Hej alla golfvänner!
Våren gjorde ett kort besök i februari. Tillräckligt långt i alla fall för att vår drivingrange kunde öppnas
i några dagar. I skrivande stund är rangen täckt med snö igen. Men håll ut Kung Bore är på tillfälligt
besök och snart är våren här för att stanna. Visst blir man sugen både att träna och att spela golf, när
solen värmer på och golfbanan ligger grön och fin.
Har du någon nära anhörig eller kompis som är sugen på att börja spela golf?
Inom golfen har vi ett starkt varumärke i Grönt kort. Det använder vi som mål för introduktionen i vår
idrott och i vår golfklubb. Avklarad teori, uppvisad spelförmåga och ett aktiverat medlemskap
innebär att kortet lyser grönt.
Det ska vara enkelt att förstå vad som krävs, roligare att ta sig dit och en mer motiverande
introduktionsresa in i golfen, där du hela tiden vet vad du klarat och hur mycket som är kvar.
På Mjölby Golfklubb kan vi erbjuda en välkomnande introduktion, som handlar om individens
förutsättningar, där målet är en långsiktig relation till spelet och golfklubben. Olika roller på klubben
samverkar för att lyckas. Ledning, tränare och ledare har alla en del i att skapa en välkomnande miljö.
Be dina ”nya golfvänner” ta kontakt med klubbens kansli eller pro för mer information eller besök vår
hemsida där vårens kurser ligger ute för anmälan.
Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler för golfspel. I den största moderniseringen sedan 1952
har 34 regler blivit 24, som är snällare mot den vanliga golfarens slarvfel, som vill göra golfspelet
enklare och har fokus på speltempo.
Med de nya reglerna får du bland annat:
•
•
•
•
•
•
•

putta med flaggstången i hål
laga spikmärken på green
leta boll i max tre minuter
plocka bort lösa naturföremål överallt
grunda klubban i röda och gula pliktområden
spela i fel ordning för att spara tid
byta boll när du droppar

Och du får ingen plikt om du råkar:
•
•
•
•

träffa dig själv eller din utrustning med bollen
slå ett dubbelslag
rubba din boll medan du letar
rubba din boll på green

Den nya regelboken finns som gratis mobilapp till Android och iPhone. Ladda ner Rules of Golf 2019
redan nu, så har du reglerna till hands när säsongen börjar.
På Svenska Golfförbundets Youtube-kanal finns dessutom 24 filmer med de viktigaste regelnyheterna
att titta på.

Under mars månad kommer golfklubben att anordna kurskvällar för dig som vill lära mer om 2019 års
regelförändringar. Särskild inbjudan kommer inom kort.
Miljöfrågor blir allt viktigare i vårt samhälle. Alla berörs på något sätt och självklart också golfklubbar.
För oss på Mjölby Golfklubb har miljön alltid haft hög prioritet. I olika sammanhang har du som
medlem informerats om vårt miljöarbete och att klubben är miljöcertifierad enlig golfens egna
internationella miljöregler GEO OnCourse. Vi får också krav på oss från olika myndigheter. För att
klara alla miljöfrågor på ett bra sätt har styrelsen beslutat att vårt nuvarande miljöråd kommer att
omformas till en miljökommitté. Förutom anläggningens yttre och inre miljö kommer även
arbetsmiljöfrågor att hanteras. Ordförande i miljökommittén blir Gert Lövgren och med följande
medlemmar: Lars Eriksson, Barbro T Karlsson, Sören Karlsson och Peter Irebrink.
Arbete med säsongens aktiviteter börjar komma på plats. Som vanligt har kommittéerna gjort ett
gott jobb. Seriespel för herrar och damer, tävlingsprogram, gubbgolf, damgolf, juniorträning,
träningskurser, golfens dag och allt annat roligt vi ska göra i sommar börjar ta form.
Du som vill ha mer information är alltid välkommen till klubbhuset eller att besöka vår hemsida
www.mjolbygk.se
Svinga lugnt - snart är vi på banan igen!
Per Borthen

