
 
 
 

 

(2010) 
Då snön äntligen har försvunnit och vintern förlorat sitt grepp om 

golfbanan, passade ett 30- tal damer på att vässa våra regelhjärnor och 
stretcha våra muskler tillsammans med Martin Oskarsson och Tomas 

Halling.Vi har därmed lagt grunden för att gå en fantastisk juste och frisk 
säsong till mötes. Eventuellt kanske lite träning kan hjälpa oss på vägen 

mot att nå våra golfmål och då kan några damträningspass med Martin 
leda oss på rätt väg. Dessa kan du boka via nätet. 

Vi kommer att fortsätta våra damdagar på tisdagar som ifjol med start 
den 4/5, och möjligheten till anmälan både under förmiddag och 

eftermiddag kvarstår, men de tidiga tiderna som inte är bokade innan 
måndag, går till vanlig bokning för alla. 

Damdagarna kommer sedan att rulla på som vanligt fram till den 21/9, 
med ett undantag; det blir en dag som kommer att spelas från blå tee! 

Vårmötet blir tisdagen den 27/4, kl 18.30 och eventuellt blir det något 

kringarrangemang i samband med mötet, och den första skojtävlingen 
(GPS) kommer att gå av stapeln dagen efter onsdagen den 28/4, med 

samling vid tävlingsboden kl 17.30 och då är ALLA välkomna att delta, 
nya som gamla medlemmar, oavsett handikapp. 

En upptaktsträff för ALLA, men speciellt för nya spelare (36+) är 
inplanerad till den 3/5. Då träffas vi vid drivingrangen kl 18.00. 

Den årligen återkommande tävlingen, ”Vårblomman” kommer att spelas, i 
samma soliga väder som ifjol, den 16/5. 

Dalslife, den 4/8, är en tävling med två sponsorer inblandade. Bokslaget 
(11/9) med alla spännande bokpresentationer är den sista tävlingen innan 

säsongen avslutas med höstrusket, i en ny tappning, men datumet för den 
sistnämnda är inte bestämt ännu. Vi har även planer på att bjuda in alla 

herrar i klubben till en tävling i gemenskapens tecken, om de vågar ställa 
upp vill säga. Datum kommer snarast att fastställas. 

I år är det vår tur att arrangera Billerudsmatchen och vi ska väl lyckas slå 

dem i år, då tävlingen ligger på ett datum där många fler kan delta den 
6/8. Boka in denna dag! 

Hoppas att vi snart ses på banan. En riktigt skön golfsommar önskar vi i 
damkommittén. 

Anette Johansson 
Damkommitténs ordförande 

 



(2009) 

Damernas "Hemliga resa" 
I år kommer det att anordnas en dagsresa med golfspel, mat och trevligt 

umgänge som ingredienser. 

  
Resan går av stapeln den 30:e augusti. 

  
  

Anmälningsformulär kommer snart att sättas upp i damrummet. 
  

 
Damdagar m.m. 
  

  
Nu drar säsongen igång på allvar och den första damdagen går av stapeln 

den 5/5 med lottning på eftermiddagstid eller VSOP för dem som så 
önskar. Den 12/5 blir första möjligheten att delta vid en förmiddagstid 

som också lottas. Den första starttiden på förmiddagen är kl. 10.00. Hur 
man ska anmäla i GIT för att lottas vid rätt starttid kommer att framgå av 

den hemsidan, men det kommer att se ut som om det är två damklasser, 

en förmiddagsklass och en eftermiddagsklass, som sedan räknas ihop 
precis som vanligt i resultatlistan. Vi hoppas att denna möjlighet ska falla 

väl ut bland damerna och att detta gör att fler kan delta inom lottade 
tider. 

  
  

Under vårmötet, 27/4, träffades några tappra damer för att diskutera 
tävlingsprogram och andra frågor inför säsongen. Det fastslogs att 

avgiften vid vanliga damdagar ska vara 20:- som tidigare hade beslutats 
vid höstmötet. De som vill vara med i Eclectic betalar även in 30:- vid 

första tillfället de deltar. 
  

  
Träning med Martin ligger ute på nätet på pro-sighten. För närvarande är 

två tider utlagda, men vi har pratat med Martin för att han ska lägga ut 

ytterligare två tider. Det är maximerat antal deltagare, så först till kvarn. 
  

  
Det beslutades att man genom att delta i damdagarna skapar sig en lott 

per gång. De lottar man har erhållit kommer det att vara en utlottning av 
egna medtagna paket på vid höstmötet. Vi bestämde att det paket man 

tar med sig till avslutningen max får kosta 50:-. 
  

Vi hoppas att alla känner sig välkomna att delta vid damdagar, gamla i 
gemet som nya medlemmar. 

  
Jag som skriver är Anette Johansson och jag har övertagit 

ordförandeposten efter Gunilla Kjellstedt. 



  

  
Väl mött till en trevlig säsong, 

(spelprogram kommer att ligga i damrummet) 

  

 
(2008) 
Forsbackas Damkommitté lever vidare trots dåliga odds. Herrarna lär ha 

varit överförtjusta av all kvinnlig fägring på banan. Vi damer har inte haft 
så mycket att  klaga över heller. Det händer ju att herrarna försvinner in i 

skogen redan på tvåan och sedan ser vi inte röken av dem, förrän de 
dyker upp på fairway bortåt sjuttonde hålet. Lite väntan på vattenhålen 

förstås, men då brukar vi också passa på att fiska bollar. 
 Vi startade upp med ett välbesökt vårmöte och sedan har tävlingarna 

flutit på. Nu är tävlingssäsongen över och vi vill gratulera Solveig Jansson, 
som överlägset vann årets poängjakt och får nu ståta med Viveka 

Cederwalls förnämliga vandringspris hemma. Passa på och njut. Nästa år 
är det många som kommer att jaga dig. 

 Så vill vi naturligtvis gratulera årets rookies Annelie Ahnström och Anette 

Johansson som vann Red Tee Cup och fick en lyxweekend på fartyget 
Birka. Vad de gjorde där har vi ännu inte fått veta. Vad vi däremot vet är 

att de fick spela distriktsfinal i Mellerud och sedan vet vi heller inget mer. 
 Så har Forsbackas damer dängt Billeruds damer på hemmaplan. Stort 

grattis till svenskspanska proffset Berit Erixon, som spelade hem hela 42 p 
i åska och hällregn. Starkt gjort! 

 Ett mycket uppskattat och välbesökt inslag i år har varit träningskvällar 
hos Martin, ett initiativ från Kerstin Skoog. 

 Det är svårt att hoppa över Volvo Amateur Master, där de två 
pantertanterna Vera Kadhammar och Ulla Mortimer fullkomligt sopade 

banan med oss övriga ungdomar. Vi lyfter på hatten. 
 Forsbackas D-60 lag ligger kvar på en stabil fjärde plats i div. 1 i 

Bohuslän dals seriespel. Laget har bestått av Kerstin Baier, Anita 
Johansson, Kerstin Johansson, Ulla Mortimer, Eva Runelid, Patricia Söder 

och jag själv. Tack ska ni ha för en gedigen insats och tack till Stenberg 

Bil, som tror på oss. 
 Själv har jag spelat Swedish International Senior Open på Drottningholm, 

Femdagars i Värmland - en trevlig tävling, som jag kan rekommendera, 
och RM i Mariestad. Nästa år går RM för D 60 i Sunne. 

 Den 4 november träffades Damkommittén hemma hos AnnBritt Larsson, 
som nyligen opererat sitt knä och behöver lite uppmuntran. Stort tack 

AnnBritt, du ställer alltid upp och hjälper till. 
 Avslutningsvis tack till våra sponsorer, Blomsterhagen, Hälsobutiken Life 

och Tina Rahmn, trogna Åmåls Bokhandel och Ulf Tungström i Golf 
Shopen. 

 Snart är det jul och ett nytt år. Hoppas på mycket snö, för det går 
alldeles utmärkt att åka skidor på Forsbacka och samtidigt stega banan. 

Gunilla Kjellstedt 



 

 

 


