
 

 

 

Hej alla golfvänner! 

För trettio år sedan köpte jag mitt första golfset. Hade precis anmält mig till gröna kortet utbildning 

hos golfklubbens dåvarande tränare Anders Starkman och för detta ändamål behövdes det 

utrustning. 

Samtidigt hade jag bokat in en tjänsteresa till USA. Alla mina golfvänner påpekade att självklart skulle 

jag köpa mina golfklubbor i USA. Där fanns ett enormt utbud till mycket humana priser. 

Efter några dagar med intensivt arbete tog jag ledigt en eftermiddag och begav mig till ett av 

Chicagos större golfvaruhus. Där fanns all tänkbar utrustning en golfare kan behöva. 

Kände mig både villrådig och entusiastisk. Med god hjälp av professionella säljare lämnade jag 

butiken en timma senare med en komplett golfutrustning. I den nyinköpta golfbagen fanns 

järnklubbor, träklubbor och en putter. Köpte dessutom resefodral, bollar och peggar. Självklart 

behövde jag också ett par riktiga golfskor. 

Naturligtvis har det blivit ett antal klubbset under åren som gått. Vem tror inte på reklam om längre 

och rakare slag och vem vill inte sänka sina scorer? 

Här om veckan var det dags igen. Cobra hade demodag på klubben och det kan aldrig skada att kolla 

in läget.  

Jag fick slå med mina gamla klubbor och jag testade nya klubbor. Bakom ryggen hade jag klubbens 

tränare och experter från Cobra. Det filmades, det diskuterades, det byttes skaft och klubbhuvuden. 

Det kallas ”custom fitting” och visst började jag att slå både längre och rakare. Vilken golfare kan 

motstå ett sådant läge? Nu har jag ett nytt järnset igen. 

Dessutom utrustades mina klubbor med den senaste tekniken som kallas ”Cobra Connect”. Alla mina 

klubbor i bagen är utrustade med en lättviktssensor som sitter i greppet och gör att jag kan läsa av 

både längd och riktning. En app i mobilen visar all information och jag kan även se hur långt det är till 

green eller ett kommande hinder genom GPS teknik. I framtiden kan jag också använda appen som 

caddie och få tips om vilken klubba som är lämplig för nästa slag. Imponerande teknik! 

När vi ändå är inne på avdelningen IT kan jag informera om att i veckan släpps Min Golf Bokning på 

Google Play så att även alla Androidanvändare får tillgång till Svenska Golfförbundets nya 

bokningsapp. Bokning, avbokning och påminnelser av bokade tider via pushnotiser är lanserade och 

fungerar utmärkt. Gå in i Google Play och sök efter Min Golf Bokning. 

 

 

 



 

Vilket väder vi har haft i början av säsongen! Först extremt blött och sen väldigt torrt. Trots detta har 

vi en bana i bra skick och sista dagarnas regn har gjort susen – åter grönskar det.  

Alla som jobbar på klubben vill inget annat än att kunna leverera bra spelytor och vår duktiga 

greenkeeper med banpersonal gör sitt allra yttersta för att få golfbanan i så bra skick som möjligt. 

Kom ihåg att stötta personalen med positiva tillrop, för jag kan garantera att de jobbar hårt för att vi 

ska få spela på en härlig golfbana under sommaren!    

I helgen som just passerat spelades KM par på klubben. 

Segrare i klassen äkta makar blev Elisabeth Andersson och Stefan Gustavsson. 

I herrklassen segrade David Bremer och Erik Tingman. 

Stort grattis till segrarna och alla andra som kämpat väl! 

Nu är det dags att anmäla sig till klubbens traditionella golfvecka – alltid vecka 29 på Mjölby 

Golfklubb. Mer om tävlingsveckan kan du läsa på klubbens hemsida www.mjolbygk.se 

 

Midsommar närmar sig och den svenska sommaren är som bäst. Hoppas helgen kan bjuda på 

sedvanligt midsommarfirande blandat med lagom mycket golf. Njut av färskpotatis, sill, jordgubbar 

och lämpliga drycker som hör midsommar till och varva gärna med en och annan golfrunda. 

Mer information om sommarens alla aktiviteter hittar du som vanligt på www.mjolbygk.se  

Ha en riktigt skön och behaglig sommar! 

Svinga lugnt! 

Per Borthen  

Ordförande 
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