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Barbro T Karlsson, Lars-Åke Karlsson, Per Langborg och Ulla Langborg gör sig redo för 

start. De ska börja sin tävlingsrunda prick klockan tolv. De har spelat golf under pandemin 

och tycker att det har varit ett toppensätt att komma ut på. 

– Man är ju aldrig nära inpå varandra, man är alltid en bit ifrån. På fairway kanske man ligger 

på varsin sida, säger Ulla Langborg och hela gänget skrattar.  

 
Per Langborg, Ulla Langborg, Lars-Åke Karlsson och Barbro T Karlsson går för vinst i tävlingen. 

Det gör de alltid. 
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Golfklubben har kunnat ha igång verksamheten under hela pandemin, trots att de inte har fått 

ha tävlingar förrän 1 juli i år berättar Viktoria Schedin, klubbchef i Mjölby GK. De har 

anpassat så att man till exempel har scorekort på nätet i stället för i handen. 

Det är en annorlunda poängräkning denna söndag. För att anspela på siffran 100 så mycket 

som möjligt har man skapat en ny tävlingsform. Det är 100 lag som deltar med fyra personer i 

varje.  

Målet är sedan att nå 100 poäng så snabbt som möjligt inom laget. Ett krav som finns på 

laguppställningarna är att det ska vara två kvinnor och två män.  



 
Annelie Ahlström och Lasse Fredriksson på kanterna är delprojektledare för 100-årsjubileumet. 

Viktoria Schedin i mitten är klubbchef för Mjölby GK. 
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På ranchen står Kristina Rydén och värmer upp. Hon ska delta i tävlingen tillsammans med 

sin son Hans Rydén. I hennes önsketänkande når laget 100 poäng på hål 13-14. Men mer 

realistiskt tror hon på framåt 16. 

– Det är jättetrevligt med tävlingen, det behövs i dessa tider. Jag brukar vara med på tävlingar. 

Vi är ett gäng damer som går ut varje måndag och spelar 18 hål. Det har blivit interna 

tävlingar nu i stället för seriespel, säger Kristina Rydén. 

 
Kristina Rydén tycker att det är jättetrevligt med den speciella tävlingen. 
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