
Välkomna alla Oldtimers till en ny golfsäsong 

Tävlingsprogrammet för säsongen är klart och en informationsträff för tävlingsledare har 

genomförts. 

Torsdagen den 20 maj bjuder vi till MUFF, dvs Melleruds GK, före detta Färgelanda GK och 

Uddevalla GK besöker oss. 

I september har vi inbjudningstävling Värmland då Billeruds GK och Årjängs GK besöker 

oss.Det vore trevligt om så många som möjligt kunde representera Forsbacka GK. 

Vid vårt möte den 15 april informerade vår greenkeeper Pelle Gärdensmo om att banan har 

klarat vintern ganska bra och att han ser fram emot en tidig start. 

Med vänlig hälsning, 

Kurt Carlsson 

  

 

OLDTIMERS KOMMITTÉN 2010 

Ordförande: Kurt Carlson 

Ek. ansvarig: Nils-Erik Mattsson 

Sekreterare: Patricia Söder 

TK:  Svein Kaasböll 

        Odd Roger Adolfsen 

        Kerstin Baier 

        Johnny Gustafsson 

  

 

Grattis Reinhold Berg till din HIO på hål 5 under torsdagstävlingen den 22:e juli! 

Bild finns under fliken bilder. 

 

KM för oldtimers 12 augusti 2010 



Vinnare H-65 Vidar Hans Hanvold 84 slag 

Vinnare H-75 Kurt Nyström 93 slag 

Bilder på segrarna finns under fliken bilder! 

Grattis! 

  

 

Oldtimerskommittèn har under året bestått av Kurt Carlsson,ordförande, Patricia Söder, 

sekreterare, Nils-Erik Mattsson, ekonomisk informatör, Kerstin Baier, Odd Roger Adolfsen, 

Svein Kaasböll och Johnny Gustafsson, tävling. Kommittèn har haft 7 protokollförda 

sammanträden. 

Säsongen startade en 15 april med sedvanlig informationsträff för tävlingledare. Inbjudna var 

pro Martin Oskarsson som informerade om träningsmöjligheter under våren och greenkeeper 

Pelle Gärdensmo som gav värdefull information om banan och hans verksamhet. 

Oldtimers har tävlat varje torsdag enligt tävlingsprogrammet. Val av tee för herrar har varit 

möjligt och som tidigare har man kunnat välja att spela nio eller arton hål. Två 

inbjudningstävlingar har arrangerats med 90 gästande spelare från Mellerud GK, Dagsholm 

GK, Uddevalla GK och från Värmland Billerud GK, Årjäng GK och Arvika GK. Värt att 

notera är att inbjudningstävlingarna bidrog med cirka 12 000 kronor i greenfeeintäkter till 

klubben. I retur har Oldtimers besökt våra gästande klubbar. 

Singelspel match, en greensome och KM för H-65 och H-75 har genomförts. Forsbacka har 

varit representerade i D-50, D-60, H-55, H-65 och H-75 distriktseriespel i Bohuslän Dal under 

säsongen. 

Vid säsongens sista kommittèmöte genomfördes en bowlingtävling med lunch, följt av 

årsmötesförhandlingar. Kommittèårsmöte med förhandlingar, prisutdelning och supè avhölls 

på Stadshotellet den 14 oktober. 

Kommittèn framför härmed sitt tack till alla oldtimers som på olika sätt deltagit under året och 

önskar välkomna tillbaka till golfsäsongen 2011. 

                                                                                                Kurt Carlsson 

  

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 

  

Från Oldtimerskommittén inom Forsbacka golfklubb 



Oldtimerskommittén har under året haft följande sammansättning: 

  

Ordförande                           Patricia Söder 

Sekreterare                           Lars Edström 

Ekonomisk informatör            Nils-Erik Mattsson 

TK                                        Vera Kadhammar 

TK                                        Alf Åberg 

TK                                        Svein Kaasböll 

TK                                        Odd Roger Adolfsen 

  

Kommittén har haft 5 protokollförda sammanträden. 

Säsongen startade 19 och 26 mars med en kurs i Golfspelets idé och Strategi ledd av klubbens 

pro. Martin Oskarsson som också hade 3 lektionstimmar i början av maj.  Kommittén hade 

den 16 april inbjudit till sedvanlig informationsträff för tävlingsledare för torsdagstävlingarna 

och ett 30-tal hade hörsammat inbjudan. 

Torsdagstävlingarna skulle har startat den 23 april men p.g.a. regn öppnades inte banan förrän 

1 maj och säsongsstarten flyttades fram till den 7 maj.  Oldtimers har tävlat varje torsdag 

t.o.m. den 1 okt. med undantag för 23 april (regn), 30 april (Valborg) 21 maj 

(Kristihimmelsfärdsdag), 16 juli (Forsbackavecka) 23 juli (Skandia Cup) . 

Liksom tidigare har det varit möjligt att välja spel över 18 eller 9 hål. 

Två inbjudningstävlingar, MUFF och Värmlandsklubbarna har genomförts.  Deltagarna som 

representerade Forsbackas oldtimers i Mellerud, Uddevalla och Färgelanda har ökat markant 

och uppskattats av de olika hemmaklubbarna. 

År 2009 har Forsbackas oldtimers haft ansvar för två stora tävlingar,  en under 

Forsbackaveckan, Höglunds Järn och Bohuslän-Dals Golfdistriktförbunds seniortour 

D60/D70 den sista med 119 startande. 

Singelmatchspel som pågått under sommaren, en puttingtävling, en greensome och KM för H-

65 och H-75  har genomförts. 

Forsbackas oldtimers hemsida har utökats med information och bilder från olika tävlingar och 

har haft 1341 besök sedan starten (996 iår) 

Vid säsongens sista kommittémöte den 5 okt. genomfördes kommittégolf med lunch följt av 

mötesförhandlingar. 



Årsmöte med förhandlingar, prisutdelning och supé avhålls på Stadshotellet den 15 oktober. 

Kommittén framför sitt tack till alla Oldtimers som på olika sätt deltagit under året och önskar 

välkommen tillbaka till golfsäsongen 2010. 

Bengtsfors i oktober 

Patricia Söder 

Ordförande  

 

 Oldtimers kommittégolf 5/10 blev ett riktigt hård "landskamp" mellan Norge och 

Sverige.  Norge segrade med 1p. Det norska laget bestod av Svein Kaasböll och Odd Roger 

Adolfsen. 

  

 

Oldtimers besökte Färgelanda GK 8/9 2009 

Sju par åkt till Färgelanda för att delta i den årliga MUFF tävling med bra resultat och 

hemklubben uppskattat att vi var så många från Forsbacka.. 

(bild längst ned på sidan) 

 

GOLF - Värmlandsträffen Inbjudningstävling på Forsbacka 

Forsbackas Oldtimers bjöd in Billeruds GK, Årjängs GK och Kils GK till den årliga 

golfträffen 3 september. 

Vinnarna var i Herrklassen Hans Nordström FOGK (36p) och i Damklassen Berit Andreasson 

FOGK (35p). 

Övriga pristagare: 

Karl-Gustav Olofsson, Rune K. Johansson, Lars Svensson, Nils-Erik Mattsson, Hans 

Nordström, Leif Bernemo, Berit Andreasson, Kerstin Johansson.  Sittande Boo Karlsson och 

Siv Olofsson (Årjängs GK) 

  

 

Forsbackas D50 damer vann 



division 2 och går upp i 1:an nästa år. Redan från första seriespelet tog Forsbacka ledningen 

och behöll den hela vägen. 

Laget består av Ann-Christine Alm Höjden, Rita Normark, Britt Gustafsson, Marita 

Gustafsson, Ing-Marie Kj. Karlsson och Marianne Onsjö (saknas på bilden). 

Slutresultat efter 4 omgångar div 2: 

1 Forsbacka                 953 

2 Sotenäs                    967 

3 Strömstad               1011 

4 Tjörn 2                    1025 

5 Allmag                    1113                 (lagbild längst ned på sidan) 

  

 

Klubbmästare H-65 och H-75 korade. 

Beträffande H-65 tog det två extra hål för att få fram en vinnare mellan Leif Andreasson och 

John Niklasson. 

Två extra hål blev det också i H-75 mellan Rune K. Johansson och Jörgen Baier. 

Vinnare KM H-65 John Niklasson 

Vinnare KM H-75 Jörgen Baier 

Grattis till dessa. 

  

 

Oldtimers i Uddevalla. 

Bilder längst ned på sidan. Klicka på bilden för förstoring och bildspel. 

 

Forsbacka Golfklubbs seniordamer segrade i D-60 Bohuslän/Dal distrikttävling 

Tisdagen den 23:e juni gästade fyrttionio par Forsbacka och spelade fyrboll/bästboll scratch i 

seriespel för Damer-60 år. 



Forsbacka tillhör division 1 och resultaten var enligt följande: 

Forsbacka GK 169 slag, Strömstad GK 172, Torreby GK 176, Mjölkerud 177, Skaftö 181 och 

Lyckorna 185. 

I Forsbackas lag spelade: Gunilla Kjellstedt, Anita Johansson, Kerstin Baier, Eva Runelid, 

Ulla Mortimer och Patricia Söder. 

D-60 laget tackar tävlingsledare Lars Edström, Siw Hemmingsson, Vivianne Bernemo , 

Birgit Järpsten och Lars Svensson som skötte tävlingen på ett utmärkt sätt. 

  

 

87 tävlande på torsdags oldtimersgolf.  

Den 14 maj bjöd in Forsbacka GK oldtimers in till den årliga träffen med Färgelanda GK, 

Uddevalla GK och Melleruds GK (MUFF) och trots dåligt väder i början var det bra scorer. 

Vinnare i damklass Anita Johansson FOGK 39p. 

Tvåa Aune Karlsson Färgelanda GK 32p. 

Vinnare i herrklass Boo Karlsson FOGK 38p 

Tvåa Kurt Carlsson FOGK 37p. 

  

 

Information till H-75 

Dagen före tävlingsdag kommer Martin att träna oss. Samling vid driving-rangen kl 11.00. 

Bror Nilsson, Kapten H-75 

Information från TD:n 

Lars-Åke Lindeborg har bett att bli befriad från uppdraget som TD för H-75. Undertecknad 

har lovat att ta över stafettpinnen och skall försöka föra arbetet vidare i samma anda som 

tidigare. 

Spelprogram 2009 

2 juni Strömstad GK, 23 juni Tjörns GK, 16 augusti Melleruds GK (tillika DM), 25 augusti 

Forsbacka GK. 

Serieindelning 2009: 



Div 1  Fjällbacka, Lyckorna, Mellerud, Orust, Skaftö, Tjörn 

Div 2  Torreby 1, Fjällbacka 2, Stenungsund 1, Strömstad, Forsbacka, Sotenäs 

Div 3  Orust 2, Mjökeröd, Skaftö 2, Tjörn 2, Färgelanda, Stenungsund 2, Torreby 2, 

Uddevalla, Lyckorna 2 

Tävlingsbestämmelser 

Varje lag består av tre spelare som spelar slagtävling från röd tee. De två bästa resultaten 

räknas. De fullständiga tävlingsbestämmelserna finns i BDGF:s tävlingsprogram för 2009. 

Persontransporthjälpmedel 

Deltagare i BDGF:s seriespel för H-75 för använda persontransportmedel (golfbil, elmoped, 

cykel) under förutsättning att hemmaklubbens styrelse med läkarintyg som grund utfärdat 

tillstånd. Tillståndet skall kunna uppvisas vid speltillfället. Som alla vet har vi ofta brist på 

golfbilar. Jag skall göra mitt bästa för att vi skall kunna utnyttja alla tillgängliga bilplatser så 

effektivt som möjligt. Det är dock varken arrangerande klubb eller TD:s ansvar att alla som 

har tillstånd verkligen kan erbjudas en plats i bil-ansvaret för att ordna bilplats ligger i sista 

hand på den tävlande själv. 

Anmälan 

Liksom tidigare skall anmälan vara undertecknad tillhanda senast 1 vecka före tävlingsdagen. 

Alltså för första tävlingen måndagen den 25:e maj. Anmälan kan ske per mail till 

svante.jarbur@compaqnet.se eller per telefon 031-280667 alt 0706-585711. Anmälan skall 

innehålla namn, golf-id samt vilket lag spelaren skall delta i. Även behov av golfbil skall 

anmälas vid detta tillfälle. 

Svante Järbur, TD 

  

 

Välkomna alla Oldtimers till golfsäsongen 2009 

Välkomna alla till en ny tävlingssäsong på torsdagar med oldtimers. 

Start skulle vara 23 april med "kom igång bästboll" men detta styrs av banans öppnande som 

nu planeras till 1:e maj. Håll koll på hemsidan för aktuell banstatus. 

Informationsträff för tävlingsledare hade vi den 16:e april på Forsbacka. Även i år spelar vi 

18- och 9-hålsrundor och anmälningsavgiften är 20:-. Valfri tee tillämpas. 

Vår pro Martin Oskarsson leder golfträning måndagar 11:e, 18:e och 25:e maj. Tiden 

meddelas senare på anslagstavlan och hemsidan. Hoppas att det blir välbesökta dagar. 

 Redan torsdag den 14:e maj bjuder vi till MUFF singeltävling där medlemmar från Mellerud, 

Uddevalla och Färgelanda besöker oss. Observera att sista anmälningsdagen är måndagen den 

11:e maj kl 12.00. Förra året hade vi 111 deltagare! Andra MUFF-tävlingar är 16:e juni i 

mailto:svante.jarbur@compaqnet.se


Mellerud (singelspel), 4:e augusti i Uddevalla (parspel) och 8:e september i Färgelanda 

(parspel). Det vore roligt om så många som möjligt kunde representera Forsbacka dessa 

dagar. 

Tävlingsprogrammet är klart och innehåller bland annat en puttningstävling (det gäller att 

träna), KM, matchspel, en inbjudningstävling för Värmlandsklubbar och en greensome 

partävling. Ni kan anmäla er på Golf.se, till kansliet eller på anslagstavlan i 

omklädningsrummet. De sex bästa singelresultaten under säsongen räknas och prisutdelning 

äger rum på årsmötet torsdagen den 15:e oktober. 

Forsbacka GK fyller 4 år i år och klubben har behov av frivilliga funktionärer bland annat på 

Golfens dag 17:e maj, som starters från midsommar och juli månad några timmar per dag och 

på jubileumsfirandet. Så, om du vill hjälpa till, tveka inte att anmäla ditt intresse till mig 

0531-618 62, någon i kommittén eller kansliet. Phew......mycket på gång i år. Vi i kommittén 

ser fram emot att träffa er igen och vi vill se många nya och erfarna oldtimers på 

torsdagsgolfen. Ta väl hand om bollen och er själva. 

Patricia Söder, Ordförande i 

Oldtimerskommittén 

 

Årspremiär för H65-serien! 

Förra året gick ganska bra och vi blev 2:a i Div II och gick upp i 1:an. 

Nu gäller det att försöker att hänga kvar i Div 1. 

Vi kommer att starta upp tisdag den 19 maj och träffas på drivingranchen kl 1100. 

Vår Pro Martin Oskarsson kommer att vara med och ge oss råd. 

Efter det kommer jag att ge lite information om kommande säsong. 

Sen spelar vi en rond 

Det är Skaftö golfklubb som är värd för oss tisdagen den 2 juni 2009. 

Första omgången är tävlingsformen bästboll, med 3 par/lag. 

och samtliga 3 resultat räknas.  

Som vanligt är det slagtävling scratch.  

Vi är 6 lag i div I, nämligen 

Fjällbacka, Orust , Strömstad, Färgelanda , Torreby och .Forsbacka 

 Fortsättningen av tränings- och spelprogram för 2009. 

Datum Tid Aktivitet Plats 

Tisdag den 19 maj 1100 Uppstart inst. Martin Forsbacka GK DR 

Tisdag den 26 maj 1030 Träning inst. Martin Forsbacka GK DR 

Tisdag den 2 juni startlista Seriespel  Fb/Bb Skaftö GK 

Tisdag den 16 juni 1000 Träning inst. Martin Forsbacka GK DR 

Tisdag den 23 juni startlista Seriespel   Singel Stenungsund GK 

Tisdag den 4 augu 1000 Träning inst. Martin Forsbacka GK DR 



Tisdag den 11 aug startlista Seriespel   Singel Torreby GK (DM) 

Tisdag den 18 aug 1000 Träning inst. Martin Forsbacka GK DR 

Tisdag den 25 aug startlista Seriespel   Singel Färgelanda GK 

Tisdag den 8 sept 1000 Uppföljning 

Avslutning 

Forsbacka GK 

Spelformen är scratch (alltså utan hcp).  

Och spelas enl nedan 

1:a omg. Fyrboll Bästboll med 3 par/lag och 3 resultat räknas 

2:a omg. 5 st singlar / lag där 4 resultat räknas 

3:e omg. 5 st singlar / lag där 4 resultat räknas 

4:e omg. 5 st singlar / lag där 4 resultat räknas 

Uttagning av lag till respektive tävling kommer jag att göra på grundval av resultat från 

herrgolftävlingen på tisdag veckan före seriespel, därför gäller det att ni som vill kvalificera er 

för laget spelar dessa. 

Jag kommer att organisera det så som vi hade det förra året, att vi kan gå ut efter träningen 

med s.k. V.S.O.P start. 

(VSOP=Valfri Speltid Och valfri Partner) 

Reinhold 

 

Oldtimersträning med Martin i maj 2009  

Anmälan sker i receptionen: 

Minst antal deltagare 5 st. 

Måndag den 11 maj 14.00 - 15.30: Inspelsträning Pitch/Bunker deltagarna betalar 50:- person. 

Måndag den 18 maj 14.00 - 15.30: Närspelsträning Chip/Putt deltagarna betalar 50: - person. 

Måndag den 25 maj 14.00 - 15.30: Träning på Driving Range deltagarna betalar 50:- person 

(ink. bollar). 

Hoppas och tror att detta kan vara en bra start. 

Patricia Söder 

 

D-60 damerna 

Nu våras det också för Forsbackas D 60-damer - vi som spelar i BDGF:s Seniortour. Första 

omgången spelas på Mjölkeröd 2 juni, sedan har vi hemmaplan 23 juni, Uddevalla 11 aug. 

och avslutningsvis Tjörn 25 aug. Vi blir tre divisioner i år + D 70, så det blir en hel del damer 

som skall lotsas runt. Hoppas på det bästa.Hör av mig via anslagstavlan i damrummet ang. 



träning med Martin mm. Så hoppas jag att vi håller oss friska och raska, för i år ska vi ta dom 

- kärringarna på västkusten. 

Er tillgivna coach 

Gunilla 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 

från Oldtimerskommittén inom Forsbacka golfklubb 

Oldtimerskommittén har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande Patricia Söder 

V.ordf. Jörgen Baier 

Ekonomisk informatör Lars Edström 

Sekreterare Siw Hemmingsson 

TK Kerstin Johansson  

TK Vivianne Bernemo  

TK Alf Åberg 

Kommittén har haft 7 protokollförda sammanträden och samtliga protokoll har funnits 

tillgängliga i en pärm i klubbrummet. 

Säsongen startade den 3 april med 2 regelträffar för oldtimersgruppen i form av studiecirklar. 

Det har också ordnats gruppträning vid 3 tillfällen under ledning av Martin Oskarsson, 

klubbens pro. 

Kommittén hade den 17 april inbjudit till sedvanlig informationsträff för tävlingsledare för 

torsdagstävlingarna och ett 30-tal hade hörsammat inbjudan. 

Torsdagstävlingarna startade den 24 april med en "Kom-igång bästboll" och har därefter 

genomförts som singelspel t.o.m. den 2 oktober med undantag för 1 maj och torsdagen under 

Forsbackaveckan. Dessutom har tre tävlingar under säsongen ställts in p.g.a. regn och därmed 

bidragit till att antalet startande varit färre än i fjol. Det har också förekommit förbud för 

golfbil resp. moped vid flera tillfällen. 

Liksom tidigare har det varit möjligt att välja spel över 9 hål.  

Två inbjudningstävlingar, för MUFF med rekordmånga deltagare (111 st) och för 

Värmlandsklubbarna, har genomförts. Oldtimers från Forsbacka har deltagit i respektive 

klubbars inbjudningstävlingar. 

I år har Oldtimerskommittén haft ansvar för två klubbtävlingar, varav en i Forsbackaveckan, 

och huvudansvarig tävlingsledare har varit Lars Edström. 

Singelmatchspel med från början 18 deltagare har anordnats och KM för H65 och H75 kunde 

slutligen genomföras den 28 augusti efter att pga regn blivit inställt 2 ggr. 

Vid säsongens sista kommittémöte den 15 september genomfördes kommittégolf med lunch 

följt av mötesförhandlingar. 

Årsmöte med förhandlingar, prisutdelning och supé avhålls på Stadshotellet  

den 16 oktober. 



Kommittén framför sitt tack till alla oldtimersmedlemmar och önskar välkommen tillbaka till 

golfsäsongen 2009. 

Åmål i oktober 

Patircia Söder Jörgen Baier Lars Edström Vivianne Bernemo Kerstin Johansson Alf Åberg 

Siw Hemmingsson 

Bilderna nedan är från årsmötet 2008-16-10 

 


