
Bakåt och framåt 

 

När man precis lagt novembermörkret bakom sig, golfsäsongen redan känns avlägsen och man ska 

summera golfsäsongen 2019, är det lätt att minnas hur den slutade. Hösten kom plötsligt och lite för 

tidigt. MEN sedan börjar man backa tillbaka bandet lite. Och all den positiva känslan kommer tillbaka. 

Under mina år på Mjölby GK har jag inte upplevt en säsong där vi fått så mycket positiv feedback från 

medlemmar och gäster under en hel säsong.  

Efter ett tufft väderår 2018 var glädjen stor när vi kunde öppna vår bana 15 april och konstatera att vi 

klarat oss från vinterskador. Vi öppnar säsongen med de bästa greener vi haft vid säsongstart på 

mycket länge. Någonsin enligt en del röster. Det gav oss en positiv start och när två reportrar från 

Corren spelade 18 hål under en dag på 18 banor i Östergötland, omnämndes vårt hål 14 som den i 

särklass bästa greenen under rundan, och vi daterade 24 april. Det var en skön revansch på säsongen 

innan. Alla arbetar hårt för att leverera en bra produkt, och när allt arbete får utdelning är det kul att 

gå till jobbet.  

Men inget ont som inte har något gott med sig. 2018 års erfarenheter har både vi och golfsverige 

tagit lärdom om. Vi har exempelvis arbetat med ny gödselstrategi, med gödselgivor och 

tillväxtreglerare utifrån dygnsmedeltemperatur, vilket har gett bra resultat. Vi har även haft ett 

gynnsamt väder större delen av året, lagom nederbörd och inga långa värmeböljor. De flesta skador 

från sommaren 2018 läkte ihop förutom fairway på hål 2. Där har vi stödsått i höst och hoppas se 

resultat 2020.  

Till nästa säsong skruvar vi ytterligare på gödselstrategin utifrån erfarenheter från 2019. Vi fortsätter 

arbeta med greenvältning men även öka på borstningar och vertikalskärningar för en jämnare 

spelyta. Vi kommer driftsätta etapp 2 av vårt bevattningsprojekt och vår nya pumpstation. Det 

innebär att första nio hålen, inkl orange tee, nu har modern och driftsäker bevattning med 

individuellt styrda spridare.  

I Pers ordförandebrev lyfter han fram en del av det som genomförts 2019. Listan blir lång och skulle 

kunna göras ännu längre. Vi bedriver en bred verksamhet för att tillgodose alla olika intressen och 

önskemål utifrån förutsättningar i vår organisation och ekonomi.   

Vi fortsätter utveckla vår verksamhet och vår anläggning och hela tiden arbeta med förbättringar 

både på banan, runt klubbhuset och övriga delar i vår helhet. Vi vill hänga med i den snabba 

utveckling golfen och hela vårt samhälle genomsyras av.   

 

I enkäten som går ut till våra medlemmar under säsong – Players 1st – får vi en vägledning vad 

medlemmarna tycker genom att bedöma våra olika serviceområden. Överlag får vi bra betyg men det 

som sticker ut att förbättra är tillgänglighet, klubbliv och inkludering.  

Det ligger högt på vår prioriteringslista inför kommande säsong och några saker vi fokuserar på är: 

• Klubbutveckling – utveckla klubblivet för att skapa en bra stämning och ökad klubbkänsla 

• Spelutveckling – uppmuntra och stimulera medlemmarna att bli bättre golfspelare genom att 

hålla en hög och bred träningsverksamhet 

• Banutveckling- leverera en bana i bra skick, med puts och finish på både spelytor och 

kringytor. Den ska vara rolig  och lagom svår för medelgolfaren men även ge den duktige 

golfaren en utmaning 

• Förbättra kommunikationen till medlemmar för ökad insyn, kunskap, förståelse och feedback 



 

 

 

• Ökad tillgänglighet på banan för våra medlemmar – flera åtgärder är på gång och kommer 

presenteras framöver 

• Fortsätta jämställdhetsarbetet 50/50, för ökad inkludering och jämställdhet vilket kommer 

leda oss mot nya värdegrunder 

Vårt arbete att paketera och förbereda en ny säsong med mycket innehåll är i full gång. Och av 

tomten kommer vi önska oss en liknande säsong likt 2019 vad gäller bra förutsättningar att bedriva 

en bra golfverksamhet.  

Eftersom jag själv tillhör skaran som vägrar släppa barnasinnet helt, ser jag självklart på årets 

julkalender. Och har därmed fått bekräftat det jag redan visste, att tomten faktiskt finns på riktigt. 

Men eftersom så få fortfarande tror på honom nu för tiden får han in alldeles för lite önskelistor och 

nissarna står därför utan arbete. Vilken tur då att vi har skrivit ihop vår önskelista och fått iväg den till 

tomteverkstaden. Då bör den med största sannolikhet hanteras och levereras i ett fint paket lagom 

till jul      .  

Vecka 49 sker vår årsfakturering. I år är det sista året vi gör det brevledes. Vi uppmanar därför alla att 

logga in på Min Golf och gå in på kontaktuppgifter och se till att man har en aktuell mailadress 

registrerad. I år öppnas nya betalningssätt upp och vi uppmanar alla att ta del av dessa nyheter. 

Tillsammans med fakturan följer ett informationsbrev som det är viktigt att ta del av.    

Besök oss med jämna mellanrum på vår hemsida där vi hela tiden uppdaterar aktuell information. 

Följ oss även på sociala medier via Facebook och Instagram.  

 Jag vill tacka alla för en härlig golfsäsong. 

Och likt ett förväntansfullt barn på julafton är jag pirrigt ivrig och entusiastisk över de saker som vi 

arbetar med för att förbättra och utveckla inför kommande säsong.  

Till sist ett litet julklappstips att skicka till Tomten – ett säsongskort i vår golfsimulator.  

Möjligheterna att förbättra svingen är stora – och vem vill inte starta nästa säsong med en sänkning? 

Handen upp på den. Tackar tomten i förväg – nu när jag vet att han finns på riktigt och genomför alla 

önskningar på listan. Ho ho….  

 

 

God Jul och Gott Nytt År  

Viktoria Schedin, klubbchef Mjölby GK 

viktoria@mjolbygk.se 
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