Hej alla golfvänner!
Vid Svenska Golfförbundets förbundsmöte i Stockholm den 27 april fick Mjölby Golfklubb 2018 års
natur och miljöpris med följande motivering:
Ett framgångsrikt miljöarbete förutsätter ett brett engagemang och en delaktighet från alla parter på
olika nivåer inom Golfsverige. Det är syftet med Swedish Greenkeepers Associations och Svenska
Golfförbundets Natur & Miljöpris. Det ska motivera Sveriges golfklubbar att ta till sig SGA:s och SGF:s
miljövision och erbjuda medlemmar, kunder och anställda en anläggning som blir en förebild för
andra.
Mjölby GK är en av de mest aktiva i nya miljöverktyget GEO OnCourse och har varit en stor hjälp och
inspiration i certifieringsarbetet för övriga klubbar i distriktet. Många är delaktiga i miljöarbetet och
klubben har förstått fördelarna med en bra kontakt och nära samarbete med lokala myndigheter och
natur- och miljöorganisationer. Klubbens stora miljötänk och strävan efter att både höja och visa upp
naturvärdena på sin anläggning gör att de tilldelas Golfsveriges miljöpris för 2018.
Mjölby Golfklubb tilldelas ett stipendium på 25 000 kronor att använda till ytterligare
miljöförbättrande åtgärder på anläggningen.
Det finns många priser och utmärkelser en idrottsförening kan få. Men den absolut finaste
utmärkelsen måste ända vara ett miljöpris. Speciellt med tanke på den miljödebatt som pågår i
dagens samhälle.
Som ordförande i klubben är jag naturligtvis oerhört stolt och tacksam för utmärkelsen.
I detta månadsbrev vill jag passa på att tacka Svenska Golfförbundet och Swedish Greenkeepers
Associations för att man uppmärksammat och premierat det miljöarbete, som vi genomfört på
Mjölby Golfklubb.
Stort tack till Östergötlands Golfförbund som hjälpt oss med flera frågor i denna viktiga process.
I miljöarbetet har vi också haft stor hjälp från Mjölby Kommun och speciellt kommunens ekologer,
som så förtjänstfullt hjälpt till med råd och tips.
Men främst av allt vill jag tacka golfklubbens miljökommitté med Gert Lövgren, Lars Eriksson,
Barbro T Karlsson, Sören Karlsson och Peter Irebrink för det fantastiska arbete som ni gjort. Utan ert
arbete hade vi inte varit miljöcertifierade och vi hade inte fått något miljöpris. Ert arbete är guld värt.
Äntligen är årets golfsäsong igång även på våra breddgrader. En lång härlig golfsommar ligger framför
oss.
Lördagen den 30 mars hade vi klubbens städdag. Tack alla ni som var med och jobbade och hjälpte
till att fixa finishen på banan.

Tyvärr tvingas jag konstatera att det var ovanligt få deltagare på klubbens städdag i år. Visst, alla har
mycket omkring sig och det är många saker som ska prioriteras. Men några fler hade jag nog räknat
med.
Vill vi ha en bra kvalitet på banan efter vinteruppehållet krävs det gemensamma arbetsinsatser.
Att köpa den typen av tjänster kostar pengar. Är det dags att införa en städavgift eller högre
medlemsavgifter? Att sänka kvalitén är inte ett alternativ tycker jag!
Stort tack till er som hjälpte klubben att måla om vissa av byggnaderna runt klubbhuset. En viktig
insats som gör att det ser snyggt och fräscht ut vid klubbhusområdet.
Lördagen den 4 maj inviger vi golfklubbens nya svingstudio. Då får vi besök av Cobra Fitting Demo,
som visar upp årets alla golfnyheter från Puma och Cobra.
Svingstudion kommer att vara öppen mellan klockan 10:00 – 15:00. Missa inte detta unika tillfälle att
testa senaste nytt i golfvärlden och ta del av många fina erbjudanden.
Nu ser vi fram emot många sköna golfrundor i det växlande vårvädret!
Mer information om vad som händer på golfklubben hittar du som vanligt på www.mjolbygk.se

Svinga lugnt!
Per Borthen

