
Hej alla golfvänner! 

För många betyder midsommar långa ljusa sommarnätter, färskpotatis, sill, jordgubbar, sommarlov 

och stundande semester. Men midsommar betyder också att vi har ungefär halva golfsäsongen 

framför oss med många sköna golfrundor kvar att spela. 

Det har varit en intensiv start på golfsäsongen i år. Golfbanan har varit i stort sett fullbokad alla dagar 

i veckan. Vi har ett stort antal nya medlemmar, som tagit grönt kort. Juniorverksamheten har vuxit 

och alla golfklubbens kommittéer har fullt med aktiviteter. Med andra ord en kanonstart på 

golfsäsongen 2016! 

Nu ser vi fram mot en fortsatt bra golfsommar. Förutom vardagsgolfen har vi två stora golfevent 

framför oss under juli månad. 

Vecka 27 spelas golf SM i Östergötland. På Mjölby Golfbana spelas klassen två generationer mixed. 

Inspel på banan den 4 juli och själva tävlingen spelas den 5 – 6 juli. Under dessa dagar kommer 

golfbanan att vara stängd för övrig golf, men jag hoppas att du som medlem har möjlighet att komma 

till golfbanan som åskådare och för att följa den spännande SM kampen. 

Vecka 29 är det dags för årets upplaga av golfveckan. Från måndagen den 18 juli till fredagen den 22 

juli kommer vi att bjuda på olika typer av golftävlingar. Våra sponsorer har utlovat riktigt fina och 

generösa prisbord under golfveckan. Även i år kommer vi att ha en bil som HiO-pris på hål nummer 

18. Det blir en VW Golf från Engströms Bil. En bil finns tillgänglig – först till kvarn gäller. 

Under golfveckan har vi följande program: 

Måndag 18 juli 

VW Masters  

Singeltävling i två klasser 

Sponsor Engströms Bil AB 

Tisdag 19 juli 

Intersport 

Partävling bästboll 

Sponsor Intersport i Mjölby 

Onsdag 20 juli 

Reseslaget 

Partävling greensome – vi har två shotgunstarter denna dag, en morgon och en em.  

Sponsor Resia i Motala 

Torsdag 21 juli 

Korthålstävling 

Singeltävling, tre klasser 

Sponsor AE´s Elektriska 

 



Fredag 22 juli 

Irish greensome 

Partävling 

Sponsor Björkö Assistans och Hotell Miskarp 

Som vanligt kommer golf veckan att avslutas med fest på Hotell Miskarp. Särskild inbjudan till den 

kommer inom kort finnas på vår hemsida och anmälan görs till hotellet eller på anmälningslista i 

klubbhuset.  

Detaljerad information om golfveckan hittar du på golfklubbens hemsida www.mjolbygk.se 

Målet är att alla tävlingarna under golfveckan skall ha fulla startfält. Passa på att anmäla dig redan 

idag. Tävlingarna brukar snabbt bli fullbokade. 

Golfrestaurangen och shopen kommer att ha specialerbjudanden och överraskningar under 

golfveckan. 

Och du som inte ska vara med och tävla – gör ett besök på klubben. Ta något gott i restaurangen och 

njut av klubblivet i vårt ombyggda klubbhus. 

Söndagen den 5 juni hade golfklubben besök av kommunalråd Birgitta Gunnarsson och ett antal 

medlemmar från Centerpartiet. I samband med besöket bjöds våra gäster på information och en 

rundvandring på golfklubbens område. Samtidigt fick golfklubben ta emot Centerpartiets Miljöpris. 

Detta för klubbens miljöcertifiering och för klubbens målmedvetna arbete för en hållbar miljö på 

golfbanan. 

På Mjölby Golfklubb är vi jättestolta över detta fina pris och riktar ett stort tack till kommunalrådet 

Birgitta Gunnarsson och till Centerpartiet i Mjölby. 

Lördag 18 juni spelades Par KM på Mjölby GK.   

Första rundan bjöd på en fyrboll som sedan avslutades med bästboll – totalt 36 hål.  

Vi gratulerar Fredrik Carlsson och Isak Leek som vann herr-klassen på 147 slag och  

Anna-Karin Egir och Tommy Olausson som vann klassen äkta makar/sambo på 166 slag.  

 

Mer information om sommarens alla aktiviteter hittar du som vanligt på www.mjolbygk.se  

Ha en riktigt skön och behaglig sommar! 

Svinga lugnt! 

Per Borthen  

Ordförande 

http://www.mjolbygk.se/
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