
Hej alla golfvänner! 

Det går bra för golfen i Sverige och det går bra för golfen i Mjölby. År 2016 ökade antalet golfspelare i 

Sverige för tredje året i rad. Även på Mjölby Golfklubb hade vi positiv medlemstillväxt och för 

närvarande är vi cirka 1360 medlemmar. 

Nu gäller det att rida på den positiva golfvågen och få in ännu fler personer i denna fantastiska sport. 

 

Lördagen den 20 maj kommer cirka 350 golfklubbar i Sverige, inklusive Mjölby Golfklubb, att anordna 

Golfens dag.  

Golfens dag är en samlingsdag för att visa upp golfen för en bredare allmänhet. Syftet är att golfare 

och icke golfare ska få en möjlighet att ta del av golfklubbens verksamhet och samtidigt få möjlighet 

att prova på hur det är att spela golf. Självklart vill vi också hitta nya medlemmar. 

Golfens dag är också tänkt att stötta Svenska Golfförbundets nationella mål att till 2020 öka antalet 

medlemmar med 20 000 nya golfare, varav 10 000 kvinnor och 5 000 juniorer. Därför ser vi att just 

kvinnor och juniorer är en extra viktig målgrupp.  

Genom satsningen på en nationell samlingsdag kan fler människor få en positiv kontakt med golf på 

landets klubbar och anläggningar. Golfens dag drivs nationellt av Svenska Golfförbundet tillsammans 

med Golfsveriges största organisationer och arrangeras ute på landets golfklubbar. Tillsammans kan 

vi ta tillvara det stora intresset i Sverige, marknadsföra golfen och öka synligheten kring de fördelar 

golf har, när det gäller friskvård, miljö och samhällsekonomi. 

Temat för Golfens dag är ”Dubbelt upp”. Huvudtanken är att klubbens medlemmar tar med en eller 

flera familjemedlemmar eller kompisar. Det är dubbelt så roligt att dela glädjen och upplevelserna 

från golfen med någon man trivs med. 

Lördagen den 20 maj bjuder Mjölby Golfklubb in alla i Mjölby med omnejd att prova på golf, gå 

tipspromenad, lyssna på underhållning, umgås och njuta av vår fina miljö. Vi kommer att ha 

aktiviteter mellan klockan 10.00 och 14.00 och hoppas få många besökare, som är nyfikna på golf. 

Tidsschema Golfens dag lördagen den 20 maj: 

10.00  

Golfens dag öppnar med invigning av vår nya korthålsbana SkandiaMäklarSlingan 

11.00 – 14.00 

Tipspromenad på vår naturstig. Fina priser lottas ut. 

Robin och Ingela underhåller vid klubbhuset. 

Hela dagen: 

Kostnadsfritt spel på korthålsbanan SkandiaMäklarSlingan. 

Instruktörer finns både på range och korthålsbana under hela dagen. 

Vår restaurang serverar dagens rätt, kaffe, glass mm.  

Fina erbjudanden i golfshopen. 

Vi utlovar en härlig dag på Mjölbys vackraste idrottsplats! 



Mer information om öppet hus och om golfklubben hittar du som vanligt på www.mjolbygk.se  

Svinga lugnt! 

Per Borthen  

Ordförande 

http://www.mjolbygk.se/

