
Hej alla golfvänner! 

Juli månad – för många betyder det semester. Lång efterlängtad ledighet med möjlighet att träffa 

vänner, sola, bada och förhoppningsvis en och annan runda golf. 

Våren och försommaren har bjudit på riktigt bra golfväder och det har spelats många golfrundor på 

klubben. Vi har fått mycket beröm, både från medlemmar och gäster, för en golfbana i kanonskick 

och för jättebra service till våra besökare. 

Kul tycker jag som ordförande! Nu gäller det att arbeta hårt för att bibehålla finishen på golfbanan 

och att fortsätta hålla en god service till alla som besöker golfklubben. 

Juli månad – för många betyder det golfvecka. Årets största golfevenemang - alltid på Mjölby 

Golfklubb och alltid vecka 29. 

Golfveckan är mycket uppskattad bland våra golfare och årets tävlingar är i princip fullbokade. 

I år kommer vi att se en del förändringar inte minst i veckans tävlingsprogram. Klubbens personal 

tillsammans med tävlingskommittén har lagt ner ett hårt arbete för att skapa en spännande 

golfvecka. 

Som vanligt kommer vi att ha en bil som hole-in-one pris på golfhål nummer 18. Det måste vara dags 

för någon lycklig golfare att få vinna en ny Volkswagen från Engströms Bil. 

Årets golfvecka inleds måndagen den 15 juli med följande program: 

Måndag 15 juli 

VW Masters, singeltävling 

Sponsor Engströms Bil 

Tisdag 16 juli 

Greenfeeslaget, partävling irish greensome 

Sponsorer från olika golfklubbar 

Onsdag 17 juli 

Reseslaget, partävling scramble 

Sponsor Blåklintsbuss 

Torsdag 18 juli 

Citygross 6-6-6, partävling med tre tävlingsformer 

Sponsor Citygross 

Fredag 19 juli 

Golfshopens fyrmanna Texas scramble 

Sponsor Cobra/Puma 

I år kommer golfveckan att avslutas med sommarbuffé på golfrestaurangen. Observera att det är 

separat anmälan till avslutningsmiddagen. Anmälan i reception eller till kansli@mjolbygk.se  

 

mailto:kansli@mjolbygk.se


Alla är varmt välkomna till klubben under golfveckan, inte bara du som skall vara med och tävla. 

Mycket publik brukar skapa en bra stämning runt tävlingarna och klubbhuset. Ta del av 

restaurangens erbjudande och följ spänningen runt artonde green för att se om vi i år får en lycklig 

vinnare av en splitter ny Volkswagen  

Mer detaljerad information om golfveckan eller övrig information hittar du som vanligt på klubbens 

hemsida www.mjolbygk.se  

Hoppas vi ses på Golfveckan! 

Svinga lugnt, 

Per Borthen 

Ordförande 

http://www.mjolbygk.se/

