
 

 

 

Hej alla golfvänner! 

Hur skall du fira midsommar? Själv tänker jag spendera en stor del av tiden på Mjölbys vackraste 

idrottsplats – Mjölby Golfklubb! 

Nu är den svenska sommaren som bäst. Underbar grönska och långa ljusa sommarnätter gör 

golfbanan till en skön plats att vara på. Självklart kommer det att bli tid över för färskpotatis, sill, 

jordgubbar och lämpliga drycker som hör midsommar till. 

Trots en lite kall vår och försommar har vi även i år haft en intensiv start på golfsäsongen. Det är 

många medlemmar och gäster, som vill njuta av vår mycket fina och välskötta golfanläggning. Ibland 

kan det till och med vara svårt att hitta starttider. Har noterat att det är många tvåbollar som går ut. 

Självklart packar vi ihop oss till fyrbollar, när det är trångt. Ett ypperligt tillfälle att låta fler golfare få 

tillgång till banan och att lära känna nya trevliga golfkamrater. 

Vi får mycket beröm för vår fina golfbana, men varje gång jag är ute och spelar blir jag lika frustrerad. 

Några golfare lägger inte tillbaka uppslagen torv på fairway, några golfare lagar inte nedslagsmärken 

på greenerna och några golfare krattar aldrig efter sig i bunkrarna. 

Varje gång du slår upp en torva på fairway, gör ett nedslagsmärke på green eller slår ett bunkerslag 

tar banan stryk. 

Alla vi som älskar golf vill alltid ha en så bra golfbana som möjligt att spela på. Som enskild golfare har 

vi ett stort ansvar att hjälpa till att hålla banan i gott skick. Där ingår bland annat att lägga tillbaka 

torv, att laga nedslagsmärken på greenerna och att kratta bunkrarna. 

I tidningen Svensk Golf nummer 5/2017 finns en utmärkt artikel som beskriver problematiken och 

hur vi kan undvika skador på banan. Läs och begrunda. 

I helgen som just passerat spelades KM par på klubben. Segrare i de olika klasserna blev: 

Herrklassen Kenneth Jern och Marcus Carlsson -11. Sista 18 hålen spelades på fantastiska 59 slag. En 

riktig proffsprestation. 

Äkta makar Catrine Andersson och Mats Ottosson +8. 

HPC klassen Leif Samuelsson och Robert Narbrink -22 netto. 

Stort grattis till segrarna och till alla andra som kämpat väl. 

Nu ser vi fram emot en fortsatt bra golfsommar. Förutom vardagsgolfen har vi vår populära golfvecka 

framför oss. 

Vecka 29 är det dags för årets upplaga av golfveckan. Från måndagen den 17 juli till fredagen den 21 

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



generösa prisbord. Även i år kommer vi att ha en bil som hole in one 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 17 juli 

VW Masters  

Singeltävling i två klasser 

Sponsor Engströms Bil AB 

Tisdag 18 juli 

6-6-6 

Lagtävling med tre spelformer under rundan 

Sponsor Mjölby GK och golfshopen 

Onsdag 19 juli 

Reseslaget 

Scramble 

Sponsor Blåklintsbuss 

Torsdag 20 juli 

Korthålstävling 

Sponsor AE´s Elektriska 

Fredag 21 juli 

Irish greensome 

Partävling 

Sponsor Björkö Assistans och Hotell Miskarp 

Som vanligt kommer golfveckan att avslutas med fest på Hotell Miskarp. 

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. 

Observera att anmälan till avslutningsfesten på Hotell Miskarp skall göras på separat anmälningslista 

antingen i klubbhuset eller på hotellet. 

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 fina klubbhus. 

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 
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