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Hotell Miskarp
Här bor du mitt på golfbanan.

Tel 0142-803 79
(Dubbelrum 1150:-,

Enkelrum 835:- inkl frukostbuffé)

Scandic Linköping City
Tel 013-495 54 10 

Scandic Frimurarehotellet
Tel 013-495 30 10

Scandic Linköping Väst
Tel 013-495 50 10

Uppge Golfförbundet Svenska för att
erhålla ett rabatterat pris.

Mjölby Stadshotell
Tel 0142-150 30

Skänninge Stadshotell
Tel 0142-410 60

STF Vandrarhem
Mjölby, Tel 0142-100 16
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Mjölby GK
är en trevlig och populär golfanlägg-
ning som erbjuder all den service en 
kräsen golfare kan förvänta sig, med 
hög kvalitet på banan, bra tränings-
möjligheter, range under tak som håller 
öppet dygnet runt, golfrestaurang med 
fullständiga rättigheter, kiosk efter hål 
nio, golfshop med brett sortiment, hus-
vagnsplatser med utsikt över banan 
och ett fint hotell mitt på banan. De för-
sta nio hålen spelas i parkmiljö och de 
sista nio spelas i skogsmiljö och banan 
mäter ca 5.500 meter. Vi är för närva-
rande ca 1.200 medlemmar totalt i alla 
åldrar och vi bedriver en omfattan-
de ungdomsaktivitet där vi haft stora 
framgångar genom åren. Klubben fick 
ett kvitto på att ungdomsträningen 
skötts på ett bra sätt när Svensk Golf 
(nr 10 år 2002) gjorde besök och be-
skrev fenomenet Mjölby i ett fyrsidigt 
reportage. Många spelare gjorde bra 
resultat vilket ledde till uttagningar i 
olika ungdomslandslag. Somliga har 
fortsatt som yrkesspelare och Johanna 
Westerberg (gift Johansson), som vann 
en Europatourtävling i Portugal våren 
2009, är den som nått längst. Andre-
as Andersson vann matchspels-SM på 
Mosjö i Örebro 2007 och Gustav Adell 
slutade trea i samma tävling. Fred-
rik Andersson blev nordisk mästare i 
Helsingfors 2001. Nämnas kan också 
att vårt dåvarande herrlag gick upp i 
Elitserien året därpå efter en strålande 
insats på Linköpings GK!

Fina boendemöjligheter
Mitt på vår fina golfbana ligger Hotell 
Miskarp, ett fint och trevligt golfhotell 
endast ett stenkast från första tee. Ho-
tell Miskarp är ett fristående privatägt 
3-stjärnigt hotell som erbjuder boende 
i komfortabla rum hos omtänksam per-
sonal. Hotellet har 60 bäddar fördelat 
på 36 rum samt utomhuspool.

Sevärdheter i området
Ett flertal turistmål finns i närområdet, 
exempelvis Vadstena, Linköping med 
Flygvapenmuseet, Gamla Linköping, 
Göta Kanal med Bergs slussar, Mjölby 
Hembygdsgård, Vättern med många 
fina badmöjligheter, Rökstenen, Fågel-
sjön Tåkern och mycket mer!


