
Hej alla golfvänner! 

Antar att de flesta är tillbaka i arbete igen efter en välförtjänt semester. Semesterveckorna går fort 

och det brukar vara mycket som ska hinnas med. Vi som har 52 veckors semester får försöka hitta på 

något trevligt att fördriva sensommaren och hösten med. Än så länge känns golfen som ett utmärkt 

alternativ. 

Det riktigt varma och sköna julivädret uteblev i år. Otur för dig som älskar att sola och bada. För alla 

som älskar att spela golf har vädret varit perfekt. Det har också avspeglats i alla aktiviteter på och 

runt golfbanan. 

Nästan alla dagar på Mjölby Golfklubb är bra dagar – men bäst är dagarna i golfveckan. Fem dagar 

med spännande tävlingar. I år noterade vi 800 starter. Stort tack till alla som var med och tävlade. Vi 

gratulerar alla duktiga golfare som fick ta del av de fina prisbord våra sponsorer dukat upp. Speciellt 

grattis till segrarna i respektive tävling: 

VW Masters sponsrad av Engströms Bil AB 

A klass Mattias Karlsson 

B klass Lotta Kindgren 

6-6-6 sponsrad av Metz klädbutik 

A klass Berthold Ridderdahl/Kendel Dahlström 

B klass Mikael Fridh/Daniel Rehnström 

Reseslaget sponsrad av Blåklintsbuss 

A klass Anders Nilsson/Nora Forsberg 

Korthålstävlingen sponsrad av AE´s Elektriska 

A klass Johan Holmberg 

B klass Bengt Johansson 

C klass Ingela Carlsson 

Irish Greensome sponsrad av Hotell Miskarp och Björkö Assistans 

Segrare Lotta och Björn Kindgren 

Golfveckan avslutades traditionsenlig med fest på Hotell Miskarp. I år var det danskt tema. 

Stämningen var hög och en och annan ”Gammel Dansk” konsumerades under kvällen. 

Även under årets golfvecka fanns en bil som hole in one pris på hål 18. Flera tävlande var riktigt nära 

att sätta bollen i hål på ett slag, men ingen lyckades vinna bilen i år heller. Nu hoppas vi att 

Engströms Bil i Linköping vågar utmana golfarna under nästa års golfvecka med en ny bil.  

Ett stort tack till våra samarbetspartners. Utan er hade det varit svårt att genomföra en så lyckad 

golfvecka.  

Jag vill också passa på att tacka: 

Klubbens funktionärer för mycket väl genomförda tävlingsarrangemang. Hårt arbete från tidig 

morgon till sen kväll. 

Banpersonalen som trots torka och långa tävlingspass lyckats hålla banan i kanonskick. 



Kansli/reception/shop era insatser, ofta lite i bakgrunden, är ovärderliga. 

Golfrestaurangen som levererat god mat och bra service. 

Till sist har jag två saker jag vill att alla vi golfare respekterar och tar hänsyn till. 

Den väg som passerar genom klubbområdet är allmän och används inte bara av oss golfare. För att 

undvika problem är det viktigt att vi golfare visar hänsyn till trafiken och inte parkerar bagar och 

vagnar ute på vägen. Använd anvisade uppställningsplatser så undviker vi problem med trafik som 

ska passera området. 

Allt fler golfare börjar spela och träna på Skandiamäklarslingan. Syftet med den nya korta banan är 

att yngre juniorer kan spela en bana som passar deras förmåga. Självklart är alla vuxna också 

välkomna att spela Skandiamäklarslingan, dels för att den är kul att spela dels för att den ger en 

utmärkt möjlighet att vässa närspelet. För att inte få onödigt slitage på korthålsbana är det meningen 

att banan spelas på vanligt sätt från hål 1 till hål 6. Du som vill slå många bollar mot olika mål är 

välkommen att utnyttja drivingrangen. 

 

Mer information om vad som händer på golfklubben hittar du som vanligt på www.mjolbygk.se 

Svinga lugnt 

Per Borthen 

Ordförande 

http://www.mjolbygk.se/

