
 

 

 

Hej alla golfvänner! 

God fortsättning på det nya året. Hoppas att helgerna har varit bra, att kroppen är i god form efter 

alla träningspass och att batterierna är laddade. Oxveckorna har börjat, men håll ut det blir 

golfsäsong i år också. Nästa stora helg är påsk och då hoppas jag att vi ses på golfbanan igen. 

2016 blev ett härligt golfår med historiska segrar och medaljer samt en fortsatt positiv trend, där 

antalet golfare ökade igen – både i Sverige och i Mjölby. 

En stor del av framgångarna inom svensk golf kan säkert tillskrivas ”Stensoneffekten”. 2016 blev 

Henrik Stenson första svenska herrgolfaren att vinna en major med sin historiska seger och 

rekordspel i The Open. Dessutom hans historiska OS-silver i Rio, Ryder Cup och seger i Europatouren.  

Men det är inte bara Henrik Stenson som har framgång. Alex Noréns fyra segrar på Europatouren 

betyder två svenskar bland de tio bästa i världen. Anna Nordqvists seger på LPGA och andraplats i US 

Open, Madelene Sagströms enastående rookiesäsong på Symetra Tour, 15-åriga Julia Engströms 

säsong med seger i British Ladies Amateurs, som gav spel i flera majors och Junior Ryder Cup. Listan 

på framgångar för svensk golf 2016 är lång.  

Henrik Stenson belönades med SvD:s bragdguld i december. Det är ovanligt att en idrottare får 

bragdguldet för en prestation utanför de olympiska sammanhangen, då Sverige tog två guld i 

sommarens OS i andra grenar. Det visar styrkan i Henriks prestation och golf som global sport. På 

idrottsgalan, nu i januari, fick Henrik dessutom priset som 2016 års bäste manlige idrottare. 

Under kanonåret 2016 har alla vi, som är medlemmar i Mjölby Golfklubb, haft framgång. Var och en 

på sitt eget sätt. Oavsett vilken kategori golfare vi tillhör är vi alla vinnare. Det spelar ingen roll om vi 

deltar i sällskapsspel, damgolf, gubbgolf, juniorgolf eller tävlar på olika nivåer. Golfen bjuder oss 

spänning, motion, avkoppling och social samvaro. Precis vad alla stressade människor behöver - golf 

är friskvård. Jag hoppas att ett av dina nyårslöften för 2017 var att spela mera golf och att njuta av 

den härliga atmosfär vi skapat på golfklubben. 

Så här i början på året vill jag gärna passa på att redovisa styrelsens ambitioner inför den kommande 

golfsäsongen: 

Mjölby Golfklubb skall tillgodose hela familjens behov att, oavsett spelstyrka, få en golfupplevelse 

utöver det vanliga. 

Vi skall ha en golfbana med högsta möjliga kvalitet, som kan erbjuda utmaningar både för nybörjare 

och mer avancerade golfspelare. 

Vi skall erbjuda bästa service runt golfbanan i form av träningsytor, shop, hotell, restaurang, kiosk 

och administrativ service. 



Golfklubben skall ta hand om medlemmar och besökare på ett sätt som stimulerar till fortsatt 

deltagande i klubbens verksamhet.  

Alla klubbens medlemmar skall bjudas möjlighet att utveckla golfspelet i sin egen takt och att kunna 

utvecklas till den nivå av golfspelare de själva önskar.  

Medlemmar, som deltar i klubbens träningsverksamhet, skall få goda kunskaper i golfspelets 

grunder, golfteknik, golfspelets regler, etikett och traditioner. 

Vi vill att Mjölby Golfklubb skall fortsätta att utvecklas på alla plan.  

Mer information om vad som händer på golfklubben hittar du som vanligt på vår hemsida 

www.mjolbygk.se  

Om tre månader är vi på banan igen! 

Svinga lugnt! 

Per Borthen  

Ordförande 

 

 

 

 


