Vår nya grönyteansvarige har börjat sin anställning, vi
passade på att intervjua honom inför sin nya uppgift.
Vem är du?
Mitt namn är Andreas Mullborn och jag är 27 år och bor i
Vikarbyn tillsammans med min sambo och vår hund.
Bakgrund?
Jag är uppväxt i Borlänge, på en familjegård.
Där golfen har varit med mig sen jag födes, när jag var 4 år
fick jag mina första golfklubbor och jag började tävla vid 8
åra ålder fram till jag fyllde 16 år, går jag in på golf.se så
står de att jag har 11,5 HCP. Men de har varit dåligt med
golfrundor dom senaste åren men hoppas på att jag och Magnus
ska kunna komma ut och spela lite.
Erfarenhet och utbildning?
Utbildning så har jag gått jordbrukslinjen här i Rättvik på
Stiernhööksgymnasiet och
skogsmaskinförare i Alfta
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Erfarenhet kan man säga att jag har 20 år på golfbana. Men dom
10 första åren så sprang jag mest bara runt min brorsas ben.
Och dom andra 10 åren har jag jobbat på golfbanan och då har
jag jobbat på Dalsjö Golf och gjort det mesta på banan,
mekaniker och arbetsledare m.m.
Har du jobbat med något annat?
Ja jag har haft plogjour i Borlänge, där jag plogade snö 3
vintrar.
Men jag har jobbat de senast åren 4 åren på Bjursås Skicenter,
där jag har varit maskin- och snöläggningsansvarig.
Vad gör du på fritiden?
Umgås med min sambo och vår hund, med långa promenader.
Men Jag tycker om att skruva på bilar.

Och skogen och naturen tycker jag mycket om, fiskar mycket på
sommaren. Fiskar jag inte så sitter jag på cykeln (MTB)
Hur tycker du att de ska bli att jobba på Rättviks Golfklubb?
De ska bli riktigt roligt, ser framemot att var med och
förvalta och utveckla en mycket fin bana! Men just nu blir jag
som en svamp, när jag har Mats Ljunggren (fd greenkeeper)
bredvid mig med 40 års erfarenhet av denna bana, så är de bara
att suga åt sig.
Jag ser de som en rolig utmaning.
Vi på Rättviks Golfklubb hälsar dig välkommen och önskar dig
lycka till med ditt nya jobb.

