
Hej alla golfvänner! 

Välkommen tillbaka efter århundradets sommar! 

Efter en lång period med extrem värme och torka börjar nu vädret bli mer ”normalt” igen. Det vi 

missade vädermässigt under juli månad förra året har vi med råge fått igen i år. 

Efter välförtjänt semester är de flesta tillbaka i arbetslivet och vardagslivets rutiner återvänder till det 

normala. 

Trots den extrema värmen har det varit fullt med aktiviteter på golfklubben även under juli månad 

och vår golfbana har klarat den svåra torkan riktigt bra. 

Raka golfslag, hårda fairways och extremt mycket rull har gett många golfare riktigt bra scorer i 

sommar. 

Bra scorer noterades också under golfveckan. Fem dagar med fulla startfält och olika spelformer bjöd 

på både spänning, underhållning och en mycket trevlig vecka.  

Ett stort tack till alla som var med och tävlade. Grattis till alla duktiga golfare som fick ta del av de 

fina prisbord våra sponsorer ställt till förfogande. 

Även i år fanns en bil som hole in one pris på hål 18. Flera tävlande var riktigt nära att sätta bollen i 

hål på ett slag, men ingen lyckades vinna bilen i år heller. Nu hoppas vi att Engströms Bil i Linköping 

fortsätter att utmana golfarna med en ny bil under nästa års golfvecka. 

Ett speciellt tack vill jag rikta till våra samarbetspartners: 

• Engströms Bil i Linköping 

• Blåklintsbuss 

• Puma/Cobra golf 

• AE´s Elektriska 

• Hotell Miskarp och Björkö Assistans 

Jag vill också passa på att tacka: 

Klubbens funktionärer för mycket väl genomförda tävlingsarrangemang. Hårt arbete från tidig 

morgon till sen kväll. 

Banpersonalen som trots torka och långa tävlingspass lyckats hålla banan i kanonskick. 

Kansli/reception/shop era insatser, ofta lite i bakgrunden, är ovärderliga. 

Golfrestaurangen som levererat god mat och bra service. 

Tack vare er alla blir golfveckan i Mjölby till en stor fest och en bra upplevelse för alla våra golfare! 

Helgen den 11 – 12 augusti spelades KM på golfklubben. KM var i år uppdelad i två elitklasser och ett 

antal kategoriklasser. Segrare i elitklass dam blev Ida Forsberg-Thorell och Marcus Carlsson blev 

vinnare i elitklassen för herrar. Övriga resultat hittar du på klubbens hemsida. Stort grattis till alla 

vinnare och övriga som kämpat tappert. 



 

 

”Tee it forward” är ett begrepp som vi hör allt oftare inom golfen. 

Tee it forward är ett gemensamt initiativ från USGA och PGA där man vill uppmuntra alla golfare att 

spela golfbanan på en längd som bäst passar vår förmåga. Allt för att få bättre, snabbare, rättvisare 

och roligare golf för fler spelare. Ett antal svenska golfklubbar har redan satt upp en kortare slinga 

och på så sätt erbjudit flera att få en roligare golfrunda. 

På Mjölby golfklubb kommer vi under sommaren och hösten att genomföra prov med orange tee. 

Det är viktigt att så många som möjligt provspelar den kortare slingan och lämnar synpunkter till 

klubben. Meningen är att vi till nästa sommar ska ha en permanent orange slinga. I nuläget mäter 

den oranga slingan 4 200 meter. Vid ankomst och utskrift av scorekort kan man välja orange tee.  

I vår klubb har oldboys alltid haft möjlighet att gå fram och spela från röd tee. Nu vill vi erbjuda våra 

oldgirls möjlighet att också kunna spela en kortare slinga. Slingan kommer också att vara utmärkt för 

juniorer och nybörjare. 

Den nya kortare slingan kommer att slopas enligt alla konstens regler och därmed också vara 

handicapsgrundande för damer och juniorer.  

Viktigt att vi får dina kommentarer om slingan. Är tee bra placerade, känns avstånden rätt, etc. 

Berätta för oss i styrelsen, klubbchefen eller vårt kansli vad just du tycker. 

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

Svinga lugnt 

Per Borthen 

Ordförande 

http://www.mjolbygk.se/

