
 

Visst blev det bra 
till slut! 

 

Vår förre ordförande Anders Göras 

skrev i sin avslutande krönika: ”Hoppas 

vi får bättre väder nästa år.” Och det 

fick vi, en fantastiskt fin sommar har nu 

passerat. 

Det hade varit bra om han hade fått 

med vinter och vår också. 

I fjol växte gräset nästan ifrån oss, i år 

blev det tvärtom, men tack vare mycket 

hjälpsådd på både greener och fairway så 

blev ändå slutet av säsongen en positiv 

upplevelse. Mycket beröm har kommit 

från både medlemmar och gäster över 

framför allt bra greener. 

Ganska tidigt på säsongen lyckades 

Pelle hitta en såmaskin för fairway, den 

inköptes och hämtades av fader Ulf 

Gärdensmo som alltid ställer upp när så 

behövs. Hjälpsådd har skett i omgångar 

och vi hoppas att detta skall ge resultat 

även våren 2014. Det måste dröja minst 

40 år innan årets övervintring kommer att 

upprepas. 

För att ge banan förutsättningar till en 

bättre övervintring har vi låtit släppa 

upp gräset på fairway några millimeter, 

samtidigt som vi undviker att klippa de 

s.k. vägarna från tee till fairway. 

När ni läser detta har vi äntligen begåvats 

med en fin uppfart och parkering. Det tog 

sin tid, delvis beroende på att kommunikationen 

mellan berörda parter inte var 

den bästa. 

Nu är det i varje fall klart så långt, markering 

av P-rutor kommer. Det har kostat 

mycket pengar, men vi är övertygade om 

att det på sikt kommer att göra Forsbacka 

GK ännu mera attraktivt, kanske ytterligare 

några kliv på rankingen. 

Under 2013 har vi försökt att styra upp 

alla kostnader när det gäller både personal 

och andra utgifter på bansidan utan 

att detta på något vis skulle gå ut över 

banans finish och kondition. 

Totalt uppskattas att vi kommer att ha 

sparat in ca en kvarts miljon när året är 

slut, en hel del på minskade kostnader 

för reparation och underhåll av maskiner, 

men även genom effektivare nyttjandegrad 

av personal. 

Golfbilar har vi, både egna och hyrbilar. 

Kurt Nyström med lite stöttning av ”konsulten” 

Leif Andreasson har under tidig 

 

 

 

 

 

 

 

vår jobbat med att se över och renovera 

flera av våra egna bilar med gott resultat. 

Nästa år kommer det troligen att finnas 

ännu fler bilar i gott skick genom att vi 

eventuellt tar över de som hyrts under 

2013 och eller hyr in flera. 

I fjol fanns det stora förhoppningar om 

att få i gång ett hugg- och röjargäng igen, 

tyvärr så gick det bort sig någonstans i 

snårskogen. 

Men nu har arbetsvilliga Leif Gustafsson, 

Stellan Nyqvist, Ingemar Andersson 

och Krister Axelsson bestämt sig för att 

återuppta tanken om att frivilligarbete 

runt banan är ett bra sätt att umgås och 

samtidigt göra mycken nytta. 

Ni som känner att detta är ett bra initiativ 

och vill vara med kan gärna ringa Leif 

Gustafsson på telefon 0705-660557. Självklart 

behöver du inte vara en man, även 

en kvinna kan. 

När detta skrivs kan konstateras att det 

drivande bolaget av golfbanan i Färgelanda, 

Dagsholm AB har försatts i konkurs 

likaså Dalsand Resort AB i Mellerud, det 

är då skönt att konstatera att Forsbacka 

GK står starkt. 

Avslutningsvis vill jag lyfta fram dem som 

ser till att vår golfbana är i bästa skick 

under alla de skiftande förutsättningar 

som dyker upp under ett golfår: Pelle 

(greenkeeper), Birgit (kommer säkert åter 

2014), Karl-Gustav, Johnny, Göran, Ulf 

och Markus. 

Kom ihåg att ni gärna får höra av er med 

synpunkter och idéer när det gäller banans 

skick och utformning till Pelle eller 

undertecknad. 

Johnny Kjellin BKO 


