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Höstslaget 2013

Ordföranden har ordet

G

olfåret 2013 lider nu mot sitt slut även om våra banor är öppna för spel vid tjänlig
väderlek. Jag vet inte vad jag ska börja årets sammanfattning med, men jag kan ju
alltid konstatera att sol och värme i sällan skådat mått har gällt under säsongen. Enda
nackdelen kan, å ena sidan, vara att fairways blivit väl torra, men å andra sidan har det givit
oss golfare mycket bollrull vilket de flesta gillar! Medlemmar och gästspelare har under året
haft god tillgång till våra två banor, Prästgårdsbanan och Skogbergabanan. Kvalitén på banorna inklusive greenerna har varit bra och ruffarna på Skogbergabanan har i år klippts ner till
hanterlig svårighet. Det har uppskattats mycket av medlemmar och gästspelare. Särskilt
Skogbergabanan har växt till mycket och till hösten öppnades de tre nya hålen. Vi kan nu
stoltsera med den första tolvhålsbanan i norra delen av Stockholmsdistriktet och den andra i
hela distriktet.
Den nationella medlemsutvecklingen för golfen har varit fortsatt svag, även om utvecklingen i
Stockholmsdistriktet varit ganska konstant. Jarlabanke golfklubb har följt den Stockholmska
trenden med ett marginellt ökat medlemstal. Enligt Svenska Golfförbundets medlemstatistik
har klubben drygt 510 aktiva medlemmar, varav 150 damer och 350 herrar. Antalet juniorer är
cirka 70. Det är i huvudsak tre skäl till att vi håller ställningarna – först och främst beror det
på att greenkeepern och banpersonalen har höjt finishen på banorna och i andra hand på vår
pro, Fredrick Andréason, som lyckats attrahera många nya spelare; dels genom nybörjarkurser
och dels genom en satsning på golfaktiviteter för eleverna i flera skolor i närområdet. Det
tredje skälet är vår väldigt centralt belägna bana, ”Mitt i Täby”. Vi hoppas inför nästa år att vi
kan upprätthålla trenden med ett ganska stort inträde av nya medlemmar, gärna ungdomar, då
de ofta drar med sig både en och två nya seniormedlemmar.
Styrelsen ser fram emot, och vill påpeka vikten av, 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 har i år enligt golfens IT-system, GIT, varit på bland de högsta nivåerna för
landet som helhet. På våra banor har antalet greenfeegäster varit lite fler än under föregående
år och det har varit särskilt roligt att se tillströmningen till Skogbergabanan. Tolvhålsbanan
har dragit intresse och spelare. Vid kontakter med kringliggande banor hör vi samma tendenser. Konkurrensen om spelarna i vårt närområde är stentuff, men jag har ändå stora förhoppningar om ett ännu bättre nästa år intäktsmässigt. Ekonomin i Stockholms-området utvecklas
ju väl trots omvärldsoron.
Klubbens ekonomiska utfall för året blir enligt budget. Klubben har erhållit bra bidrag från
Riksidrottsförbundet via statens idrottssatsning Idrottslyftet.
Inför kommande år har styrelsen för avsikt att lägga en balanserad driftbudget grundad på
gällande avtal med driftbolaget. Planerade investeringar på banan inför nästa år är små. Det är
snarare att genomföra mindre kompletteringar i anslutning till de senaste årens investeringar.
__________________________________________________________________________________________________________________________
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De består av aktiviteter som syftar till trevligare spel för alla, men med speciell inriktning mot
ungdom och friskvård.
Tävlingsverksamhet på seniornivå har genomförts med seriespel för herrarna. Herrlaget har
under året fortsatt att med sin tränare och aktiva lagledare genomföra veckovisa träningskvällar. Det har speciellt för juniorerna inneburit ett kvalitetsmässigt lyft.
Tävlingsaktiviteterna på klubbnivå har traditionellt haft sin tyngdpunkt i damtävlingarna på
måndagarna och dito herr och dam 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 deltagit i seriespelet för H55.
Vår hemsida, www.jarlabankegk.se, har både varit flitigare använd av medlemmarna och oftare uppdaterad med aktuell information tack vare flitigt arbete 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 kommittéordförandena.
Styrelsen och driftbolaget kommer eventuellt att föreslå årsmötet något förändrade medlemsavgifter, men de är i skrivande stund inte 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 flutit så väl.
Jag ser fram emot ett intressant kommande år 2014, då vi gemensamt ser möjligheten till en
fortsatt positiv utveckling av klubben. Jag är övertygad om att ni alla vill vara med och vara
delaktiga i denna vidareutveckling av klubben.
Per Åke Evén, ordförande
Damkommittén
Måndagsgolfen för damerna startade måndagen den 6 maj med avslutning tillsammans med
torsdagsgolfen den 14 september. Totalt 21 omgångar hann vi med i det vackra sommarvädret. Lördagen den 10 augusti genomfördes Jarlabanke gk Damcup över 18 hål på Prästgårdsbanan med endast 6 deltagare. Ulla Wåhlén vann och Gunila Ebén kom på andra plats.
Måndagsgolfen hade i år totalt 238 startande deltagare vilket var en minskning jämfört med
2012 som samlade 266 deltagare. Årets måndagsgolf vanns av Ulla Wåhlén med Ulla Olsson
på andra plats och vi gratulerar dem 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.
Margareta, Jane och Inger
Juniorkommittén
Under året har vi jobbat utifrån fyra målsättningar:
 Vi ska ha minst 18 juniorer på juniorträningarna.
2013 hade vi 22 juniorer i träningsverksamheten. Halvt uppfyllt
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Regelkunskapen för spelarna ska förbättras för att förbereda spelarna inför tävlingar.
Uppfyllt.
Vi ska engagera minst två ledare som ska gå ledarutbildning steg 1.
Inte uppfyllt.
Klubben ska ha minst fem startande i SGDF Mini Tour på Jarlabanke Golfklubb.
Inte uppfyllt.

I år började vi träna utomhus i april. Totalt blev det 20 träningar i Fredrick Andréason regi
med hjälp av Max Hjelm, Adam Lindberg och Anton Tillberg. Till träningarna har det totalt
kommit 25 deltagare och det har varit 13 deltagare i genomsnitt per träning. Vi har utöver
träningarna anordnat två juniorläger, ett i juni och ett i augusti.
Vi har spelat två matcher mot Hässelby GK och Danderyds GK med 5 vinster, 1 förlust samt
1 oavgjord match som resultat.
I år har vi fortsatt på konceptet ”After School” som innebär att vi ger barn och ungdomar möjligheten att prova på golf på tisdagar mellan 15-17 med hjälp av Fredrick. Det har kommit en
del barn och ungdomar varav flera har fortsatt direkt i juniorverksamheten. Målsättningen är
att driva på ”After School” ännu mer nästa år så att fler kommer och spelar golf.
Under året har Robert Oskarsson, Niclas Johanson, Adam Lindberg, Julius Marnelius och
Anton Tillberg representerat Jarlabanke GK i nationella seriespelet och i Stockholmsserien.
Vi har under året arrangerat KM för juniorer och miniorer med 18 deltagare i tre kategorier.
Klubbmästare Junior 2013 blev Max Hjelm
Klubbmästare Minior Flickor 2013 blev Petra Skärbo
Klubbmästare Minior Pojkar 2013 blev Fredrik Ahlberg
Adam Lindberg, ordförande och Anton Tillberg
Pro 2013 och aktiviteter 2014
Utbildning och rekryteringsverksamhet
Vi är nog bäst i landet bland golfklubbar på att ge skolbarn möjlighet att prova på golf under
skoltid. Vi har under säsongen haft över 140 skollektioner (2000 elever) varav de flesta var
besök av skolor ute på klubben. Det händer också att jag packar en väska full med klubbor
och mjuka bollar och åker till olika skolor. Skolaktiviteterna finansieras av staten via ett projekt som heter Idrottslyftet (tidigare Handslaget). Detta projekt ska leda till att fler får möjligheten att prova på idrott med en förening.
Under ett besök hos oss brukar klassen delas upp i två grupper. Första gruppen får börja med
att parvis prova på att spela golf på bana (Prästgårdens 6 första hål), med endast putter. Spelformen är foursome eller scramble. Andra gruppen ska försöka träffa bollar på rangen. Efter
cirka 30 - 45 minuter byter man plats.
Bland de elever som besökt oss har vi försökt få ut att vi på tisdagar mellan kl. 15-17 bjuder
på rangebollar och spel på banan. Denna aktivitet har vi kallat After School. Det har tyvärr
inte varit så välbesökt som vi hoppades på. 40 olika barn och ungdomar har dock kommit och
besökt oss, vilket är väldigt glädjande. Vi har fått en del nya medlemmar genom dessa skolaktiviter. Viktigast av allt är dock att alla skolelever som besökt oss kan säga att de minst en
gång har spelat golf.
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Grönt kort
Vi har under året utbildat 64 nya spelare som nått klubbhandicap 54 (även kallat grönt kort).
Av dessa har cirka 20 varit juniorer, vilket är en väldigt bra siffra.
Aktiviteter
Säsongen 2013 är slut men vissa har redan börjat sikta mot nästa säsong med bl. a. inomhusträning i Golfpunkten (Rosenkälla). Det är kanske lite tidigt att redan nu börja träna inför nästa
säsong, men det är roligt och nyttigt att ta tag i svingen i god tid innan säsongen 2014 börjar.
Ta gärna hjälp av mig så gör vi en utvärdering av vad som du ska fortsätta, sluta och börja
med i svingen.
Den 25 oktober åker jag ner till Lumine Golf, som ligger sydväst om Barcelona, med en
grupp golfare främst från Jarlabanke. Under första veckan kommer även Europatourens kval
att äga rum på en av Lumines tre banor. Så vi kommer att spela en bana veckan efter i bästa
och kanske tuffaste kondition.
För mera information besök vår hemsida www.jarlabankegk.se
Har du några frågor, maila eller ring mig gärna.
Fredrick Andréason
PGA Club Professional, certifierad fystränare
Mob: 073-993 55 63 E-post: fredrick.a@pgasweden.com
Herrar 55
År 2013 har inte avvikit särskilt mycket från de tidigare säsongerna. H55-laget spelade i division 3, slagspel, tillsammans med nio andra lag. Resultatmässigt var det inte någon succé och
vi återfanns efter fyra spelomgångar på sista plats i tabellen - klart distanserade av de övriga
lagen. Det här året segrade Åkersberga på 1 032 slag, vilket var fyra mer än förra årets segrare. På andra plats kom Nacka, totalt endast nio slag sämre och trea blev Wäsby på 1 045
slag. Det var mycket jämnt i mitten av tabellen, till Österåker på fjärde plats med 1 048 och på
femte Arninge med 1 050 slag. Jarlabanke använde totalt 1 167 slag, vilket kan jämföras med
förra årets 1 233 slag. En klar uppryckning alltså! Segrarna hade ett snitt på 258 slag per omgång, vilket kan jämföras med Jarlabankes 291, d.v.s. drygt 30 slag per omgång.
Vi började på Troxhammar i slutet av maj och två veckor senare besökte vi grannkommunen
Vallentuna. Efter sommaren fortsatte vi på Saltsjöbaden och avslutade i Nacka. Nästa säsong
får vi se till att få en spelomgång på vår fina bana.
De som ställde upp och kämpade i vårt fyramannalag – vi skall alltid ha fullt lag till seriesammandragningarna – var desamma i varje av de fyra spelomgångarna: Nykomlingen Ted
Bejner, lagledaren, Kennet Wester och Sven-Erik Evén. Vi spelade med något undantag på en
genomgående jämn nivå och höll oss mycket nära 100 slag utom Ted som i glädjen över att få
vara med hellre sköt närmare 90. Ted och lagledaren presterade resultat som räknades i varje
omgång medan Kenneth och Sven-Erik delade på två omgångar var. Tre resultat från varje
omgång räknas i laget.
Står oss hälsan bi ska vi vara med och kämpa 2014, eller hur gubbar?
Bobby Edenberg
Lagledare
Herrar 65
Tigrarna har inte spelat många rundor under 2013 på grund av skador m.m. Den årliga resan
till Åland gjordes den 21 – 22 maj med Mats Bodin som individuell segrare. Lagsegern gick
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till Bobby Edenberg, Thorsten Källsén och Ingvar Ålander. Under tre tillfällen under augusti
och september har vi spelat på Lindö, Vallentuna och Kyssinge. Det har varit toppenväder och
fina förhållanden för 14 deltagare vid varje tillfälle. Säsongens avslutning skedde i slutet av
september på Skogbergabanan. Fredagsgolfen för pensionärer har tuffat på som vanligt under
året.
För ”Tigrarna”
Jarl Ringfelt
Tävlingskommittén
Vi har under tävlingssäsongen som varade mellan den 1 maj och 6 oktober genomfört 12
klubbtävlingar, 5 klubbmästerskap, 1 distriktstävling på totalt 20 tävlingstillfällen, plus 20
omgångar vardera av måndags- och torsdagsgolfen.
Totalt antal deltagare i veckogolfen var rekordstort 81 st. (74), varav måndagscupen hade 25
st. (25) och torsdagscupen 56 st.(45). Här är sammanställningen av vinnarna i årets större tävlingar. Resultat från alla tävlingar och bilder finns på klubbens hemsida.
Klubbmästare 2013
Damer: Kristina Bejner
Herrar: Adam Lindberg
H 35: Mats Berggren
H55: Kennet Wester

H 65: Sven Erik Evén
Handicap: Anton Tillberg
Scramble: Magnus Borg och
Julius Marnelius

Så här gick det i våra veckotävlingar som pågick under 20 veckor.
Måndagsgolfen
1. Ulla Wåhlén
2. Ulla Olsson
3. Ulla Bergkrantz

Torsdagsgolfen
1. Magnus Borg
2. Ingvar Ålander
3. Bobby Edenberg

Slutslaget match som av tradition är årets sista klubbtävling, vanns av Rickard Löw.
Vi i tävlingskommittén hoppas att alla ni som varit med och tävlat har haft ett spännande och
utmanande år. Årets i särklass populäraste tävling, om man ser till antalet deltagare (50 st.),
var Skogberga Scramble som vi spelade på den nya 12-hålsslingan på Skogbergabanan.
Nästa års tävlingar ligger i planeringsstadiet och vi vill gärna veta vilka spelformer som ni
medlemmar önskar spela. En tanke och idé som finns är att arrangera en veckovis tävling på
den nya 12-hålsbanan liknande måndags- och torsdagsgolfen. Vi lyssnar gärna på förslag som
gör tävlingarna 2014 ännu bättre och hoppas att se ännu fler deltagare komma till start nästa
år. 2014 års säsong börjar preliminärt med Vårslaget den 1 maj.
Jag vill rikta ett stort Tack till alla kommittémedlemmar för årets arbete.
Ted Bejner (ordf.) e-post ted@jarlabankegk.se
Bobby Edenberg
Ulla Wåhlén
Torsdagsgolfen
Säsongen 2013 innehöll en hel del rekord. Vi spelade 18 omgångar mot normalt 20 – sen
vårstart och tävlingen Flaggslaget inföll på en torsdag – tog ner antalet möjligheter, men vad
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gjorde väl det. Totalt var det 56 spelare som avverkade minst en torsdagsrond jämfört med 45
2012. Som mest deltog 32 spelare (och en annan omgång 30) jämfört med 28 som var det
tidigare rekordet 2012. Totala antalet starter var dock mindre än 2012, 365 mot 446. Snittdeltagandet gick ner något, från 22,2 2012 till 20,3 2013. En intressant iakttagelse 2013 var att på
de 18 ronderna fanns det en spelare som segrade tre gånger, medan de övriga ronderna hela
tiden såg en ny segrare. En imponerande fördelning alltså. Torsdagsgolfen är ju öppen för alla
oavsett klubbtillhörighet, handicap, kön, mm. Och kan man tänka sig; en av ronderna vann
Jane Håkansson. Jättegrattis! Och EvaLi Lindgren kom i den omgången på andra plats! Härligt.
Avslutningen, som spelades som final tillsammans med måndagsgolfen en solig dag i mitten
av september, blev rafflande. En trio låg i topp efter de arton grundomgångarna och efter två
varv på Prästgården, men med samma poängberäkning som en torsdagsrunda, stod slutligen
Magnus Borg som segrare, efter ett imponerande slutvarv med ett nettoresultat på 55, d.v.s.
fem under par! Magnus knep alltså finalomgångens 16-poängare men det var hårfint för på
andra plats kom Ingvar Ålander, som med netto 56 snodde åt sig 14 finalpoäng. Starkt jobbat
av en kämpe efter endast knappt tre säsonger och dessutom i en hög ålder. På tredje plats kom
tävlingsledaren. Jane fick ett överraskningspris för sin insats och Kennet Wester fick pris för
att han nästan alltid var där…
Bobby Edenberg
Tävlingsledare
Hålstatistik
Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 16
2013
Komben
Hål 10 (S8)
Hål 8 (S6)
Hål 9 (S7)
Hål 11 (S9)
Skogberga
Hål 8
Hål 6
Hål 7
Hål 3
Prästgården
Hål 9
Hål 7
Hål 8
Hål 5
Rank 1 – 3 är slingans svåraste hål och rank 16 – 18 är slingans lättaste hål

Rank 17
Hål 2 (P2)
Hål 5
Hål 1

Rank 18
Hål 1 (P1)
Hål 9
Hål 2

Rank 1
Rank 2
Rank 3
Rank 16
2012
Komben
Hål 6 (S6)
Hål 10 (S8)
Hål 16 (P7)
Hål 15 (P6)
Skogberga
Hål 17 (S8)
Hål 18 (S9)
Hål 14 (S5)
Hål 9 (S9)
Prästgården
Hål 7
Hål 9
Hål 16 (P7)
Hål 15 (P6)
Rank 1 – 3 är slingans svåraste hål och rank 16 – 18 är slingans lättaste hål

Rank 17
Hål 2 (P2)
Hål 2 (S2)
Hål 10 (P1)

Rank 18
Hål 1 (P1)
Hål 3 (S3)
Hål 11 (P2)

Genomsnittligt handicap i klubben
Damer
Herrar
Flickor
Pojkar

40,66
26,97
48,84
35,37

181 (173st)
372 (328st)
9 (10st)
61 (68st)

> 22 år
> 22 år
0-21 år
0-21 år

Klubbkommittén
2013 års arbete med klubbkommittén startade med en ny medlem, Tove Eek. Tove bidrog
genast med frågesport på Grillsnöret den 15 juni. En tävling som alltid äger rum på Prästgårdsbanan över18 hål med ett snöre vars längd motsvarar spelarens handicap. Vi var några
färre än vanligt trots bra väder. Det hindrade inte att vi som var där frossade i grillat kött och
diverse friterad potatis från McCain. Att vi var lite färre bidrog däremot till att vi sköt på vår
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traditionsenliga Bankesnabben som brukar styras av Bobbys järnhand. Som så många gånger
förr blev det en trevlig dag och kväll och som vanligt hoppas vi på flera deltagare nästa år.
Nämnas bör också att vår sponsor ICA Kyrkbyn som vanligt förgyllde prisbordet.
Nästa evenemang var som vanligt Kräftslaget som i år, den 3 augusti, kändes tidigare än någonsin. Kvällstidningarnas kräfttester hade inte ens kommit i tryck. Vädret var toppen och
tyvärr var många fortfarande på semester. I början på veckan kändes det som vi skulle behöva
skjuta på tävlingen, men så framåt helgen anmälde sig den ena efter den andra. En spännande
tävling på kombislingan som kröntes med härliga skaldjur på vårt klubbhus veranda. Glada
sånger och nytt kräftöl från Hemberga som är vår leverantör av drycker. Vi hade så trevligt att
när det åter var dags för Bankesnabben var det för mörkt, så denna övning får skjutas upp till
nästa år. Årets överraskningspris blev en middag för två på restaurang Hantverkaren i Täby
kyrkby.
Trots några färre deltagare på våra evenemangstävlingar i år så har det deltagit några nya
medlemmar på båda vilket är väldigt trevligt. Hoppas alla fortsätter sprida positiva ord om
dessa aktiviteter och självklart också våra övriga tävlingar. Det är också välkommet med nya
idéer och bidrag för att göra dessa tillfällen till något alldeles extra. Vi fortsätter planera under
vintern och kanske blir det något extra kring vår nya 12-hålsbana i vår. Vi ses på årsmötet.
Anders Linde, Inger Evén, Tove Eek, 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 du ringa till
Bobby Edenberg, 073-05 25 419
Än en gång…
Kallelse till klubbens årsmöte onsdagen den 27 november 2013 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 21 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
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