
Hej alla golfvänner! 

Så tog golfsäsongen slut i år också. Hösten kom snabbt och plötsligt med gråväder, 

regn och rusk - man tycks aldrig riktigt vänja sig vid dessa snabba skiften av årstider. 

Vi lämnar en sommar bakom oss som bjöd på riktigt bra golfväder, både för oss golfspelare och för 

golfbanan. Det har inneburit en golfsäsong full av aktiviteter och med många spelade golfronder på 

en golfbana i kanonskick. 

Invintringsarbetet med golfbanan har redan påbörjats och det är en hel del arbeten som ska 

genomföras innan vintern är här. Förutom det obligatoriska arbetet som alltid måste göras på banan 

för att vara väl förberedda inför nästa säsong, har vi två större projekt som måste genomföras. 

Som du förmodligen redan noterat har ett stort antal granar på de sista nio hålen angripits av 

granbarkborrar. Dessa träd måste fällas och arbetet kommer att påbörjas vecka 42.  

Denna vecka påbörjar vi etapp 2 i vårt projekt med renovering av banans bevattningssystem. Helst 

ska nya stamledningar vara i backen innan frosten kommer på allvar. Målsättningen är att 

bevattningsanläggningen på de första nio golfhålen ska vara renoverad och färdig till golfsäsongen 

2020. 

Utöver dessa två stora projekt finns en hel del underhållsarbete och småfix, som ska klaras av både 

på banan och byggnader under vintern. Vår mycket kompetenta resursgrupp kommer att arbeta med 

detta. 

För dig som fortfarande vill fortsätta att spela golf utan att besöka exotiska golfbanor i sydligare 

länder kan klubben erbjuda några olika alternativ på hemmaplan. 

I mitten av november öppnar klubben en golfsimulator i vår nya svingstudio. Här kan man, inomhus 

och i hemmamiljö, prova på att spela olika exotiska golfbanor utan att resa utomlands. Håll koll på 

klubbens hemsida, snart kommer information om bokningsregler, öppettider, priser och allt annat du 

behöver veta om vår nya golfsimulator. 

Den 28 oktober startar vinterputtningen på Mantorpstravet. Tävlingarna börjar klockan 09:00 och 

alla medlemmar i Mjölby Golfklubb är välkomna att vara med. Pris per tillfälle är 50 kronor som 

inkluderar spel, kaffe och prisbord. Kom i god tid och ta med putter, boll och inneskor.  

Du som absolut vill utöva golfen utomhus har möjlighet att spela på vår korthålsbana 

”SkandiaMäklarslingan” som är öppen för spel alla frost- och snöfria dagar. 

Det är också möjligt att spela hål 1 – 4 med vintergreener och utslag från matta. 

När de flesta golfare ställer in sin utrustning i förrådet efter en väl genomförd säsong, startar ett 

intensivt administrativt arbete på klubben. Säsongen som har gått ska sammanfattas, analyseras och 

diverse statistik ska redovisas både internt och till golfförbundet. Golfsäsongen 2020 skall planeras 

och förberedas. Detta arbete görs av klubbens anställda, styrelsen och aktiva kommittéer. 

Det mesta av vår planering skall vara klart att presenteras för medlemmarna på golfklubbens 

höstmöte, som i år är bokat torsdagen den 28 november klockan 19:00 i klubbhuset. Separat 

inbjudan kommer att skickas ut, men gör gärna en notering i din kalender redan nu. 



Tidigare i höstas startade golfklubben upp ett projekt som heter Vision 50/50. 

Ett projekt som drivs i samarbete med Svenska Golfförbundet och syftet är bland annat  

- 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  

För projektets genomförande arbetar vi nu med en styrgrupp och en referensgrupp. 

Styrgruppen består av: 

Klubbordförande, Per Borthen 

Förändringsledare, Camilla Dahlström 

Klubbchef, Viktoria Schedin 

Banchef, Peter Irebrink 

Golfpro, Magnus Carlsson 

Referensgruppen består för närvarande av sjutton personer blandat av styrelsemedlemmar och 

klubbmedlemmar. 

I projektet har vi dessutom stöd av golfförbundets klubbrådgivare Anders Hammarström. 

Under 2020 införs nya handicapregler i Sverige. Syftet är att golfare ska kunna jämföra sig med 

varandra och spela med samma villkor över hela världen. 

Golfen har sedan länge haft samma regler när det gäller golfspel och utrustning. Men när det gäller 

handicapregler har det funnits sex olika regelverk. 

I det nya systemet är allt grundläggande gemensamt för golfare i hela världen. Systemet kallas World 

Handicap System (WHS) – världshandicapsystemet på svenska. Sverige går över till det nya systemet 

1 mars 2020.  

Några av nyheterna i World Handicap System (WHS): 

Snittet av de åtta bästa handicapronderna av de tjugo senast registrerade blir spelarens handicap. 

För att en formsvacka inte ska kunna höja en spelares handicap alltför mycket på kort tid finns ett 

tak, en maximal höjning under en tolvmånadersperiod. 

Slagspel och poängbogey är spelformer som gäller för handicapronder. Här kan dock länderna göra 

egna utvidgningar och godkänna någon ytterligare spelform. 

Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Detta gäller alla 

typer av golfare. 

Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder 

från nio hål och uppåt. 

Om man har färre än tjugo ronder registrerade kommer genomsnittet att räknas ut på ett färre antal 

ronder. Detta utifrån en beräkningstabell som tar hänsyn till hur många rundor du registrerat sedan 

2017. 



Utöver de ronder du har registrerat kommer systemet också ge dig en så kallad "fiktiv handicaprond" 

som speglar ditt nuvarande handicap. Den används i beräkningen med syfte att det inte ska bli så 

dramatiska handicapförändringar vid övergången.  

Har du inte registrerat några ronder alls, ser systemet och den fiktiva handicapronden till att ditt 

första världshandicap blir samma som ditt nuvarande handicap. 

Även om det låter komplicerat tror jag inte övergången från gamla till nya handicapsystemet blir så 

dramatisk. När säsongen 2020 är igång vet vi besked! 

 

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

Svinga lugnt, 

Per Borthen 

Ordförande 

http://www.mjolbygk.se/

