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Hej alla golfvänner! 

Då är vi igång igen! Efter en mild och för golfbanor gynnsam vinter öppnade vi golfbanans 9 första hål 

redan den 9 april. 

Samma dag hade vi golfklubbens städdag. Ett sextiotal medlemmar hade samlats på klubben med 

räfsor och fikakorgar för att fixa finputsen på banan innan golfsäsongen officiellt började. Efter 

välförrättat värv på banan bjöd Mathias på grillkorv kaffe och bulle. För dem som var riktigt golfsugna 

efter städning och grillad korv, anordnade klubbkommittén en niohålstävling. Ett fyrtiotal 

entusiastiska golfare deltog i tävlingen och kunde belåtet konstatera att golfbanan är i mycket gott 

skick trots att det bara är tidig vår. 

Ett jättestort tack till dig som ställde upp på golfklubbens städdag. Din hjälp är ovärderlig och du 

hjälper till att fixa den kvalitet och finish som vi så gärna vill ha på vår golfbana. 

Flera medlemmar har påpekat att golfbanan förmodligen aldrig tidigare varit i så gott skick så tidigt 

på säsongen. Framförallt är greenerna väldigt fina och snabba. 

Låt oss nu hjälpas åt att bibehålla den goda kvalitén på golfbanan under resten av säsongen. 

Banarbetarna arbetar hårt för att banan skall vara i bästa möjliga skick. Ditt och mitt ansvar är att 

lägga tillbaka uppslagen torv och att laga nedslagsmärken på greenerna. En liten uppoffring från vår 

sida, som betyder så mycket för kvalitén.  

Fredagen den 15 april öppnade vi det ”nya” klubbhuset och samtidigt blev hela banan tillgänglig för 

spel. 

Vilket lyft det blev med ombyggnaden av klubbhuset! Ljust, rymligt, lättöverskådligt, lättarbetat och 

mycket trivsam miljö. Nu har vi ett modernt klubbhus, som vi har all anledning att vara stolta över. 

Glädjande att konstatera är att det redan är fullt med aktiviteter på golfklubben – golfsuget är med 

andra ord stort. Det tränas, det utbildas och framför allt spelas det mycket golf. Årets första ”gröna 

kortet utbildning” blev fulltecknad direkt och ett antal nya golfentusiaster tränar för fullt. Välkomna 

ut på banan! 

För dig som redan har grönt kort finns det andra kurserbjudanden att, antingen individuellt eller i 

grupp, utveckla din golf. Det brukar alltid finnas en del att putsa på så här i början av säsongen. Läs 

mer om detta på vår hemsida eller kontakta klubbens pro direkt. 

Torsdagen den 28 april klockan 19:00 har golfklubben sitt vårmöte. Hoppas att du har möjlighet att 

vara med. Ett ypperligt tillfälle att ta en titt på nya klubbhuset och att från styrelsen få en 

sammanfattning av golfsäsongen 2015 och klubbens planer för 2016. 

 

 

 



Tyvärr har golfklubben drabbats av ett inbrott. Natten den 24 april har någon brutit sig in, stulit och 

vandaliserat vår kiosk vid hål nummer nio. Värdet av det stulna uppgår maximalt till en tusenlapp, 

men iordningställande av kiosken kommer att ta tid och kosta klubben många onödiga tusenlappar. 

Utomordentligt tråkigt att vi inte kan få ha våra grejer ifred. Stölden och vandaliseringen är självklart 

polisanmäld. 

Nu står vi inför en ny spännande golfsäsong. Våra olika kommittéer har laddat inför säsongens olika 

aktiviteter. Bästa sättet att hålla sig uppdaterad om vad som händer på klubben är att regelbundet 

besöka klubbens hemsida www.mjolbygk.se  

Eller varför inte ett besök på golfklubben. Shop, reception, kansli och restaurang är sugna på att få 

ett besök av dig! 

Vi ses på golfbanan! 

Svinga lugnt! 

Per Borthen  

Ordförande 

http://www.mjolbygk.se/

