
Hej alla golfvänner! 

Ur ett golfperspektiv blev juli 2016 en fantastisk månad. 

Äntligen bröts förbannelsen. Äntligen fick Sverige sin första herrseger i en major. Henrik Stenson 

gjorde det. Sättet han gjorde det på blir en klassiker, som det kommer att talas om länge i 

golfvärlden. Duellen på Royal Troon mellan Henrik Stensson och Phil Mickelson är det mest 

spännande jag sett på TV. Golf när den är som allra bäst. 

Under juli månad spelades SM golf i Östergötland. Nära 2 000 deltagare spelade golf i femton olika 

klasser på fjorton olika golfbanor. På Mjölby golfbana tävlades i klassen två generationer mixed och 

de tävlande bjöds på en bana i absolut toppskick. Segrare i klassen två generationer mixed blev 

Margareta och Björn Rosengren från Halmstad GK. 

Alla golfklubbar i Östergötland, som har varit involverade i SM, är mycket nöjda med resultat och 

utfall. Jag är övertygad om att dessa arrangemang ytterligare stärker distriktets position som ett av 

de bästa golfdistrikten i Sverige. 

Traditionellt i juli har vi på Mjölby golfklubb också anordnat golfveckan för medlemmar och gäster. 

Under fem dagar och med fulla startfält har det spelats olika typer av tävlingar. Veckans sponsorer 

har som vanligt bjudit de tävlande på riktigt fina prisbord. Även under årets golfvecka fanns en bil 

som hole in one pris på hål nummer 18. Flera tävlande var riktigt nära att sätta bollen i hål på ett 

slag, men ingen lyckades vinna bilen i år heller. Nu hoppas vi att Engströms Bil i Linköping vågar 

utmana golfarna under nästa års golfvecka med en ny bil. Resultatlistor från de olika tävlingarna 

under golfveckan hittar du på klubbens hemsida www.mjolbygk.se  

Som vanligt avslutades årets golfvecka med en gemensam fest på Hotell Miskarp. Temat för festen 

var ”Sjöslaget”. Trots temat kan jag intyga att festen var mycket trevlig, lagom lugn och städad. 

Utan våra samarbetspartners hade det varit svårt att genomföra två så bra golfevenemang under juli 

månad. Ett stort tack till: 

Engströms Bil AB 

Intersport i Mjölby 

Resia i Motala 

AE´s Elektriska 

Björkö Assistans och Hotell Miskarp 

Två intensiva veckor med olika typer av tävlingar ställer stora krav på vår organisation. Allt har 

fungerat till belåtenhet och vi har fått mycket beröm för våra evenemang både från medlemmar och 

från deltagande golfgäster. Jag vill passa på att tacka: 

Tävlingskommittén för mycket väl genomförda tävlingsarrangemang. Hårt arbete från tidig morgon 

till sen kväll. 

Banpersonalen som trots ihärdig torka och långa tävlingspass lyckats hålla banan i kanonskick. 

Kansli/reception/shop era insatser, ofta lite i bakgrunden, är ovärderliga. 

Golfrestaurangen som levererat god mat och bra service. 

http://www.mjolbygk.se/


 

Den ihärdiga torkan går hårt åt golfbanan. Ett rejält regnväder behövs för att återställa grönytorna till 

det skick vi önskar. Vissa delar av banan klarar vi med vårt bevattningssystem men nu behöver vi 

hjälp ovanifrån. 

Antar att många av er nu är tillbaka efter välförtjänt semester. Oxveckorna börjar igen. Höstmörkret 

kommer smygande. Men håll ut, det finns mycket golf kvar. Förutom att spela egen golf skall det bli 

spännande att följa OS golfen från Rio. Skall Anna Nordqvist, Pernilla Lindberg, Henrik Stensson och 

David Lingmerth lyckas ta golfsverige till nya euforiska höjder? 

Mer information om vad som händer på golfklubben hittar du som vanligt på www.mjolbygk.se 

Svinga lugnt 

Per Borthen 

Ordförande 

http://www.mjolbygk.se/

