
Hej alla golfvänner! 

En hektisk golfsäsong lider mot sitt slut. Även om det är lite för tidigt att sammanfatta säsongen 

2017, kan vi konstatera att golfklubben har haft en bra säsong i år också. Trots att det återstår två 

golftävlingar på klubben, hösttouren B klass och A klass den 23 respektive 24 oktober, har invintring 

av golfbanan och förberedelser för vintern påbörjats. Det är mycket som skall klaras av innan frosten 

och snön tar sitt grepp över banan. 

Det har varit många diskussioner under sommaren om allianssamarbetet. Nu har beskedet kommit 

från Tranås Golfklubb, att man lämnar alliansen från årsskiftet. Tranås har under året genomfört en 

rådgivande enkätundersökning bland medlemmarna, som visar att medlemmarna är positiva till 

samarbetet. Trots detta har styrelsen i Tranås GK beslutat att lämna alliansen med motiveringen att 

man vill öka tillgängligheten för egna medlemmar och betalande greenfeegäster. 

Ett tråkigt beslut tycker jag. Men varje klubb är suverän och fattar sina egna beslut. Inför nästa 

säsong kommer Finspångs GK, Mjölby GK, Motala GK och Vretaklosters GK fortsätta med samarbetet. 

Kvarvarande klubbar kommer att underteckna ett nytt samarbetsavtal, söka en ny allianspartner och 

även försöka utveckla samarbetet inom andra områden. 

Tyvärr har golfklubben drabbats av stöld. Någon har stulit klubbens TV, apple tv mottagare och två 

stycken bordslampor. Surt med människor som inte kan skilja på ditt och mitt. 

Nu trappas aktiviteterna i klubbhuset successivt ner. Vår reception och shop kommer att ha 

begränsade öppettider. Fram till och med den 15 oktober är shop och reception öppen på vardagar 

mellan klockan 09:00 och 17:00 och på helger mellan klockan 09:00 och 15:00. Därefter stänger vi 

ner den verksamheten för säsongen. 

På banan gäller tidsbokning mellan klockan 09:00 och 18:00. För övriga tider är det pegränna som 

gäller. Tänk på att vid frost är banan stängd för spel. 

Golfrestaurangen kommer att fortsätta med lunchservering efter att golfsäsongen avslutats. Från och 

med den 16 oktober kommer golfrestaurangen att vara öppen alla vardagar mellan klockan 11:30 

och 14:00.  

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

När de flesta golfare ställer in sin utrustning i förrådet efter en väl genomförd säsong, startar ett 

intensivt administrativt arbete på klubben. Säsongen som har gått skall sammanfattas och 

analyseras. Golfsäsongen 2018 skall planeras och förberedas. Detta arbete görs av våra anställda, 

styrelsen och aktiva kommittéer. 

Det mesta av vår planering skall vara klart att presenteras för medlemmarna på golfklubbens 

höstmöte, som i år är bokat torsdagen den 30 november klockan 19:00 i klubbhuset. Separat 

inbjudan kommer att skickas ut, men gör gärna en notering i din kalender redan nu. 

Förutom budgetarbetet skall en ny verksamhetsplan för perioden 2018 – 2020 förberedas. Det finns 

många utmaningar att ta hänsyn till. Bland annat behöver vi se över golfklubbens organisation, 

säkerheten på drivingrangen, bevattning, dränering, med mera. 

http://www.mjolbygk.se/


Den moderne golfaren ställer allt större krav på golfklubbarna. För att möta kraven och för att klara 

av att driva en golfklubb av vår storlek på ett effektivt och bra sätt, krävs en väl balanserad 

organisation med anställda och ideella. Här har vi en utmaning att ta tag i. Klubben behöver 

förstärkas personellt både med fler anställda och fler frivilliga. 

Du som vill göra en ideell insats för klubben och till exempel kan tänka dig att hjälpa till som 

klubbvärld någon helg eller att arbeta inom någon av våra kommittéer är hjärtligt välkommen att 

höra av dig. Du får gärna kontakta mig direkt, någon i styrelsen, kommittéordförande eller vårt kansli. 

Samla gärna ihop ditt kompisgäng och gör en gemensam insats för golfklubben.  

Till sist vill jag passa på att göra lite reklam för oldboyskommitténs stora vinterevenemang. 

Måndagen den 13 november startar 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. 

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/

