
Hej alla golfvänner! 

 

Som golfspelare har du och jag ett stort ansvar. Som golfspelare är du och jag alltid ansvariga för vart 

vi slår våra golfbollar. Som golfspelare är vi alltid skyldiga att respektera säkerheten för människor 

som finns i vår närhet.  

Detta gäller i alla lägen. Oavsett om vi slår bollar på golfbanan, på drivingrangen eller på andra 

träningsområden. 

En golfboll blir till en oerhört hård projektil. Att träffa en människa med bollen kan få mycket 

allvarliga konsekvenser.  

Tyvärr inträffade det en olycka på vår klubb nyligen, där en golfspelare på hål nummer tio fick en 

golfboll i huvudet. Någon på drivingrangen slog bollar över nätet mot tian utan att tänka sig för eller 

att ta ansvar för säkerheten.  

Golfförbundets disciplinnämnd ser mycket allvarligt på denna typ av olyckor. De som varit 

ovarsamma och förorsakat skador drabbas ofta av långa avstängningsstraff. Avstängningen gäller inte 

bara spelet på hemmaklubben utan på samtliga golfklubbar som är anslutna till Svenska 

Golfförbundet. 

Jag vet att vår drivingrange är relativt kort. Men detta är den yta vi har att förhålla oss till. Med de 

markområden vi förfogar över, har vi tyvärr inga möjligheter att skapa en längre träningsyta. Vi får 

anpassa vår träning till det område som står till förfogande och planera och genomföra träningen 

därefter. 

Alla vi golfare måste ta ett gemensamt ansvar för säkerheten. Ingen som befinner sig på Mjölby 

Golfklubb skall behöva bli träffad av en golfboll.  

KM singel  

Den 12 – 13 augusti spelades KM singel. Damklassen vanns av Ida Forsberg med 164 slag över 36 hål. 

I herrklassen segrade Markus Carlsson med 210 slag över 54 hål. Stort grattis till våra nya 

klubbmästare Ida och Markus.  

Övriga resultat: 

H30: Marcus Carlsson 

D30: Ida Forsberg 

H21/Junior: Linus Jonsson  

D50 och HCP-Klass: Ann-Charlotte Kindgren  

H40: Per-Ola ”Lolla” Lundqvist  

H50: Mikael Axelsson (extra grattis till Micke som vann Match-KM) 

H60: Henrik Belfrage 

WAGC 

I augusti hade vi glädjen att arrangera World Amateur Golfers Championship. En tävling som 

instiftats av Sven Tumba och i år spelas på 22 olika golfklubbar i Sverige. Tävlingen spelas i fem olika 

klasser och vinnarna är kvalificerade till en sverigefinal som spelas i Ekerum. Vinnarna i Ekerum blir 

kvalificerade till världsfinalen i Kuala Lumpur, Malaysia. Från tävlingen i Mjölby till Ekerum åker: 

Conny Johansson, Mjölby GK 



Mats Thiger, Mjölby GK 

Jonny Johnsson, Mjölby GK 

Sofie Öberg, Mjölby GK 

Thomas Gustafsson, Bryttsätter GK 

Lycka till i sverigefinalen och sikta på Kuala Lumpur! 

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

Svinga lugnt och säkert! 

Per Borthen 

Ordförande 

http://www.mjolbygk.se/

