
Hej alla golfvänner! 

Vasaloppshelg, vårdagjämning och övergång till sommartid. För mig personligen betyder 
detta att våren är här. Ljuset och värmen kommer tillbaka och snart är vi på golfbanan igen. 
För oss alla, som ställde in golfbagen i förrådet i oktober, är det nu hög tid att ta fram 
klubborna. Drivingrangen är öppen, så det är bara att sätta igång med försäsongsträningen. 
Kanske är det rent av läge för en lektion hos vår pro? En uppdatering av golfsvingen känns 
alltid rätt så här i början av säsongen och det är onödigt att nöta in ett felaktigt beteende. 
 
Nu händer det saker på golfklubben! Arbetet med ombyggnationen av klubbhuset löper 
enligt planerna. Vilket lyft för golfklubben och vilken härlig miljö vi får att umgås och att 
arbeta i. 
 
På drivingrangen pågår arbete med anläggning av ett antal greener att träna inspel mot och 
med exakta mått från alla utslagsplatser. Vi golfare från Mjölby kommer att bli mästare på 
”prickskytte” och inspel mot green från olika lägen. 
 
Även på vår korthålsbana löper arbetet på enligt planerna. Här räknar vi med att ta banan i 
bruk lagom till golfsäsongen 2017. 
 
Våra fantastiska kommittéer är klara med sina program inför den kommande säsongen. 
Kickoff möten och aktiviteter är planerade. Mer detaljer finns på klubbens hemsida. 
 
Att i god tid planera inför sin golfsäsong känns alltid lika angeläget. Här kommer några 
viktiga datum att ta hänsyn till: 

Lör 9/4 Städdag på Mjölby Golfklubb 

Tor 14/4 Kickoffmöte damer 

Ons 20/4 Vårputten 

Ons 27 april Kickoff oldboys 

Tor 28/4 Vårmöte i golfrestaurangen 

Vecka 19 (10-11 maj) Klubbens juniorträning startar 

Lör/sön 14-15/5 Invigning av ”nya” klubbhuset 

Lör 21/5 Tävlingssäsongen startar med Mjölby Open 

Tis/ons 5-6/7 SM tävling i Mjölby ”två generationer mixed” 

Vecka 29 Golfveckan i Mjölby 

Sön 11/9 Tävlingssäsongen avslutas med Mjölby Final 

Tor/fre 29-30/9 Hösttouren spelas i Mjöby 

Kom dessutom ihåg alla andra viktiga dagar du skall ägna åt golfen säsongen 2016! 

Du som vill veta mer om vad som händer på golfklubben och hur planerna inför golfsäsongen 
2016 ser ut är hjärtligt välkomna till vårt vårmöte i golfrestaurangen torsdagen den 28 april 
klockan 19:00. 

För mer information, besök vår hemsida www.mjolbygk.se 

Svinga lugnt! 

Per Borthen Ordförande 

http://www.mjolbygk.se/

