år 
intäktsmässigt – ekonomin i Stockholmsområdet utvecklas ju väl trots omvärldsoron. 
  Klubbens ekonomiska utfall för året ligger i linje med budget som innebär att vi i princip går 
plus minus noll. Inför kommande år har styrelsen för avsikt att lägga en balanserad 
driftbudget grundat på liggande avtal med driftbolaget. Nästa år kommer vi med stora och 
viktiga nyheter till klubbens medlemmar då styrelsen beslutat om investeringar på banan i 
miljonklassen. De består av aktiviteter som syftar till trevligare spel för alla men med speciell 
inriktning mot ungdom och friskvård. Konkret har bygget av nya fasta tees påbörjats och med 
spelavstånd mer anpassade till ovan nämnda grupper. Själva tee-ytan kommer att utgöras av 
högkvalitativt konstgräs. För att göra valet av tee mer spelskicklighetsanpassad kommer 
traditionell färgmarkering att bytas ut mot en längdangivelse som skall återspegla varje 
spelares spelskicklighet. Arbetet kommer att vara färdigt inför 2012 års säsong. 
  Tävlingsverksamhet på seniornivån har genomförts med seriespel för herrarna. Herrlaget har 
under året fortsatt med sin spelande tränare och aktiva lagledare som genomfört veckovisa 
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träningskvällar som speciellt för juniorerna varit ett kvalitetsmässigt lyft. I år har vi för första 
gången genomfört en serietävling i det nationella seriespelet på vår bana och med mycket 
lyckat utfall. Laget från Bro Hof vann såväl denna vår tävling som sammanlagt i serien. De 
liksom alla övriga deltagare var mycket positivt överraskade av utmaningarna och kvalitén på 
vår bana.  
  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 liksom stått 
som arrangör för en av deltävlingarna.   
 
  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. Möjligheten att anmäla sig till olika aktiviteter via hemsidan och GIT har fått ökad 
användning och underlättat vår administration.  
 Styrelsen har sedan årsmötet haft åtta sammanträden varav ett längre planeringssammanträde 
tillsammans med kommittéordföranden. 
 Styrelsen och driftbolaget kommer att eventuellt att föreslå årsmötet något förändrade 
medlems-avgifter men de är i skrivande stund ej beslutade. 
 
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 2012 där vi gemensamt ser möjligheten till en 
fortsatt positiv utveckling av klubben. Jag är övertygad om att ni alla vill vara med och 
delaktiga i denna vidareutveckling av klubben. 
  

Per Åke Evén, ordförande 
 

Damkommittén 2011 
  Måndagsgolfen för damerna startade i år redan i april då Per Håkansson genomförde en 
regelkurs under två tisdagskvällar. Antalet deltagare uppgick till ca 10 personer per kväll. 
  Arconacup genomfördes den 13 augusti. Tio damer deltog och tävlingen vanns av Marianne 
Tångelin. Vi tackar Gunilla Brattlöf och Arcona för det trevliga arrangemanget som 
avslutades med prisutdelning och sallad. Den 21 augusti spelade fem damer på vår vänklubb 
Vallentuna GK. Vädrets makter var på vår sida och här fanns möjlighet att prova att spela på 
annan bana. Vi hoppas att fler ”måndagsdamer” vill delta i spel på annan bana nästa år. 
  Årets måndagsgolf vanns av Ulla Bergkrantz och vi gratulerar till en väl genomförd säsong. 
Tack till alla damer som varit flitiga på såväl måndagar som övriga tävlingar. Särskilt tack till 
Ulla Wåhlén som har registrerat våra resultat och tack även Inger. 
  Året avslutades med att vi engagerade Fredrick som höll två gruppövningar på kvällstid 
under två timmar, varav en i närspel och en på rangen. Den första kvällen var 8 damer 
närvarande och den andra var det 6 damer; den sista kvällen fick vi avbryta övningarna litet 
tidigare än beräknat på grund av mörker. 

Margareta, Jane och Inger 

Juniorkommittén 2011 
  Mellan maj-oktober så har juniorträningar genomförts varje tisdag. Det har varit cirka 10-15 
juniorer under varje träning vilket är mer än den föregående säsongen. Träningen har 
genomförts av vår PRO, Fredrick, och han har till sin hjälp haft olika juniorer från elitlaget. 
Klubben har också varit med i Täby Idrottslyft nätverk som består av ett 10 tal idrotts-
föreningar och nästan alla kommunens skolor. Det har medfört att nästan 100 skolklasser har 
fått testa på golf under skoltid antigen på klubben eller i skolan med Fredrick som instruktör.  
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  Vi arrangerade även i år SGDF Mini Tour på Jarlabanke GK, en tävling för alla juniorer i 
Stockholm upp till 14 år gamla. Max Hjelm representerade Jarlabanke på denna tävling och 
gjorde en godkänd insats. Själva arrangemanget gick bra och vi hoppas givetvis på att 
förbundet tilldelar oss denna tävling nästa år också. 
  Anton Tillberg, Adam Lindberg och Niclas Johanson har tävlat flitigt på Skandia Tour. 
Anton lyckades med att kvalificera sig till Skandia Tour Distrikt finalen. Anton har dessutom 
lyckats väldigt bra på årets olika klubbmästerskap. Stort grattis Anton och övriga juniorer för 
ert deltagande i alla tävlingar på klubben och externt!   
  Tre juniorer har deltagit i elitlaget, Adam, Anton och Julius med den äran. Under förra års-
mötet tillkännagavs att klubben hade fått ett silvercertifikat för juniorvänlig golfanläggning. 
Med våra investeringar i hoppas vi på ett guldcertifikat redan år 2012. 
Gröntkort. Mellan april-oktober så har klubben utbildat nästan 100 nya golfare utav dessa så 
har nästan alla gått färdigt sin utbildning och fått gröntkort (hcp +36). Av dessa så har många 
redan blivit medlemmar i klubben och vi tror att fler kommer att ansöka om medlemskap till 
nästa år. Vi hoppas att utbildningen har givit mersmak så att de i alla fortsätter med golfen.  
Gröntkortprogrammet för 2012 kommer att innan året är slut läggas upp på hemsidan så tveka 
inte att tipsa vänner och familjmedlemmar om att det går att ta gröntkort hos oss. 
Vinterträning. Träningen inför nästa säsong har för några golfare på klubben redan börjat 
med fysträning i gymet. För oss alla handlar det om att få kroppen i balans igen efter lång 
säsong av golfspel. Börja med smidighet och stabilitet för komma mer i balanserade igen. Om 
det är fler av klubbens medlemmar som är intresserade av träning så tveka inte att höra av er 
till Fredrick. Varför inte åka till Golfpukten vid Ullna eller in House golf i Infracity. 
Erbjudande om träningskort på dessa ställen kommer att läggas upp på hemsidan.  

Julius Marnelius, ordf. Fredrick Andreason och Mattias Beckman 

Herrar 55 
  Säsongen 2011 hade Jarlabanke ett H55-lag i div. 4 och de andra lagen i serien var Arninge, 
Björkhagen, Haninge 2, Huvudstaden, Kyssinge och Nacka 2. Vi spelade fyra omgångar och 
började på Ängsbanan, Lindö. Efter diverse inkörningsproblem - när skulle vi få en inbjudan?, 
vilka startider?, vilken bana? – kunde vi dock genomföra första omgången, där första starttid 
var 15.30!! Det innebar att några av oss, bl.a. Per Åke fick kämpa mot mörkrets inbrott, innan 
uthålning på 18:de kunde ske. Vi spelade inte bra och med 315 slag från de tre bästa spelarna, 
hamnade vi följdaktligen på 7:de plats. Kaffe och macka blev vi dock bjudna på!! 
  Omgång två avgjordes på hemmaplan (kombislingan) i mitten av juni (det var andra året på 
raken, som vi fick ta hand om en spelomgång) och då gick det mycket bättre. Arninge, som 
har flera singelhandicappare i sitt lag, vann omgången men vi var tvåa med 232 slag, bara fyra 
slag efter. Nacka 2 kom ej till start och bestraffades med många extra slag. Det laget fullföljde 
överhuvudtaget ej serien och tog alltså hand om sjundeplatsen. Arrangemanget var klander-
fritt!! 
  För den tredje omgången fick vi bege oss upp till Kyssinge och där fanns det en hel del att 
anmärka på, när det gällde organisationen. Sen starttid gjorde bl.a. att när första bollen kom i 
mål, så var klubbhuset stängt!!! Resultatmässigt gjorde vi inte så bra ifrån oss, 304 slag och 
sexa i omgången. 
  Det är alltid trevligt att åka och spela på Haninge och den fjärde omgången spelades i härligt 
solsken med mycket vind och vi lyckades i alla fall komma före Kyssinge på våra 318 slag. 
Det hjälpte nu föga för vår totala placering i serien blev sexa. Överlägsen totalsegrare blev 
Arninge på 1 017, hela 69 slag före tvåan Haninge. Skönt att slippa dem nästa säsong. Vi hade 
totalt 1 169 mer eller mindre njutfulla slag. 
  I år har hela sju spelare på grund av olika anledningar provats och Bobby och Sven Erik 
spelade alla fyra omgångarna, Kenneth Wester spelade 3, Per Åke 2 och Lars Melin och Jan 
Wallin varsin. Målet med H55-laget är att komma ut på andra banor och visa upp att 
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Jarlabanke GK kan mönstra fyra spelare till varje omgång, oavsett hur vi spelar. Och det skall 
vi visa även nästa säsong! Väl mött då! 

Bobby Edenberg 

Herrar 65 
Vid den årliga februariträffen beslöts bland annat att vi även i år skulle åka till Åland i Maj. 
Så blev det och vi spelade under två dagar på två olika banor. Det individuella tävlandet vanns 
ena dagen av Mats Bodin och den andra av Rolf Leventorp. Lagtävlingen som gick över båda 
dagarna vanns av Kurt Gylesjö, Jalle Ringfeldt och Staffan Thorsell. Under sommaren och 
hösten har vi spelat på ett antal banor. Hösten avslutades med en resa till Småland med spel 
på Västervik och Åtvidaberg. 

Jalle Ringfeldt genom Staffan Thorsell 

Elitlag herrar säsongen 2011 
  Jarlabankes elitlag har haft regelbundna träningar och sammankomster varje vecka under 
utomhussäsongen. I maj månad arrangerades ett träningsläger vid Brollsta GK.  
I laget ingår Fredrick Andréason (tränare), Adam Lindberg, Anton Tillberg, Henrik Evén, 
Mattias Beckman, Julius Marnelius, Thomas Bejner och undertecknad. 
  Vi har deltagit i de nationella seriespelen. Spelformen är Foursome-Fyrboll-Singel över två 
dagar vid två speltillfällen. Första omgången spelades på Kyssinge GK i juni, och omgång två 
spelades på vår egen bana (kombislingan) i juli. Vår bana, skick, fairways och greener, fick 
mycket bra betyg av såväl vinnarna som av övriga lag. 
  Lagets insats har stundtals varit bra och spelarna har visat fin form och gott spelhumör. 
Dessvärre drabbades laget av en diskning i omgång två vilket gjorde att vi inte nådde vårt 
resultatmål denna gång. Däremot har vi alla i laget fått ökad spelförståelse och bättre 
lägstanivå vilket bådar gott inför nästa säsong. 

Ted Bejner, Kapten 

Matchspelsserien 
I år var det första gången Jarlabanke deltog i Matchspelsserien div:3A_Stockholm. Det var en 
mycket givande tävling för oss alla och där matchspelserfarenheten kommer att vara bra för 
framtiden. Vi mötte Täby, Saltsjöbaden och Österhaninge i vår grupp. Sista omgången 
avslutades på Jarlabankes kombislinga med mycket bra spel av samtliga på en bra bana. 
Vårt lag bestod av Anton, Adam, Mattias, Julius, Thomas och Ted. 

Mats Bodin (kapten) 

 

Tävlingsåret 2011 
  Vi har genomfört 20 större tävlingar, (10 öppna tävlingar, 6 klubbmästerskap, 4 
distriktstävlingar), och övriga klubbtävlingar, totalt 58 tävlingstillfällen.  
  Det har varit 19 startomgångar vardera i den populära måndags och torsdagsgolfen samt 
final. Totalt antal deltagare i veckogolfen var 58 st. (63), varav måndagscupen hade 23 st. (25) 
och torsdagscupen 35 st. (38). Siffrorna inom parentes anger föregående års siffror.  
  Här är sammanställningen av vinnarna i årets större tävlingar.  

Klubbmästare 2011 

Damer: Kristina Bejner H 45: Mats Berggren 
Herrar: Anton Tillberg H 55: Bobby Edenberg  
Pojkar: Anton Tillberg  HCP: Anton Tillberg 
Match: Anton Tillberg  Scramble: Adam Lindberg – Anton Tillberg 

 
Så här gick det i våra veckotävlingar som pågick under 20 veckor. 
 

Måndagsgolfen  Torsdagsgolfen  
1. Ulla Bergkrantz    1. Anton Tillberg 
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2. Marianne Tångelin    2. Bobby Edenberg 
3. Ingegerd Larsson 3. Thomas Elfstrand 

 
  2011 års mästarmöte till Lars-Johans minne vann Kristina Bejner och Anton Tillberg i 
respektive klass. Slutslaget, match, som av tradition är årets sista klubbtävling, samlade ett 
rekordstort startfält, 25 st., och vanns av Staffan Thorsell - gratulerar. 
  Samtliga resultat från alla tävlingar och bilder finns tillgängliga på klubbens hemsida. 
 
  Vi i tävlingskommittén hoppas att alla ni som varit med och tävlat har haft det spännande 
och skoj, och vi jobbar redan nu med planering av nästa års tävlingskalender.  
Vi lyssnar gärna på förslag som gör tävlingarna ännu bättre och hoppas att se ännu fler 
komma till start nästa år.  
 
  Till 2012 blir tävlingssäsongen på JbGK extra intressant. Nya Tee’s och spelalternativ 
kommer att göra våra banor mer attraktiva och spelvänliga.  Detta gör att vi står positiva till 
kommande tävlingssäsong och hoppas få se många deltagare på våra klubbtävlingar. 
 
  Jag vill rikta ett stort Tack till alla kommittémedlemmar för årets arbete. Klubbkommittén 
anordnade återigen Grillsnöret och Kräftslaget med den äran och har varit ett bra stöd under 
årets många tävlingar. Flera av våra medlemmar har också utmärkt sig på bästa sätt med att 
bistå vid tävlingar. Tack! 
 

Ted Bejner (ordf) e-post ted@jarlabankegk.se  
Bobby Edenberg Ulla Wåhlén Julius Marnelius 

Banstatistik 

 
Pro’n  
Vårresa till Spanien                     Datum: 8-15/3 2012       Pris per person: SEK 13 800     
Vårresa och golfskola med Fredrick Andréason går till Costa Ballena, Spanien. 
Costa Ballena Golf är en 18-håls golfbana med bra tillhörande övningsområden. Här finns en 
9-håls par 3 bana och en av Europas största drivingrange. Banan är en skiftande, mångsidig 
bana som passar såväl nybörjaren som den erfarne golfaren.  
Hotell Elba Costa Ballena som ligger 100 meter från golfbanan. Ett nybyggt fyrstjärnigt 
hotell som erbjuder en variant på all inclusive. Även här finns spa, restaurang och bar.  
I priset ingår: Flyg Arlanda – Malaga golfbag på flyg Transfer Boende del i dubbelrum. 
Halvpension, frukost & middag exkl. dryck 5 greenfee 5 rundor på par 3 banan Golfskola 
Rangebollar Vagn. Ytterligare info på vår hemsida. 
För bokning kontakta Maria på Graf Travel 08 400 158 38 maria@graftravel.se 
 

Klubbkommittén 
  Första uppdrag på våren var som vanligt Öppet Hus. Detta gick lite senare i år då vi 
hoppades på bättre väder och att banan skulle vara återhämtad efter en lång kall vinter. 
Söndagen 22 maj var det soligt och fint även om det blåste en del. Pro, ledamöter och 
frivilliga hjälptes åt att visa hur golf skall spelas och hur man blir medlem i vår klubb. Inger 
hade fixat sponsring av Hemberga drycker som bjöd på Perrier mineralvatten till törstiga 

Jarlabanke hålstatistik år 2011 
 Rank 1  Rank 2  Rank 3  Rank 16  Rank 17  Rank 18  
Komben  Hål 10 (S8)   Hål 3   (S1)  Hål 8 (S6)  Hål 2  (P2)  Hål 17 (P8)  Hål 1 (P1)  
Skogberga  Hål 8  Hål 17 (S8)    Hål 1  Hål 13 (S4)  Hål 14 (S5)  Hål 11 (S2)  
Prästgården  Hål 7    Hål 9  Hål 16 (P7)  Hål 13 (P4)  Hål 10 (P1)  Hål 11 (P2)  
Rank 1 – 3 är slingans svåraste hål och rank 16 – 18 är slingans lättaste hål  
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golfare. Möjlighet fans också att prova golfkikare. Även i år fick vi några nya medlemmar och 
grönt kort aspiranter till klubbens och vår Pro’s utbildningar. 
  Grillsnöret var nästa arrangemang den 11 juni. Var som vanligt välbesökt även om några 
trotjänare var bortresta denna gång. Efter föregående års jubileumstävling på Kombislingan 
var vi efter fleras önskan tillbaka på Prästgårdsbanan och spelade 18 hål. Det är en härlig syn 
när folk ligger på alla greener längs banan och klipper snöre. Grillning som vanligt och lite 
fingerfood och pommes från undertecknad. Priser delades ut och några vann sommarspel på 
lotteri. Även i år sponsrade ICA Kyrkbyn med en delikatesskorg som också lottades ut. 
Avslutning som vanligt med "Bankesnabben"där vi trots lite färre deltagare lyckades med 
ännu ett rekord, strax över 7 min från hål 1 till hål 9. Kan detta slås? 
 
  Nationellt seriespel var ju något nytt för klubben och klubbkommittén fick i uppdrag att 
ordna med utspisning för ca: 130 deltagare dag ett och hälften dag två. Vi köpte in maten från 
Nygårds wärdshus då vi har svårt att tillaga något på klubben. Variationen på rätter var bra 
och alla blev mätta och belåtna. Nyinköpta tälten klarade tyvärr inte av den kraftiga blåsten 
under tävlingsdagarna så vi fick duka upp maten i klubbens möteslokal i ladan vilket gick 
alldeles utmärkt. Kaffe serverades på verandan i klubbhuset. Evenemanget gick bra men vi 
har också lärt oss att denna typ av tävlingar kräver förberedelser och gott om funktionärer. 
Tack! till alla som ställde upp. 
  Kräftslaget gick av stapeln 6 augusti med närmare 40 deltagare, kan vara rekord. Vi spelade 
kombislingan i härligt sommarväder. Alla stannade inte på kräftskiva men väldigt många 
ändå. Förutom priser, kräftsånger och roliga historier fick de som stannade till 22.30 se ett 
fantastiskt skådespel när Lars Melins barnbarn visade en "eldshow" i sann tailändsk anda. Ett 
mycket uppskattat inslag och avslutning på en fantastisk golftävling.  
  Nu när denna säsong är över börjar klubbkommitén snegla på nästa år och med de nya 
förändringar som sker på banan, så får vi kanske anledning att fila på några festliga 
invigningar och happenings till våren. Ett uppdrag blir också att kontakta de medlemmar som 
idag inte är verksamma eller deltager i vårt digra tävlingsutbud för om möjligt väcka en björn 
som sover. 
Tack för ännu en härlig golfsäsong! 

Anders Linde (ordf.) Inger Evén, Hillivi Elfstrand, Lars Melin 
 

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, 073-05 25 419. 

 

Kallelse till klubbens årsmöte tisdagen den 29 november 2011 kl 18.00/19.00 
 

Årsmötet hålls på Nygårds Värdshus, Nygårdsvägen 26, 187 70 Täby, tfn 08-510 135 60 
Klubben kommer att klockan 18.00 bjuda på en lättare förtäring. Ni som tänker komma och 
mingla/äta måste anmäla er till Inger – kansli@jarlabankegk.se eller telefon 08-510 120 66 – 
senast den 24 november. 
Vägbeskrivning: För att komma till Nygårds Värdshus åker du till Täby Kyrkby och svänger 
av mot Täby Kyrka. Åk sedan i riktning ned mot Vallentunasjön, så kommer du snart fram till 
värdshuset. Mer info om Nygårds Värdshus finns på www.nygardsvardshus.se 
 

Välkomna! 

 

Styrelsen  


