
Hej alla golfvänner! 

Torsdagen den 30 mars är du varmt välkommen till golfklubbens vårmöte. Som vanligt träffas vi 

klockan 19:00 i golfrestaurangen och klubben bjuder på kvällsfika. 

På golfklubbens vårmöte kommer styrelsen bland annat att redovisa bokslutet för 2016, informera 

om vad som hänt på golfklubben under vintern och presentera klubbens planerade aktiviteter inför 

säsongen 2017. 

Klubbens olika kommittéer är klara med sina program inför den kommande säsongen.  

Tävlingsprogrammet är klart och våra tränare har satt ihop ett ambitiöst utbildningsprogram.  

Fler detaljer kommer att redovisas på vårmötet och på klubbens hemsida. 

Ljuset fortsätter att rusa emot oss! Detta tillsammans med vasaloppshelg, vårdagjämning och 

övergång till sommartid betyder vår för mig. Visserligen spelar oss Kung Bore ett och annat spratt 

med vädret, men det får vi stå ut med. Trots bakslag blir det snabbt ljusare och varmare. 

Visst blir man sugen på att få gå ut och krossa banan igen. Häromdagen letade jag fram mina klubbor 

i garaget och åkte till golfklubben för ett första träningspass på drivingrangen. Den gamla kroppen 

känns stel och omedgörlig. Men jag är övertygad om att med envishet och många hinkar på rangen 

kommer både timing och koordination tillbaka. Om enskild träning inte hjälper, finns alltid 

möjligheten att ta några golflektioner av klubbens duktiga tränare. 

Att i god tid planera sin golfsäsong känns alltid lika angeläget. Här kommer några viktiga datum 

som kan vara bra att notera i kalendern: 

To 30/3 Vårmöte   

To 6/4 Kick off damer 

Lö 8/4 Städdag 

Tors 13/4 Reception öppnar och tidbokning för spel 

On 19/4 Vårputten 

On 26/4 Kick off oldboys 

Må 1/5 Tävlingssäsongen startar  

Tis-Ons 2-3/5 Juniorträningen startar igång 

Lö 20/5 Golfens dag 

Må-fr 17-21/7 Golfveckan i Mjölby 

Lö 23/9 Tävlingssäsongen avslutas  

Må-ti 23-24/10 Hösttouren spelas i Mjölby 

   

 

Vi ses på vårmötet den 30 mars! 

För mer information, besök vår hemsida www.mjolbygk.se  

Svinga lugnt! 

Per Borthen  

Ordförande 

http://www.mjolbygk.se/

