
Hej alla golfvänner! 

Nu är det dags att sammanfatta århundradets varmaste golfsäsong. Trots extrem värme och 

ihållande torka har golfsäsongen varit förhållandevis bra. Men självklart är det så att det extrema 

vädret påverkar både oss golfare och golfbanan. Begränsad tillgång till vatten gör det omöjligt att 

hålla alla ytor gröna, men jag tycker ändå att vi klarat tee- och greenområdena riktigt bra. 

Under säsongen som gått har det spelats cirka 25 000 golfronder på vår golfbana och med följande 

fördelning: 

• Medlemmar  17 500 ronder 

• Alliansen    3 700 ronder 

• Övriga greenfeegäster   3 800 ronder 

Golfklubbens egna medlemmar spelade 4 280 ronder på de tre alliansklubbarna. 

Något färre ronder jämfört med föregående år. En trend som följer golfsverige i övrigt. Den varma 

sommaren bjöd på många andra frestelser och har med stor sannolikhet påverkat golfspelet. 

Den 29 november hade golfklubben sitt höstmöte med ett 65-tal medlemmar på plats i klubbhuset. 

Här kommer en kort resumé i punktform från höstmötet och från golfsäsongen 2018. 

• Säsongen 2018 började med en delvis ny organisation: 

Viktoria Schedin, klubbchef 

Camilla Wernersson, kanslist 

Peter Irebrink, banchef 

• Klubbens ekonomi är i balans och kommer att lämna ett överskott i nivå med vad som har 

budgeterats. 

• Samtliga kommittéer (dam, junior, oldboys och tävling) har haft bra fart på sina respektive 

aktiviteter och med många deltagare. Ett stort tack till samtliga kommittéordförande, till dig 

som arbetat i kommittéerna och till dig som deltagit i aktiviteterna. 

• Mjölby Golfklubb har som en av de första golfklubbarna i världen blivit miljöcertifierade enlig 

senaste internationella miljöregler som i Sverige går under benämningen OnCourse Sverige.  

Stort grattis till er som arbetat i miljögruppen. (Gert Lövgren, Sören Karlsson, Barbro T 

Karlsson, Lars Eriksson och Peter Irebrink) Ni har gjort ett enormt jobb och satt Mjölby GK på 

världskartan! 

• Under året har en ny personalbyggnad för vår banpersonal färdigställts. Tidigare utrymmen 

hade sett sina bästa dagar och får tills vidare tjäna som förråd. 

• På golfbanan har prov genomförts med en kortare orange slinga. Efter en enkätundersökning 

har mindre justeringar genomförts. Den nya orange slingan kommer nu att permanentas och 

vi kommer på golfklubben ha möjlighet att erbjuda följande tees: 

Gul    5 480 meter 

Röd   4 750 meter 

Orange  4 100 meter 

 

Syftet med den nya slingan är att ge möjlighet att spela en kortare bana. Allt för att kunna 



erbjuda en mer rättvis golf, snabbare spel och roligare rundor. Den nya slingan är slopad 

efter konstens alla regler och är handicapgrundande. 

• Ett av Svenska Golfförbundets mål mot 2020 är att medelgolfaren skall sänka sitt handicap 

med genomsnitt ett slag. På klubben har vi erbjudit ett ambitiöst tränings- och 

utbildningsprogram för samtliga medlemmar. Många nappade på detta och satsningen 

kommer att fortsätta även under säsongen 2019. 

• För att ytterligare förbättra möjligheten till utbildning och träning, både sommar och vinter, 

har golfklubben under hösten påbörjat byggnation av en svingstudio. Byggnaden beräknas 

vara färdig i april 2019. 

• Under hösten har en omfattande renovering av befintligt bevattningssystem påbörjats. 

Projektet kommer att genomföras i etapper. Målet är att hål 1 – 4 skall vara färdiga till 

säsongstarten i april. Förhoppningsvis kommer det nya uppgraderade bevattningssystemet 

att vara helt klart inom en period av tre till fyra år. 

• I samband med att bevattningssystemet renoveras kommer även dräneringen att ses över på 

ett antal hål. 

• Vår fantastiska resursgrupp, som består av både damer och herrar, har gjort ett gediget 

arbete under säsongen. Utan era insatser skulle det vara svårt att bibehålla den höga finish vi 

har på vår anläggning. Detta gäller både byggnader och banan. 

På höstmötet genomfördes val till styrelse och ordförande för våra kommittéer.  

Styrelse 

Per Borthen, ordförande 

Gert Lövgren, vice ordförande 

Hans Abrahamsson 

Catrine Andersson 

Kjell Bäck 

Tomas Carlson 

Camilla Dahlström 

Mikael Leek 

Viktoria Schedin, (adjungerad) 

Kommittéer 

Dam, Anneli Schöldborg 

HCP/regel, Torgny Asp 

Junior, Magnus Carlsson (programansvarig) 

Oldboys, Lars Åke Karlsson 

Tävling, Mats Ottosson 

På höstmötet diskuterades klubbens planer inför verksamhetsåret 2019. Det är styrelsens och 

höstmötets absoluta ambition att Mjölby Golfklubb skall fortsätta att utvecklas i positiv riktning. 

Mjölby Golfklubb skall erbjuda en golfanläggning och en service som får medlemmar och gäster att 

trivas och gärna komma tillbaka till. 

 



Golfklubbens verksamhetsplan inför säsongen 2019 bygger bland annat på följande strategier: 

• En ekonomi i balans 

• Samarbetet inom alliansen fortsätter som tidigare (fyra klubbar ingår i samarbetet) 

• Kommittéer med programinnehåll som attraherar medlemmar och gäster. 

• Start av ”Mjölby Golf Academy” med utökade utbildningsmöjligheter. 

• Invigning av svingstudion. 

• Fira golfbanans sista 9 hål som fyller 30 år. 

• Golfens dag den 25 maj. 

• Golfveckan vecka 29. 

• Upprätta en ny ”master plan” för golfbanan. 

• Ett samarbetsavtal har tecknats med Vadstena Golfklubb där båda klubbarna erbjuder sina 

fullvärdiga medlemmar att spela på varandras banor mot en rabatterad greenfee.  

Avgiften är 300 kr på vardagar och efter klockan 15:00 på lördagar, söndagar och övriga 

helgdagar. För Mjölby Golfklubb gäller detta medlemskategorierna Aktiv Mjölby GK och 

Samarbete Mjölby GK. Samarbetsavtalet gäller inte för vardagsmedlemmar och 

greenfeemedlemskap. 

• Från och med 2019 kommer delvis nya och uppdaterade golfregler att gälla. På Svensk Golf 

kan du redan nu läsa mer om de nya reglerna och även titta på instruktionsfilmer. 

Just nu pågår förberedelser för fakturering av medlemsavgiften för 2019. Höstmötet beslutade om 

höjning av årsavgiften för medlemskategorierna Vardagsmedlemskap och Mjölby GK. Aktiv 

samarbete ingen höjning.  

Under vecka 50 kommer fakturor med de nya avgifterna att skickas ut. Om du har för avsikt att ändra 

ditt medlemskap för 2019 är det viktigt att meddela vårt kansli så snart som möjligt.  

Du som vill ha mer information från höstmötet eller verksamheten i övrigt är som vanligt välkommen 

att besöka vårt kansli. 

Till sist vill jag passa på att tacka alla medlemmar, anställda, styrelsen, kommittéer och övriga som 

arbetar för en bra golfklubb i Mjölby. 

JAG ÖNSKAR DIG EN GOD JUL och ETT RIKTIGT BRA GOLFÅR 2019! 

 

Svinga lugnt 

Per Borthen 

Ordförande 


