
  Mälarbaden 2021-04-30 

NYHETSBREV nr 2 

Hej alla medlemmar i Mälarbadens Golfklubb, säsongen börjar att närma sig med stormsteg och nu 

väntar vi alla bara på sommarvärmen.  

Pandemin fortsätter men vi måste ändå försöka att vara positiva och se framåt. En del av oss är 

vaccinerade och andra blir i dagarna. Tyvärr är det ju ännu inte ett Corona fritt Sverige och då får vi 

anpassa oss efter regler och restriktioner. Detta innebär då för MbGk att vi får ställa in eller skjuta upp 

tävlingar som vi planerat in. Kuriren Cup blev inställd samt vår Flaggtävling men den har vi bestämt att 

skjuta upp så länge och återkommer längre fram för eventuell ny dag.  

VAD ÄR DÅ PÅ GÅNG PÅ MbGk! 

Mycket händer dag för dag……………. 

 

Hemsidan ligger fortfarande under uppbyggnad och släpps så fort den är klar. Vi kommer att sätta ut 

på den befintliga hemsidan när ni kan börja hålla utkik på den och den ”släpps”.  

 

Vår PRO Anders ”Julle” Juhlin är i full gång med Nybörjarkurserna och har redan igång 2 st härliga 

gäng. Demodag med Mizuno var den 21 april och många var intresserade att prova deras klubbor, 

även om det var kallt och blåsigt. Vi får hoppas på bättre väder när Wilson besöker oss på ny Demodag 

den 6 maj mellan kl 15-19. Frågor till klubben eller till Anders direkt info@andersjuhlingolf.com mobil: 

070 – 984 56 90.  

 

Restaurang W.A.P Sjökrogen öppnar 1 maj och kommer att ha öppettider mellan kl 8.00 – 20.00 fram 

till den 30 augusti. Sommarens A la Carte Meny presenteras inom kort. Dom har fixat en trevlig miljö 

med en härlig rustik. Redan nu har de bjudit på trevlig buffé samt goda lunchmenyer och vi ser fram 

emot mera av W.A.P Sjökrog. Event lista kommer strax också att läggas ut, så att ni kan planera in i era 

kalendrar vad ni vill vara med på och vad ni absolut inte vill missa. Lunchmeny vecka för vecka 

presenteras på sociala medier.  
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Vår Altan är färdigbygg och nu håller W.A.P Sjökrog att fixa det sista med utemöbler mm. Där kommer 

alla att kunna avnjuta en härlig lunch, middag eller bara ta något gott att dricka och njuta av väder, 

utsikten och Mälarens båtliv.   

 

Ansökan om byggnadslovet för Padel banorna blev beviljat och nu är vi på gång med markplanering 

och redan i dagarna är plintarna på plats. Så nu blir det som vi planerat med att anlägga 3 st padel 

banor, 2 st dubbel och 1 singel bana.  

 

” Bygget av padelbanorna framskrider enligt plan och förväntad öppning kommer ske första veckan i 

juni. Under maj månad kommer det vara möjligt att boka upp sig på tider via bokningsappen 

PLAYTOMIC. Mer information kring padeln kommer läggas upp löpande på instagram kontot 

malarbadensgk_padel. In och följ om ni inte redan gör det” 

 

Vi ser nu fram emot att få fler besökare, som i vanliga fall inte hade besökt oss på golfklubben. Detta 

kommer ge positiva utslag för alla olika områden inom den totala verksamheten. Allt från 

restaurangen, rangen och ett upptäckande av golfen.  

Vi har också klart med vår prislista/ sponsorpaket för 2021 där det nu finns möjlighet att ta del av 

sponsorerbjudanden för er som vill vara först ut och säkra synlighet på några av Sveriges vackrast 

belägna banor. Utöver att padeln blir ett lyft för klubben som helhet kommer den att bidra starkt till 

klubbens ekonomiska tillväxt framgent.  

Om du vill ta del av prislistan/ sponsorpaket erbjudandet för golf och padel, kontakta 

Marknadskommittén, så mailar de gärna ut den till er. 

Peter Velin, p.velin@telia.com 

Thomas Forslöf, thomas@maklareforslof.se  

 

Träningsputting greenerna har fått nya koppar samt flaggor och nya Tee markeringar är på plats, snart 

väntas in montering av nya Tee skyltar vid utslagsplatserna.  

Sällskapsrundor kommer från och med den 3 maj bara att finnas som bokningsbara tider på GIT, vi har 

lagt fram till den 23 maj mellan kl 8.00 – 18.00 med tider på 20 minuter mellan bollarna att boka. 

Utvärdering kommer att ske efter den tiden, hur banan används, är bokad och hur det går med att 

varva varandra!!!!! 
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RANGEN 2021  

Vi fortsätter vårt arbete med att förbättra rangen med ett jätteprojekt för vi vill att Rangen ska vara 

den lönsammaste delen på vår Golfklubb. Rangen är på de flesta klubbar en bortglömd intäktskälla och 

man skänker bort bollar eller tar inte betalt för den tjänsten man levererar? 

Den Nya bollmaskinen kommer under vecka 18 och där blir det en hel del nyheter. Från och med att vi 

har installerat bollmaskinen så kommer det INTE att fungera att betala med kreditkort som tidigare. 

Detta är för att vi ska kunna mäta och få statistik hur vi använder och förbrukar bollar och för att 

kunna göra event och erbjudanden till er som tycker om att träna på rangen samt att kunna följa 

utvecklingen på rangen. Till den nya bollmaskinen kommer man att använda ett ”bollkort”, swish och 

ticket. Bollkortet är en värdehandling där du laddar ditt kort med pengar, kortet kommer att kosta 

75kr/ person. Priserna på bollhinkarna kommer också att ändras, vi kommer att ha M och L, där det är 

laddat med olika antal bollar.  

 

Nya mattor är på gång och 10 st har ”landat” som vi ska nu börja att ersätta med de gamla, 4 st till 

med markering kommer i slutet av maj. Nya målriktningar kommer att finnas ute på rangen.  

 

En lounge har byggts upp vid starthuset som även kommer att möbleras, samtidigt njuta av utsikten 

och titta på alla som tränar flitigt på rangen och  man kan även sitta där och vänta på sin tur för utslag 

på hål 1.  

   

Har DU lust att träna och förändras hos oss på Mälarbadens Golfklubb? 

 

 

Hälsningar från Åsa ordförande i Damkommittén: 

Årets damgolf drar igång Tisdag den 4 maj kl 16.45 med sällskapsrundor. Ingen föranmälan 

krävs, vi ses vid 1:ans tee så slår vi ut vartefter vi kommer. Vi följer FHM och förbundets 

rekommendationer som just nu avråder från tävlingar till och med 23 maj. 

W.A.P/ Sjökrog kommer att hålla öppet så att vi kan äta och dricka efter våra rundor.  

Vi fortsätter att vara rädda om oss och varandra! VÄLKOMNA 

Mer information finns på vår Facebook-sida: Mälarbadensgk Damer.  

 



 

 

 

 

 

Hälsningar från Bankommitténs ordförande, Morgan Roos 

Vi har nu varit öppen för spel i 2 veckor trots nyckfullt väder. Med värmen börjar även gräset 

växa, så vi är igång och klipper alla grönytor. 

Vi är även tacksamma för den hjälp vi får med att laga nedslagsmärken på greener samt 

återplacering av uppslagna torvor! Mycket viktigt om vi skall ha en bana i fint skick och det är 

vi ju ALLA. Gäller även övningsområden! 

Vårt mål är att öppna hål 1 och  10 med ordinarie fairway inom 2 veckor. Allt hänger på 

vädret! 

Jag och Mats Borgh, vår greenkeeper vill passa på att tacka ALLA som frivilligt hjälper till på 

banan, Ni är Våra HJÄLTAR! 

 

Vi vill också passa på att meddela om VÅRMÖTE Måndag den 31 maj kl 19.00, sker digitalt, 

mer information kommer! 

Så med det 2:a nyhetsbrevet vill vi i styrelsen informera er vad som händer och är på gång på 

MÄLARBADENS GOLFKLUBB inför en ny kommande säsong och att vi som Golfklubb ska gå ut 

starkare och få dels en bättre ekonomi för framtida satsningar som vi har på lur. Det gäller att 

hänga med i utvecklingen och se till att Mälarbadens Golfklubb blir en klubb där ALLA kan 

”hänga” även om du inte spelar golf. Gemensam satsning mot framtiden är en lyckad satsning 

för alla.  

 

Tack för mig och styrelsen och jag hoppas att vi ses snart där ute på Mälarbadens Golfklubb.  

 

Åsa Åderman 

Ordförande 

070 – 180 31 11 

asa.aderman@malarbadensgk.se  

 

”Golf är sannerligen ett mystiskt spel. Man kan tro att om en person  

har slagit en golfboll korrekt tusen gånger, så borde man kunna  

upprepa detta när som helst. Men så är det sannerligen inte”  

Bobby Tyre Jones 1902 -1971 
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