
Hej alla golfvänner! 

En lång underbar sommar är över. Hösten är här med lite ostadigare väder och mörka kvällar. Det har 

varit en intensiv golfsäsong på Mjölby Golfklubb. Redan nu kan vi konstatera att sommaren 2016 blev 

något av en rekordsäsong. Lovar att i senare månadsbrev återkomma med en mer detaljerad 

sammanfattning av golfåret som gått. 

Men den inbitne golfaren ger inte upp. Än finns det tid att njuta av några härliga höstronder här 

hemma. Om abstinensen blir för svår är det tryggt att veta att det är alltid finns en golfsäsong  

någonstans i världen. 

Aktiviteterna på klubben och i klubbhuset trappas succesivt ner. Vår reception och shop kommer att 

ha begränsade öppettider fram till och med den 16 oktober. Därefter stänger vi ner den 

verksamheten för säsongen. 

Nytt för i år är att golfrestaurangen kommer att fortsätta med lunchservering även efter att 

golfsäsongen avslutats. Från och med den 17 oktober kommer golfrestaurangen att vara öppen alla 

vardagar mellan klockan 11:30 och 14:00. Välkommen att njuta av Mattias goda luncher i vårt fräscha 

klubbhus. 

Från och med 3 oktober och fram till dess golfbanan stänger kommer vi att erbjuda våra golfgäster 

en kraftigt reducerad greenfee. 150 kr vardag och 250 kr helg. Passa på att bjuda in dina golfvänner 

till en skön höstrunda. 

Mer information hittar du på golfklubbens hemsida www.mjolbygk.se 

Alla programansvariga kommittéer har nu avslutat sina sommaraktiviteter. Stor eloge för väl 

genomförda program. 

För de allra flesta medlemmar innebär vintern en paus i golfandet. För alla som arbetar med golfen, 

anställd eller ideell, finns ingen paus. Nu skall den gångna säsongen analyseras och utvärderas.  Vad 

skall förändras och vad tar vi med oss in i nästa säsong? 

Senaste åren har Mjölby Golfklubb fått mycket beröm för den höga kvalitén på vår verksamhet, både 

när det gäller golfbanan och servicen runt om kring. Styrelsen, tillsammans med våra anställda, är 

helt överens om att kvalitén skall bibehållas. Allt för att Mjölby Golfklubb skall vara attraktiv, både för 

medlemmar och gäster, även i framtiden. 

Golfklubbens höstmöte kommer att hållas i klubbhuset torsdagen den 24 november. Då kommer 

styrelsen att sammanfatta golfsäsongen som gått och även presentera planerna för golfsäsongen 

2017. På höstmötet har även du som medlem möjlighet att göra din stämma hörd och att ställa 

frågor till styrelsen. Inbjudan till höstmötet kommer i vanlig ordning att skickas ut separat.  

Vill också passa på att göra lite reklam för oldboyskommitténs stora vinterevenemang. Måndagen 

den 7 november starar vinterputtningen. Alla medlemmar i klubben är välkomna till Mantorptravets 

lokaler mellan klockan 09:00 – 11:00. Putter, golfboll och inneskor är allt du behöver. Startavgiften är 

50 kronor och då ingår fika. 

http://www.mjolbygk.se/


Det har blivit mycket golf under helgen som just passerat. Tänker naturligtvis på Ryder Cup. Den 

prestigefyllda kampen mellan de bästa golfspelarna från USA och Europa. Årets tävling spelades på 

anrika Hazeltine National Golf Course i Chaska, Minnesota. 

Ett på pappret till synes svagare europeiskt lag fick en medioker start. Efter första dagens spel ledde 

amerikanarna med 4 – 1. Även andra dagen dominerades av USA, som inför det avgörande 

singelspelet på söndagen ledde med 9,5 mot Europas 6,5.  

Sista dagen bjöd på golf i yppersta världsklass. Men europalaget räckte inte till och matchen slutade 

17 -11 i amerikansk favör. Enligt min uppfattning avgjordes spelet på greenerna, där USA var klart 

överlägsna. 

Kanske skall vi bjuda in Europas lag till klubbens vinterputtning, så dom får möjlighet att förkovra sig 

! 

Ryder Cup 2018 spelas på Le Golf National utanför Versailles nära Paris. Då är det Europas tur att 

vinna igen! 

Du som vill vara uppdaterad – besök oss i klubbhuset eller gå in på vår hemsida www.mjolbygk.se 

Svinga lugnt 

Per Borthen 

Ordförande 

 

http://www.mjolbygk.se/

