
Hej alla golfvänner! 

God fortsättning på det nya året. Jag hoppas att 2018 blir ett riktigt bra år för oss alla. Både 

personligt och golfmässigt.  

På golfklubben pågår nu planering och förberedelse för kommande säsong. Förutom allt 

administrativt arbete sker översyn av byggnader och golfbanan. Alla kommittéer planerar säsongens 

aktiviteter för seniorer, damer, juniorer och ett spännande tävlingsprogram. Klubbens tränare 

förbereder vårens och sommarens träningsprogram. Det kommer att bli många tillfällen till träning 

och utveckling av den egna golfen.  

Vår lunchservering är igång alla vardagar mellan kl 11.30-14.  

Så kom det då, beskedet som Golfsverige jublar över. Fredagen den 12 januari fastställde Högsta 

Förvaltningsdomstolen (HFD) förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden och har därmed sagt ja till 

att enklare form av golf ska vara berättigad till friskvårdsavdrag. 

– Domen är ett historiskt beslut och innebär en delseger och ett erkännande i en väldigt lång kamp 

för att inkludera golf i friskvårdsbidraget, säger Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska 

Golfförbundet. Golf bidrar till folkhälsan och passar människor i alla åldrar, som vill ägna sig åt en 

social och lågintensiv idrott i fantastisk miljö. På sikt hoppas vi att beslutet ska leda till att ännu fler 

tar chansen att prova på vår idrott. 

Vi har i separat mail gått ut med vad som gäller som avdragsgill friskvårdsbidrag för dig som medlem i 

Mjölby GK, information ligger även utlagd på vår hemsida. Det mailet kan du läsa HÄR 

Som ordförande i golfklubben träffar jag ibland medlemmar som tycker att det är dyrt att spela golf. 

Allting är relativt men själv har jag en annan uppfattning. Jag vågar påstå att jämfört med många 

andra idrotter är det ”billigt” att spela golf.  

Dagens golfkonsument ställer stora krav både på sin hemmaklubb och på andra golfklubbar man 

besöker som greenfeegäst.  

Mjölby golfklubb är känd för att hålla en hög kvalitet både när det gäller golfbanan och den service 

som krävs för att golfklubben skall fungera på ett bra sätt. Mjölby golfklubb har dessutom bland de 

lägsta medlemsavgifterna i Östergötland. 

Att driva en modern golfklubb är i princip som att driva ett företag. Vårt uppdrag är att, på ett 

konkurrenskraftigt sätt, producera och sälja golf. För detta krävs det olika typer av resurser i form av 

arbetskraft, maskiner och anläggningar. Klubben får mycket och ovärderlig hjälp av ideella krafter. 

Men utan anställd personal, både i vår administration och på golfbanan, är det omöjligt att bibehålla 

den höga kvalitet och standard vi håller idag. 

De totala kostnaderna för att driva golfklubben 2017 uppgår preliminärt till 7,3 miljoner kronor. 

Intäkterna från medlemsavgifter, greenfee, företagsgolf och kommittéer uppgår under samma period 

till 6,2 miljoner kronor. (Exakta siffror kommer att redovisas i klubbens bokslut slutet av mars)  

Detta innebär att samtliga intäkter från våra golfspelande medlemmar och gäster, täcker 86 % av 

klubbens totala kostnader. Resten måste finansieras genom bidrag från sponsorer, övriga bidrag och 
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hyror.  

 

En annan fråga jag får gäller samarbetet med alliansklubbarna. Jag har tidigare redovisat både i 

månadsbrev och på golfklubbens höstmöte att Tranås Golfklubb från och med den 1 januari 2018 

lämnar alliansen. 

Tranås Golfklubb har under förra året genomfört en rådgivande enkätundersökning bland 

medlemmarna, som visade att en majoritet av medlemmarna var 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. 

Övriga klubbar i alliansen Finspångs GK, Mjölby GK, Motala GK och Vreta Klosters GK har tecknat ett 

nytt treårigt samarbetsavtal. Detta innebär att du som är alliansmedlem och erlägger alliansavgift 

kan spela fritt på samtliga klubbar alla dagar i veckan. Ambitionen är dessutom att söka en ny 

allianspartner och även försöka utveckla samarbetet inom andra områden. 

Nu är det full fokus på golfsäsongen 2018 som gäller. I kommande månadsbrev skall jag berätta mer 

om nya bokningsregler och vad klubben vill göra för att få snabbare rondtider. 

Mer information om vad som händer på golfklubben hittar du som vanligt på vår hemsida 

www.mjolbygk.se  

Om tre månader är vi på banan igen! 

Svinga lugnt! 

Per Borthen  


