
Hej alla golfvänner! 

Är Mjölby Golfklubb tillräckligt inkluderande? Får alla som vill vara med och spela golf samma 

möjligheter? Bemöter vi varandra på ett korrekt och bra sätt? 

Inom golfen finns ett stort antal olika intressegrupper. Vi har olika kön och olika åldersgrupper. En 

del golfare är starkt tävlingsinriktade, andra vill bara gå sällskapsronder. Vi har olika handicap och 

möjlighet att spela olika slingor. Många olika inriktningar och viljor att försöka gå till mötes. 

Golfen är en sport både med tydliga regler och krav på etikett. På amatörnivå är vi oftast vår egen 

domare. Det ställer stora krav på oss golfare, både mot oss själva, mot våra medspelare och mot 

golfklubben. 

Att manipulera bokningssystemet med tvåbollar när det är högt tryck på banan är inte acceptabelt. 

Att skrika högt, svära och kasta utrustning omkring sig på golfbanan är inte acceptabelt. Man har rätt 

att bli arg och frustrerad, men vi är alltid skyldiga att visa våra medspelare respekt. 

Att vara positiv, trevlig och ta hänsyn är att föredra. 

I Sverige är vi cirka 500 000 golfare. Fördelningen mellan könen är 27 % kvinnor och 73 % män. 

Mjölby Golfklubb har cirka 1300 medlemmar och fördelningen mellan könen är 22 % kvinnor och  

78 % män. 

Varför är det på detta viset inom golfen? En idrott som i alla avseenden är väl anpassad för alla kön. 

Vi har ett bra handicapsystem, vi har olika längd och slopning på våra golfslingor. Ett system väl 

anpassat för både kvinnor och män. 

Nu startar vi upp ett nytt projekt på Mjölby Golfklubb – Vision 50/50. Ett projekt som drivs av 

Svenska Golfförbundet och cirka 100 golfklubbar i Sverige är anslutna i nuläget. 

Från början var syftet med projektet att skapa en större balans i medlemstalen mellan kvinnor och 

män och att öka representationen av kvinnor i styrelser och kommittéer. Successivt har projektet 

utvecklats och inkluderar också det sociala klimatet och den kultur vi har i golfklubben. 

För Mjölby Golfklubb är syfte med Vision 50/50: 

att få fler flickor/damer att spela golf 

att få fler damer att engagera sig i styrelse och kommittéer 

att skapa en inkluderande och trivsam miljö för alla golfare oavsett kön  

Som medlem i klubben kommer du att ha möjlighet att göra din röst hörd och redovisa dina tankar 

och idéer. Under augusti månad får alla medlemmar en enkät om Vision 50/50. Dina synpunkter är 

jätteviktiga och jag ber dig ta tid att besvara enkäten. 

Självklart är du välkommen att kontakta mig, någon i styrelsen eller anställda på klubben direkt för 

frågor eller diskussioner. 

Ett mycket viktigt och spännande projekt som vi alla ser fram emot! 

 



 

Till sist vill jag passa på att gratulera årets klubbmästare. Ett stort tack till alla er som kämpade i regn 

och blåst under KM-helgen. 

Stort grattis till vinnarna i KM 2019: 

Damklass Ida Forsberg-Thorell 

Herrklass Roine Karlsson 

I de olika åldersklasserna har vi följande segrare: 

D 50 Catrine Ottosson 

H 21 Edvin Karlsson 

H 30 Didrik Hjertstedt 

H 40 Roine Karlsson 

H 50  Per-Ola Lundqvist 

H 60 Henrik Belfrage 

HCP klass Håkan Johansson 

KM spelat separat i oldboyskommittén regi 

H 65 Åke Sandberg 

H 75 Lars-Erik Sällin 

 

Mer information hittar du som vanligt på klubbens hemsida www.mjolbygk.se  

Svinga lugnt, 

Per Borthen 

Ordförande 

http://www.mjolbygk.se/

