
Hej alla golfvänner! 

De lärde tvistar om hur gammalt spelet golf kan vara. Enligt vissa uppgifter lär världens äldsta 

golfbana vara ”The Old Links” vid Musselburgh Racecourse i Skottland. De tidigaste historiskt belagda 

golfrundorna spelades där runt 1670 talet. 

Golf är med andra ord en mycket gammal sport och förmodligen har man sedan den tiden haft olika 

uppfattning om hur en golfares handicap ska beräknas. Runt om i världen har man ända fram till dags 

dato arbetat med olika beräkningssätt och handicapsystem. 

Men nu börjar det hända saker. Nyligen släppte R&A och USGA nyheter om världshandicapsystemet 

WHS som träder i kraft 2020. 

Snittet av de åtta bästa handicapronderna av de tjugo senast registrerade blir spelarens nya 

handicap. Eftersom världshandicapen bygger på snittscorer är det viktigt att vi golfare under 2018 

och 2019 registrerar så många handicapronder som möjligt, både bra och dåliga, säger 

regelansvariga på Svenska Golfförbundet.   

Under 2017 har Svenska Golfförbundet tillsammans med Golfer Sweden AB genomfört ett pilottest 

av en bokningsapp med cirka 40 golfklubbar. Piloten har slagit väl ut och förbundsstyrelsen har 

beslutat att gå vidare med Golfer Sweden AB som officiell leverantör av en bokningsapp för svenska 

marknaden, som blir helt integrerad med Golfens IT-system (GIT) och Min Golf. 

Bokningsappen kommer att ingå i klubbens GIT-avgift och öppnas för samtliga GIT-anslutna 

golfanläggningar.  

Redan nu kan man ana att det är många som vill spela golf på vår populära golfbana, när säsongen 

snart startar upp igen. Självklart har både styrelse och klubbledning ambitionen att så många golfare 

som möjligt ska kunna beredas plats på banan. För att detta ska vara möjligt krävs både snabbare 

rondtider och delvis nya bokningsregler.  

Som golfare har vi ett stort individuellt ansvar för att rondtiderna blir rimliga, men också att 

bokningar av tider sker på ett korrekt sätt. Om vi tillämpar några enkla och till synes självklara regler 

är jag övertygad om att fler får plats på banan och spelet kommer att flyta på ett bra sätt. 

På lördagar, söndagar och övriga helgdagar gäller följande bokningsregler: 

• tio minuters intervall mellan starttider 

• mellan klockan 09:00 – 11:00 kan tider bokas tidigast tre dagar i förväg och är reserverade 

för klubbmedlemmar och alliansmedlemmar 

• bokade tvåbollar kommer att slås ihop till fyrbollar 

• starters kommer att finnas på plats på förmiddagarna 

• banvärd kommer att finnas ute på banan 

Generellt är det viktigt att: 

• vi får så få tvåbollar som möjligt när trycket är högt på banan 

• samtliga i bollen dyker upp på bokad tid 

• golf id alltid anges vid bokning 

• bollar som inte avbokats i tid kommer att faktureras 



Mer information om klubbens bokningsregler kommer på vår hemsida och i särskilt mailutskick. 

Torsdagen den 12 april klockan 19:00 är du varmt välkommen till golfklubbens vårmöte. Vi träffas i 

golfrestaurangen och klubben bjuder på kvällsfika. 

På golfklubbens vårmöte kommer styrelsen bland annat att redovisa bokslutet för 2017, informera 

om vad som hänt på golfklubben under vintern och presentera klubbens verksamhetsinriktning för 

perioden 2018 – 2020. 

Till sist vill jag passa på att hälsa klubbens nya kanslist välkommen. Måndagen den 5 mars började 

Camilla Wernersson arbeta hos oss. En välkommen förstärkning som kommer att betyda mycket för 

vår administration och medlemservice. 

Mer information på vår hemsida www.mjolbygk.se 

Vi ses på vårmötet den 12 april! 

Svinga lugnt! 

 

Per Borthen 

Ordförande 


