
Hej alla golfvänner! 

Kung Bore skojar lite med oss, men visst känns det att ljuset börjar komma tillbaka och att 

golfsäsongen närmar sig!  

Vid den här tiden på året är det många människor som börjar titta efter snödroppar, tussilago och 

knoppar på buskarna i trädgården. 

Den inbitne golfaren söker vårkänslan i golfshopen, som nu börjar fyllas av nyheter inför kommande 

säsong. Jag har haft förmånen att få göra en förhandstitt. Shopen är full av nya klubbor, bollar och 

annan nödvändig utrustning, som kommer att ta din golf till nya höjder. Du kommer garanterat att 

slå både längre och rakare. 

Ljusare tider var också något som diskuterades på Svenska Golfförbundets verksamhetsseminarium i 

Linköping för några veckor sedan. Svenska Golfförbundet har i sina verksamhetsstrategier och mål 

fram till 2020 valt att fokusera på fem viktiga utvecklingsområden. 

Golfklubben. 

SGF ska erbjuda service, rådgivning och information till golfklubbar för att säkerställa en positiv 

verksamhetsutveckling. 

Golfspelet. 

SGF ska ansvara för golfens regelverk och verka för spelutveckling i allt från banuppsättning till 

tävlingsarrangemang. 

Golfspelaren. 

SGF ska erbjuda bra introduktionsprogram och tillfredsställa golfaren idrottsligt, socialt och 

upplevelsemässigt. 

Golfledaren. 

SGF ska utbilda och träffa golfledare för att underlätta deras utövande som ideella eller 

yrkesanställda ledare. 

Golfen och samhället. 

SGF ska öka kunskapen i samhället om golfsportens värden och skapa opinion hos beslutsfattare 

kring golfens samhällsnytta. 

Bra att Svenska Golfförbundet sätter upp ambitiösa riktlinjer för golfsveriges utveckling. För att detta 

ska bli verklighet krävs en stark vilja och ett starkt engagemang från alla lokala golfklubbar runt om  

i Sverige.  

På Mjölby Golfklubb finns både vilja och engagemang. När jag jämför vår verksamhet och utveckling 

med flera andra golfklubbar i Sverige känner jag att vi ligger långt framme. Självklart ska vi inte slå 

oss till ro med detta. Vår positiva utveckling ska fortsätta även i framtiden. 

På vårmötet torsdagen den 12 april kommer styrelsen att presentera golfklubbens 

verksamhetsinriktning 2018-2020.  

 



 

Det kommer att dröja ett tag innan vi är på banan igen. Men redan nu kan vi presentera ett antal 

viktiga golfdatum, som kan vara bra att notera i kalendern. 

Lördag den 7 april alternativt den 14 april – allmän städdag på klubben. 

Torsdag den 12 april – vårmöte. 

Lördag den 26 maj – golfens dag. 

Vecka 29 (16-20 juli) – golfveckan i Mjölby. 

Självklart kommer vårt kansli och våra kommittéer att successivt informera om fler viktiga aktiviteter 

och datum. 

Mer information om vad som händer på golfklubben hittar du som vanligt på vår hemsida 

www.mjolbygk.se  

Tiden rusar – om två månader är vi på banan igen! 

Svinga lugnt! 

Per Borthen  

Ordförande 

http://www.mjolbygk.se/

