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NYHETSBREV 

Vad ska man säga om året som gått. Ett konstigt år som vi har haft i Sverige och Världen. Hemskt att 

ett virus kan slå till så hårt och påverka så mycket. 

Nu hoppas vi inom Mälarbadens Golfklubb (MbGk) liksom alla andra, att denna Covid-19 pandemi 

snart är över och att vaccinet som är på gång för alla, så att vi kan hålla oss friska och få leva så 

normalt det bara går men framför allt att börja träffas igen. Året 2020 är inget annat likt och har inte 

vart lätt för någon förening men vi inom MbGk har klarat av året på ett bra sätt som förening.  

VEM ÄR JAG DÅ VID PENNAN? 

Åsa Åderman ny ordförande i MGK sedan 1/1 2021 och hela 2021. Jag är 55 år och Norrbottning, 

Piteå. Jag kom till Eskilstuna i maj 2017. Jag har 2 barn, en dotter, en son och ett barnbarn 10 år, jag 

bor med min sambo Thomas. Idag arbetar jag på Optalmica Ögonklinik som Verksamhetschef för 2 

kliniker, Eskilstuna och Enköping. Jag är även ordförande i IFK Eskilstuna, där jag nu vart verksam i 2 år. 

Mina intressen är ju golf samt fotboll och att resa och då blir det mot varmare breddgrader 

(Norrlänningen tycker inte om kyla och snö). 

 

Vill också med detta Tacka den gamla styrelsen med Mia Forslöf i toppen!  

 

Den nya styrelsen från 1/1 2021 är: 

Åsa Åderman NY 

Åsa Segerlind 

Hans-Olov Karlsson 

Andreas Komada NY 

Peter Welin 

Eva Engström NY 

 

 



 

VAD HÄNDER DÅ KOMMANDE SÄSONG 2021 på MbGk! 

 

NY Hemsida är på gång och vi hoppas att kunna ”släppa” den i början av april eller så fort den är klar, 

SÅ HÅLL KOLL! 

Vår PRO Anders Juhlin kommer naturligtvis även denna säsong att finnas på klubben tisdagar o 

torsdagar samt de flesta helger. Redan nu kan man anmäla sig till Nybörjarkurser den 24-25 april samt 

15-16 maj mellan kl 10-14, Pris 1000kr vuxen och 750kr för junior (upp till 15 år) Anmälningar eller 

frågor till klubben eller till Anders direkt info@andersjuhlingolf.com mobil: 070 – 984 56 90.  

Tävlingar som redan nu är klara för kommande säsong 2021: 

- Flaggtävling 1/5 (om vädret och banan tillåter) 

- Kuriren Cup 2/5 (om vädret och banan tillåter) 

Denna helg kommer det att bli gemensamma Aktiviteter/ Event med W.A.P 

Mer information angående tävlingar kommer! 

NY Restaurang på Sjökrogen, vi vill hälsa W.A.P välkommen till oss på MbGk. 

W.A.P kommer in med ett stort engagemang och nyfikenhet och det känns extra bra. W.A.P kommer 

att göra vissa förändringar i restaurangen och det blir till det bättre för oss alla. En MENY av mycket 

god mat och varierad kost, samt naturligtvis dryck av alla slag. W.A.P kommer också att samarbeta 

med golfklubben med evenemang och aktiviteter och ha mycket bra öppettider. Presenteras mera på 

hemsidan. 

Det kommer också att bli lite förändringar i klubbhuset till det bättre för våra medlemmar och 

naturligtvis kommer ni även denna säsong att träffa Nina Lindström i receptionen.  

Vi har också fått ett mycket gott samarbete med Johnson & Son Bygg samt PEAB där de kommer att 

bygga ut vår altan mot Mälaren, så man kan avnjuta sin lunch, middag eller bara något gott att dricka 

och se ut över sjön och båtliv.  

MbGk har också i dagarna skickat in en ansökan till byggnadsavdelningen för att få anlägga 3 st padel 

banor, 2 st dubbel och 1 singel bana.  

 

Med ambition om ett färdigställande av dessa tre banor under sen vår/tidig sommar 2021. Vi ser 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. Det finns möjlighet att ta del av sponsorerbjudanden redan nu 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 
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MEN NU TILL DEN STORA SATSNINGEN INFÖR SÄSONGEN 2021! 

Vi håller på med ett jätteprojekt med att förbättra vår Range, för Rangen ska ju vara den lönsammaste 

del på en Golfklubb. Rangen är på de flesta klubbar en bortglömd intäktskälla och man skänker bort 

bollar eller tar inte betalt för den tjänsten man levererar? 

 

Som ett första steg i detta kommer klubben att byta ut bollar samt bollmaskin, där bollmaskinen 
kommer att vara kopplad till ett kort, där vi kan få ut mer statistik på hur vår range används, detta 
medför en massa bra saker som att vi kan följa våra medlemmar samt att göra kampanjer och 
aktiviteter mm. Ett byte av alla utslagsmattor kommer ske under våren, vilket kommer resultera i 
bättre utslagsplats samt en bättre upplevelse.  
Planerna att bygga ett utslagshus i två våningar med värme finns konkretiserade detta möjliggör 
nyttjande av rangen under årets alla dagar, hela året! Detta kommer även kunna ge möjlighet till 
driverslag (long distans) då utslagshuset ligger vinklat på ett bra sätt mot rangen.  
  
Vi ser rangen som en oerhört viktig del av framtidens MBGK, och kommer aktivt jobba med att 
förbättra förutsättningarna samt att nå vårat långsiktiga mål om en upplevelse-range av högsta snitt 
 

Projektet bygger på följande grundstenar 

-Upplevelse 

- Tillgänglighet 

- Infrastruktur 

- Digitalisering 

- Konsulting 

 

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

 

 

 

 



 

HUR GÖR VI DETTA DÅ? 

Vi har idag ett samarbete med The Bucket Pros där vi idag gör workshops för att ta del och få idéer för 

att driva projektet och se till att genomföra detta till våra medlemmar för en bättre Range för 

framtiden hos MbGk.  

”The Bucket Pros har sedan företaget grundades arbetat strategiskt med att utveckla ett 

starkt sortiment av högkvalitativa produkter och tjänster som stödjer alla samarbetspartner i 

målet om att nå en kraftigt ökad lönsamhet på rangen. Vi vet att ingen klubb är den andra lik. 

Med vår breda erfarenhet djupdyker vi för att hitta klubbens DNA och ta reda på precis vad 

varje enskild klubb bör fokusera på för att kunna erbjuda alla medlemmar och gäster den 

ultimata rangeupplevelsen och maximera sin intäktspotential. Därmed ges möjligheter att 

fortsätta växa som golfklubb” 

 

Så med detta nyhetsbrev ville 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  

 

” Jag tycker att alla fairways skulle vara smalare. Då skulle alla vara tvungna att spela från 

ruffen, inte bara jag” 

Citat från Seve Ballesteros, från boken GOLF – de bästa och roligaste citaten 
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