
Bäste medlem i Mjölby Golfklubb! 

Året som gått har varit intensivt för golfklubben. Vi har en lång golfsäsong bakom oss, som började i 

april och slutade sent i oktober. Under perioden har det spelats drygt 30 000 ronder på klubben. 

Av alla dessa ronder är ca 10 000 spelade av gäster från andra klubbar. 

För fjärde året i rad fortsätter golfintresset i Sverige att öka. Nära en halv miljon aktiva 

golfmedlemskap fanns registrerade i golfens IT-system vid den senaste medlemsräkningen den 15 

oktober. Totalt 491 768 medlemskap innebär att nästan var tjugonde svensk spelar golf. 

Vid samma tidpunkt hade Mjölby GK 1390 registrerade medlemmar. Det innebär att ungefär 5 % av 

kommunens invånare brinner för golf. 

I samband med att antalet golfare ökar, blir det självklart ett högre tryck på golfbanan. Det är något 

vi känner av även på vår klubb. En utmaning inför nästa säsong är hur vi skall kunna öka 

tillgängligheten på banan. Tankar finns redan att ändra våra bokningsregler, justera intervallet mellan 

starttiderna men även verka för snabbare rondtider. Allt för att du som golfare skall få ökad tillgång 

till golfbanan. 

Mer information om detta kommer succesivt i vår och inför säsongstarten 2018. 

All verksamhet på vår klubb har expanderat kraftigt de senaste åren. Det finns stora krav och 

förväntningar inför framtiden och nu har vi kommit till ett läge, där det är nödvändigt att se över och 

förstärka golfklubbens organisation. För att möta framtiden på ett bra sätt har vi inför säsongen 2018 

gjort följande förändringar i vår organisation. 

 

Viktoria Schedin får en ny roll som klubbchef på Mjölby Golfklubb. Stefan Almegård har sagt upp sin 

anställning och Peter Irebrink tar från och med årsskiftet över ansvaret som greenkeeper. Samtidigt 

pågår rekrytering av en ny kanslist till klubben. 

Mer information om vad som händer på klubben kommer att redovisas i kommande månadsbrev. 

Självklart är du också välkommen att besöka oss i klubbhuset eller på vår hemsida www.mjolbygk.se 

Nu skall vi fira jul och nyår i lugn och ro. Bara njuta, koppla av och ladda batterierna. Direkt efter 

helgerna fortsätter förberedelserna inför golfsäsongen 2018.  

Till sist vill styrelsen och anställda önska dig en God Jul och ett riktigt Gott Nytt Golfår 2018! 

Ett stort tack till alla som bidragit till klubbens positiva utveckling under det gångna golfåret och för 

alla trevliga golfrundor som spelats på vår fina golfbana. 

Bästa nyårslöfte – vi ses på golfbanan 2018! 

Per Borthen 

Ordförande Mjölby Golfklubb 

 

http://www.mjolbygk.se/

