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Tillbaka till innehåll

Nu blir det mindre dagsljus med 
rasande fart och vintertid igen.  
Säsongen håller på att summeras 
och banan förbereds för vintern.

I styrelsen så håller förberedelserna på 
för fullt inför årsmöte med budget och 
verksamhetsplaner. Förutom detta så har 
vår intendent sagt upp sig och söker nya 
utmaningar. Som ni säkert har sett så har 
vi annonserat efter en efterträdare samti-
digt som vi analyserar organisationen och 
arbetssättet på kansliet och reception i 
syfte att utröna vilka effektiviseringar och 
förbättringar vi kan uppnå. Till höstmö-
tet så skall jag ha mer info om detta.

Spelrättsbevisen har skickats ut, fortfa-
rande så har vi 14 st som inte har svarat 
och som vi inte har kommit i kontakt 
med trots otaliga försök. Spelrätterna 
kommer vi att lösa nu inför nästa säsong 
som blir den första när det handlas med 
dem. Kom ihåg att allt hanteras genom 
vårt kansli så att klubben vet och har 
kontroll över vilka som har och inte har 
spelrätter.

Hur står det då till med vår ekonomi? 
Prognosen för helåret pekar på ett 
minusresultat på ca 150 000kr. Vi har 
lägre inkomster och lägre utgifter än 
vad vi hade i budget. Vi håller budget 
på medlemssidan men vi har tappat på 
dagsgreenfee, camping och golfbilar. I 
samband med att vi bytte pro i våras så 
fick vi dubbla lönekostnader under ca 1,5 
månader

Med erfarenhet från de senaste åren då vi 
lagt fram en budget i balans så har årets 
budgetförslag en vinst på ca 100 000 kr. 
Detta för att minska risken för under-
skott och att ha mer att parera med. Vi 
har skickat in en ansökan om bidrag för 
fördyrning av målningen av Jägarn som vi 
genomför nästa år. Rolf har mer om detta 
under ekonomi, läs där.

I detta Forsbackanytt så har vi också 
med anteckningarna från senaste med-
lemsmötet. Syftet med det mötet är att 
tillsammans med er medlemmar disku-
tera frågor och funderingar. I styrelsen 
och våra kommitteer tar vi till oss detta 

och använder inputen i vårt arbete. Ta 
chansen och kom på nästa möte  

Till sist, ta vara på möjligheten och kom 
på årsmötet. Och så hoppas jag på en 
tidig vår så vi kan komma igång att spela 
igen.

Vi ses på årsmötet tisdag 29:e november

Anders Göras 
Ordförande

Hej golfvänner
Ordföranden Har Ordet

REA REA REA REA REA
Kom och fynda på Forsbacka Golfshops REA  

2-3 december!  
Vi kör 50% på massor av varor; skor, kläder klubbor,  

vagnar och en hel del annat.

Vi håller till på TOVEKS BIL i Åmål, direkt efter travbanan. 

Öppettider: 2 dec kl 10.00-18.00 
 3 dec kl 10.00-13.00

FYNDA GOLFGREJOR OCH PROVKÖR BILAR!!
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I budgeten för 2012 kommer styrel-
sen att föreslå ombyggnad av tee på 
hål 4. 

Därefter återstår att i framtiden flytta tee 
på första hålet samt bygga några röda tee 
som behöver förbättras och längdanpas-
sas i förhållande till gul tee. Längd diffe-
ransen bör i möjligaste mån vara 20-24%.

I samma syfte kommer vi redan nu att 
flytta gul och röd mätpunkt på ett par 
befintliga tees.

Index sättningen -hcp- på hålen kom-
mer att ändras för att nå bättre över-
ensstämmelse med vad som föreslås i 
tävlingshandboken. Utförlig beskrivning 
av rekommendationerna finns på annan 
plats i Forsbackanytt.

Forskning kring brunven har pågått 
under några år, en utvärdering av detta 
samt skötselrekommendationer redovisa-
des här om dagen. Intressant för oss då vi 
redan 2002 - i syfte att minska förekom-
sten av vitgröe- började använda brunven 

vid hjälpsådd av våra greener. Efter en 
tveksam inledning har vi sedan några år 
tillbaka kunnat se hur våra greener varit 
ganska snabba och jämna under en stor 
del av sommaren och hösten. Vi har även 
uppnått en miljövinst genom att brunve-
nen är mera motståndskraftig mot snö-
mögel och isbränna samt kräver mindre 
bevattning och gödning. 

För att undvika "filtbildning" måste vi 
lufta, skära och dressa med tätare mel-
lanrum, ett faktum som samtidigt ger 
oss jämna puttytor. En nackdel är att 
läkningen av mekaniska skador tar längre 
tid. Den vanligaste orsaken till dessa 
skador är olagade nedslagsmärken, vi kan 
således själva begränsa problemet. Vi har 
all anledning att fortsättningsvis använda 
brunven. 

En stor utmaning är bekämpning av den 
rikliga förekomsten av bladogräs framför 
allt på F.W. och i ruffar, det gäller att 
hitta rätt timing för åtgärderna. I bespa-

ringssyfte kommer vi att släppa in mera 
högruff vi kommer även att begränsa 
manuell grästrimning. Större besparingar 
i bankommittens budget kan inte göras 
utan att banans kondition försämras.

Hur har avskaffandet av obligatoriskt 
speluppehåll mellan hål 9 och 10 respek-
terats? Har speltempot förbättras? För-
dröjande av spel medför två slags plikt. 
Kom med synpunkter på årsmötet.

Ganska många medlemmar vill hjälpa 
till på banan. Enligt den undersökning 
som gjordes för några år sedan medde-
lade mer än hälften av de svarande detta. 
Tyvär sparades inte namn och adresser, 
om Du är intresserad vill jag att Du hör 
av Dig, min mailadrress är paul.erixon@
swipnet.se.Du kan även höra av Dig till 
receptionen.

Bankommitten tackar för i år och önskar 
Er en god jul.

 för B.K. gm. 
Paul Erixon

nu är det klart...
BankOmmittén

Foto: Peter Jacobsen
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Året som gått
HerrkOmmittén

Då var det dags att sammanfatta 
årets herrgolf. I vanlig ordning 
inleddes det med en hemlig resa 
som i år gick till Hills GC i Mölndal. 
Som brukligt en trevlig inledning på 
säsongen. Om ni inte är anmälda 
till nästa år redan så passa på att 
göra det, det blir en kanonbana som 
vi ska till, vi måste ju på något sätt 
fira att det är tjugonde året som 
resan går. Nästa år har vi inte någon 
begränsning på antalet deltagare så 
alla som vill får åka med.

Pär Öhmans minne
Match-tävlingen till minne av vår förre 
krögare vanns i år av Hans B Johansson 
som därmed tog tredje inteckningen i 
vandringspriset och får behålla det.

Höstutflykt
Vi hade även i år planerat en utflykt till 
Årjäng men på grund av att det kollidera-
de med andra tävlingar och diverse andra 
aktiviteter fanns ej utrymme att åka upp i 
år. Hoppas att vi kan hinna med nästa år.

Herrgolfen
Herrdagarna fortsätter att vara populära. 
Vi har tyvärr tappat ett antal starter i år 
men vi tror att den största orsaken har 
varit den något regniga sommaren.

Slagtävlingen
Sammanlagd segrare i slagtävlingen blev 
Kenneth Johansson på 578 slag. Tvåa 
kom Jan Larsson på 583 slag och tredje 
platsen togs av Hans B Johansson med 
586.

Poängbogeytävlingen
Segrare i poängbogey blev Hans B 
Johansson med 225 p. Tvåa kom Per A 
Sjöberg på 210 p. och trea blev Jan Lars-
son med 210 p.

Veckosgrare
Hans B Johansson 3 st. Urban Sköld 
2 st. Mikael Karlsson 2 st. Bo Larsson 
2 st. Kenneth Johansson 2 st. Svante 
Karlsson 2 st. Fredrik Johansson, Tomas 
Odhner, Jörgen Andersson, Glenn Eriks-

son, Anders Klang, Denny Larsson, Jan 
Larsson och Peter Lindberg med varsin 
veckovinst.

Avslutningen
Årets avslutning av herrgolfen spelades 
den 3/10. Vi gjorde som förra året och 
spelade en scramble med lottade 3-man-
nalag från vit tee. Det var en lyckad dag 
på banan med mycket bra resultat. Dagen 
kröntes med prisutdelning och god mat 
på Café XO. 

Till sist vill vi i herrkommitén tacka alla 
för säsongen som varit och hoppas att vi 
ses igen nästa år med nya friska krafter. 
Vi skulle även vilja att alla hjälps åt att 
”fånga in” eventuellt nya herrar som kan 
vara med på tisdagarna, det är ju trots allt 
roligt att träffa nya golfvänner.

Göran Arvidsson, Kenneth Ahnström, 
Christer Stolpen, Mats Ackerblad och Jan 
Larsson, ordf.

Väl mött 2012 
Jan Larsson, ordförande

Foto: Peter Jacobsen

Tillbaka till innehåll ForsbackaNyttForsbackaNytt
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Under det gångna året har löpande 
underhållsinsatser av byggnaderna 
utförts i den omfattning som har 
varit absolut nödvändigt.

Byggnaderna på Forsbacka och då fram-
för allt Jägmästarflygeln/hotellet, har 

varit föremål för diskussion, budget och 
anbudsförfaranden under flera år. I skri-
vande stund ligger dock en ansökan om 
bidrag för fasadrenovering och målning 
hos Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet. Vi 
hoppas kunna få bidrag till den fördyring

som det medför att byggnaden är ett kul-
turminnesmärke. Arbetena planeras att 
påbörjas under maj och vara avslutande 
i augusti, med uppehåll för semester-
perioden.

Magnus Dalsbo

Våra byggnader

Vill du vara med och förfina 
och utveckla vackra forsbacka?

ByggnadskOmmittén

De kanske största och viktigaste ak-
tiviteterna som vi genomfört under 
året är de öppna golfdagarna för 
allmänheten.

Dessa aktiviteter ger oss möjlighet att få 
visa upp vår fina bana och kunna rekry-
tera nya golfare & medlemmar.  Dessa 

dagar har både varit välbesökta och 
uppskattade! Vill passa på att tacka alla 
som har varit med och medverkat till att 
dessa aktiviteter har kunnat genomföras 
på ett bra sätt!

Vi har också under sommaren genomfört 
två stycken ”fredagsgolf”.  En 9-hålstäv-

ling som har avslutats med mat & dryck.

Förhoppningsvis kommer vi under 
nästa år att kunna arbeta vidare med att 
utveckla våra aktiviteter och engagera 
ytterligare medlemmar!

Peter Kullberg

öppna golfdagar
medlemskOmmittén

Det finns mycket i klubbens verk-
samhet, som en medlem kan vara 
och hjälpa till med. Jag tror och hop-
pas att det finns många oanvända 
kunskaper runt om i stugorna. 

I skrivande stund finns det några mindre 
projekt, t ex snickra upp väggar på båset 
på rangen. Hotellet bör också ses över. 
Under säsong kan man vara golfvärd eller 
tillhöra någon av klubbens kommittéer. 
Vi välkomnar all hjälp, kom gärna med 
förslag. Du som är intresserad kan kon-
takta mig via e-post, pro.fogk@telia.com 
eller mobil 0761-339311. 

Med vänliga hälsningar 
Birger Kjellstedt 

Foto: Peter Jacobsen
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forsbackas d-60 tillbaka i div. 1

Verksamhetsberättelse 2011
OldtimerskOmmittén

Vi klarade det! Tillbaka till div. 1.Så 
huka er kärringar uti Bohuslän Dal, 
nu laddar vi om.

Vi som gjorde det är Kerstin Baier, Berit 
Erixon, Anita Johansson, Kerstin Johans-
son, Gunilla Kjellstedt, Ulla Mortimer, 
Birgitta Nyqvist och Patricia Söder.

Vi har i år spelat fyrboll / bästboll på 
Fjällbacka och Lyckorna. På Fjällbacka 
stod lag Erixon / Kjellstedt för dagens 
bästa resultat 78 slag.

Efter fyra spelomgångar flyttas två lag 
upp till div 1 och två lag ner till div 
3. Fjällbacka hat varit överlägsna  och 
svåra att göra någonting åt. Striden om 
andra platsen stod mellan Forsbacka och 
Lyckorna. Första singeln gick på Fors-
backa i samband med DM. Vi blev tvåa 
och kopplade greppet. Sista omgången 
spelades på Lyckorna. Alltså en fördel för 
hemmaspelarna. Vi slog till och säkrade 
andra platsen.

Bohuslän - Dals seriespel är en stor 
satsning. Nästan alla klubbar i distriktet 
deltar med minst ett representationslag. 
Vi har ett D-50 och ett D-60 lag och 

förhoppningsvis ett D-35 lag nästa år.

Som TD (tournament director) för D-60 
i BDGF vill jag uppmana och välkomna 
fler forsbackadamer att delta på vår dam-
dagar. Det är resultaten från damdagarna, 
som ligger till grund för uttagningen till 
seriespelet.

Vi har en lång tradition att försvara. En 
gång i tiden hade vi ett damlag i Svenska 
elitserien. Det är min förhoppning att 
våra damdagar inte bara ska inspirera oss 
till att bli bättre golfare - utan kanske 
framför allt få uppleva lagkänsla och 
klubbsamhörighet. Många är de junior-
flickor, som under årens lopp har spelat 
med oss på damdagar. Vi "damer" har 
fått ta del av deras fina spel och svingar. 
Kanske har vi äldre bidragit med ett och 
annat regeltips. Ett givande och tagande. 
Det är det som är det fina i kråksången.

Seriespelet består av fyra lagtävlingar per 
säsong, fördelade på distriktets banor. 
Alltså ett bra sätt att komma ut och spela 
andra banor. Speciellt roligt är det när 
tävlingen är förlagd till Forsbacka, som 
det var i år. Stort tack till Kerstin Baier, 
som själv anmälde sig som ansvarig för 

resultattavlan. Ett heldagsjobb och fin in-
sats. Tack Göran Wessberg, som åtog sig 
tävlingsledarskapet med den äran. Tack 
Ulf Gärdensmo och Kurt Carlsson för att 
ni ställde upp som starters vid ettan och 
tian. Men ni hade väl inte så tråkigt?! En 
massa snygga damer att titta på. Tack Pe-
ter för att du alltid ställer upp och hjälper 
till med lottning och ser till att resultaten 
når ut till alla klubbar.

Tack Birger för din entusiasm och för 
ditt professionella sätt att bemöta oss. Du 
har naturligtvis rätt i att vi seniorladies 
kanske inte kan öka längden på våra slag 
så värst mycket - men vi kan bli vassare i 
närspelet. Vi tränar och följer dina råd - 
står och går  som Charlie Chaplin.

Sist men inte minst, tack hela laget, för 
att ni alltid ställer upp. Imponerande, 
tycker jag. Att kliva upp vid femsnåret 
på morgonen - oavsett väder och vind, 
knö in sg i en minibuss med packning 
och färdkost, ibland en resa på nästan 
två timmar - i vår ålder. Det kallar jag 
GIRLPOWER.

Er tillgivna coach 
Gunilla Kjellstedt

Oldtimerskommittén har under året 
haft följande sammansättning:

Ordförande  Kurt Carlson 
Sekreterare  Patricia Söder 
TK  Kerstin Baier 
TK  Ulf Gärdensmo  
TK  Odd Roger Adolfsen 
TK  Johnny Gustafsson

760 startande 2011

Kommittén har haft 4 protokollförda 
sammanträden. Säsongen startade den 14 
april med sedvanlig informationsträff för 
tävlingsledare. 

Oldtimers har tävlat varje torsdag utom 
en p.g.a. vädret. Val av tee för herrar har 
varit möjligt och liksom tidigare kan man 

välja att spela 9 eller 18-hål. Två inbjud-
ningstävlingar har vi arrangerat med 
gästande från Melleruds GK, Dagsholm 
GK, Uddevalla GK och från Värmland 
Billeruds GK, Årjängs GK och Arvikas 
GK . Värt att notera är att tävlingar bi-
drog med SEK 12 250 i greenfeeintäkter 
till Forsbacka. Oldtimers har besökt våra 
gästande klubbar Mellerud och Dags-
holm. En MUFF tävling på Uddevalla 
GK blev inställd p.g.a regn. Ordförande 
har haft löpande samtal med ordförande 
i andra MUFF klubbar för att faställa 
tävling i maj till Forsbacka GK.

Singelmatchspel som pågått under som-
maren, en fyrboll, en greensome, två 
slagtävlingar och KM för H-65 och D-60 

har genomförts. Forsbacka har blivit 
representerad av D-50, D-60, H-55 och 
H-65 i distriktsseriespel som har pågått 
under sommaren.

Kommittégolf har spelats med lunch följt 
av mötesförhandlingar. 

Årsmöte med förhandlingar, prisutdel-
ning och supé avhålls på Stadshotellet 
den 20 oktober.

Kommittén framför sitt tack till alla Old-
timers som på olika sätt deltagit under 
året och önskar alla välkommen tillbaka 
till golfsäsongen 2012.

Bengtsfors i oktober  
Patricia Söder

Tillbaka till innehåll ForsbackaNyttForsbackaNytt
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INTERSPORT Singel 28 st Singel  
Sponsor: INTERSPORT ÅMÅL 
Klass A: Denny Larsson  
Klass B: Terje Henriksson  
Klass C: David Svenhage

PINGST IRISH GS 72 par IGS 
Sponsor: ICA SUPERMARKET 
ÅMÅL
Klass A: Thomas Halling /Tommy Sul-
utvedt 
Klass B: Annika Tylleskär/Olav Tylleskär

DALSLANDS TOUR KVAL 1 90 par FB  
Sponsor: MELLERUDS NYHETER
Segrare: Hans B Johansson/Karin Johansson

VOLVO World Golf Challange 43 par FB  
Sponsor: BR.BRANDT AB  
Damer: Carina Nelson/Sofie Nelson  
Herrar: Conny Karlsson/Jan-Åke Nilsson

TVÅ GENERATIONER 34 par GS 
Sponsor: FORSBACKA GOLFSHOP
Klass A: Johan Nelson / Malin Nelson

FORSBACKA VECKAN

* ÖPPNINGSTÄVLING 78 par FB  
Sponsor: FORSBACKA GOLFSHOP
Klass A: Gustaf Nyman von Sydow/ Göran 
Nyman 
Klass B: Kenneth Johansson/Linus Krave

* S|E|B VPR 65 st Singel 
Sponsor: S|E|B Åmål 
GK: Markus Kjellin 

* SCRAMBLE Shotgun 31 lag Slag 
Sponsor: Bozela Parts, Lian Pac, El-
supply, Axel-P, Mek-service
GK: Albin Wedberg, Arve Brandt, Markus 
Kjellin, Thorbjörn Johansson

* GOLFSHOPENS FB 78 par FB 
Sponsor: GOLFSTORE KARLSTAD
Klass A: Thomas Halling/Tommy Sulutvedt 
Klass B: Sara Kjellebäck/Thomas Johansson 

* FORSBACKA GOLFSHOP singel 85 st 
Singel 
Sponsor: FORSBACKA GOLFSHOP
Klass A: Per Svenhage  
Klass B: Andrés Thorarinsson 
Klass C: Annika Runelid

* AVSLUTNINGSTÄVLING 82 par FB  
Sponsor: FORSBACKA GOLFSHOP 

Klass A: Erik Gälldin/ Gustaf Nyman von 
Sydow
Klass B: Johan Solhemmer/Patrik Solhemmer

GOLF DIGEST VIASAT GOLF TROPHY 
126 st Singel 
Sponsor: GOLF DIGIST/VIASAT GOLF
Klass A: Henning Johansson 

Klass B: Ulf Pettersson 
Klass C: Helene Andersson

ÄKTA MAKE/SAMBO MIX 24 par GS 
Sponsor: HANNAS I HAMNEN
Klass ÄM: Denny & Ann-Britt Larsson

PROVINSTIDNINGENS TRAVGOLF 88 
st Singel 
Sponsor: PROVINSTIDNINGEN
GK: Maj-Britt Palm-Pettersson

DALSLANDS TOUR FINAL 2011 shot-
gun FB 
Sponsor: MELLERUDS NYHETER
GK: Margeurite Normark/ Marita Gustafsson

KOMMUNKAMPEN 20 st Singel 
Sponsor: FORSBACKA GOLFSHOP
Åmål: Anders Klang 
Ed: Jörgen Odén 
Be-fors: Jesper Johansson 
Bengtsfors vann vandringspriset.

KALKON & KANON Shotgun 68 par GS 
Sponsor: HERRGÅRDSRESTAURANGEN
GK: Kent & Margeurite Normark

Vi tackar alla tävlings-
sponsorer & tävlings-

ledare för detta år! 

segrare & sponsorer på tks tävlingar 2011

tävlingsåret 2011
täVlingskOmmittén

I början på året så fick vi ihop en täv-
lingskommitté bestående av Denny 
Larsson, Christer Stolpen, Janne Larsson 
och undertecknad. Efter att vi tillsam-
mans med Peter Jacobsen spikat tävlings-
programmet så bestämde vi oss för att få 
ihop ett antal tävlingsledare som kunde 
hjälpa till med att ansvara för att genom-

föra våra tävlingar på ett bra sätt. Vi fick 
ihop drygt 50st engagerade medlemmar 
som bildade tävlingsledarpar!

Inför tävlingssäsongen så arbetades det 
fram en tävlingsledarmanual. Vi genom-
förde också utbildningar i både regeltolk-
ningar och GIT (Golfens IT-program).  

Jag känner mig väldigt nöjd med hur vi 
genomförde tävlingarna under året och 
vill ge ett stort tack till alla inblandade! 
Ser fram emot nästa säsong då vi kan 
utbilda ytterligare fler tävlingsledare!

Peter Kullberg
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det blev en bra golfsommar!
damkOmmittén

Vilken härlig golfsommar det blev. 
Banan har varit toppen hela tiden 
och en mängd trivsamheter utanför 
banan gav oss mersmak att försöka 
bli bättre golfare.

Våraktiviterer
Vi startade våren med modevisning och 
genomgång av sommarens program. 
Damkommittén hade förberett mötet 
och flirtat med en del herrar som gärna 
ställde upp som modeller på vår mode-
visning. Det blev en alltigenom trivsam 
kväll och den var dessutom välbesökt.

Något senare under våren drog vi iväg på 
hemlig resa. Det var ett glatt gäng som en 
iskall blåsig dag samlades mitt i Åmål för 
avresa mot Vara/Bjertorp. Där möttes vi 
av mysfika och efter lite peppning var vi 
ute på banan. Vi har redan i vårens upp-
laga av Forsbackanytt berättat om resan 
men jag kan ju ändå berätta att det var en 
kylslagen men trevlig tävling. Några av 
oss skyllde dåliga inspel mot greenerna 
på att det var svårt att bedöma om flag-
gorna (ja, det var två på varje green) avsåg 
vinter- eller sommarplacering. Kan man 
skriva så?

Solveig Vold Jansson vann på hela 30 
poäng, ja, jag skriver hela, för banan var 
inte den allra bästa…Vi hade en lagtäv-
ling också och den vanns av Thinka Berg 
Sköld , Pia Sighed och Eva Jacobsson. 
Tröstpriser och rookiepriser delades 
också ut. En alltigenom lyckad upptakt 
som gav mersmak inför säsongen.

Vi ordnade en kost/hälsa/motivationsfö-
reläsning ute på Forsbacka en tidig som-
markväll och ett glatt gäng damer dök 
upp för att höra Ulrika Thoresson berätta 

om hur vi skulle bli oövervinneliga. Det 
behövs fler bananer i bagen, damer…Vi 
slarvar med maten och tror att 18 håls 
golf kan spelas på fastande mage. Dess-
utom fick vi lära oss en massa om själens 
och tankens kraft och lärde oss arbeta 
med positivt tänkande. Birger Kjellstedt 
dök upp lite senare under kvällen och 
uppdaterade oss om alla golfregler.

Damdagar och tävlingar
Vi har haft 15 damdagar under säsongen 
och 34 damer har kommit till start; inte 
alla damer alla dagar, men ändå en bra 
siffra. Vinnare blev Thinka Berg Sköld, 
som får ta emot Viveca Cedervalls 
vandringspris. Grattis! Nitton av oss har 
spelat Eclectic.

Vårens första damtävling, Vårblomman 
var väldigt uppskattad och Blomster-
hagen sponsrade med fina vårblomster 
som vanligt. Vinnare denna dag blev 
Berit Erixon på 38 poäng, tätt följd av 
Ann-Christine Alm Höjden på 36 och 
trea kom Greta Svärd på samma poäng. 
Det kom 17 damer till start. B-klassen 
vanns av Madeleine Dahlström på fina 42 
poäng!

Billerudsmatchen gick i åska och hällregn 
på Billerud. Vi kanske kan skylla på reg-
net till viss del, men det hade underlättat 
om fler hade kunnat vara med denna, 
trots åskan, trevliga dag. Vi får ta tillbaka 
bucklan nästa år på hemmaplan.

Höstakiviteter
Bokslaget  hade 20 anmälda damspelare 
och den trevliga tävlingen som sponsras 
av vår fina Bokhandel i Åmål vanns av 
Britt Gustavsson på 20 poäng…ja, vi 

spelade bara över nio hål den här gången. 
Tvåa kom Eva Runelid på 18 poäng och 
på samma poäng kom Kerstin Svensson. 
Idel nöjda damer fick med sig trevliga 
och spännande böcker hem att läsa i 
höstmörkret.

Vi försökte oss på att arrangera Q-tee 
Cup också, men fick för få anmälningar 
och var tvungna att ställa in den täv-
lingen. Vi får försöka nästa år igen och 
då i samarbete med våra grannklubbar så 
vi får bättre tryck i anmälningarna. Skam 
den som ger sig.

Avslutning
Vi avslutade hösten med mat och pris-
utdelning på Café XO den 19/10, kl. 
18.00.

Damkommittén har haft fem protokoll-
förda möten och önskar gärna att fler 
engagerar sig. Vi har beslutat att sända 
ut våra minnesanteckningar från mötena 
så fler känner sig delaktiga i arbetet och 
efter senaste utskicket fick vi mycket re-
spons. En mängd trevliga idéer lämnades 
som vi kommer att följa upp till nästa 
säsong. Ni kommer att märka en del 
förändringar redan på höstmötet och en 
förändring som vi redan beslutat om är 
att vi redan nästa säsong kommer att ha 
en stående niohålsrunda under damda-
garna, vilket säkert kommer att locka fler 
att vara med i våra egna rundor.

Sist vill vi tacka alla engagerade golf-
damer och alla sponsorer och hoppas 
att nästa säsong blir minst lika bra som 
denna!

Damkommittén gm,  
Susanne Korduner, ordf.
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Verksamhetsberättelse Junior & elit 2011
JuniOr & el itkOmmittén

Inför säsongen påbörjades det ett ar-
bete med tanke om att starta ett elit 
lag för damer. Som ni kanske vet så 
har klubben haft stora framgångar 
med flera säsonger i Elitserien. 

Laget har varit vilande, och det ser ut 
som att vi får vänta några år till. Orsaken 
är att det finns för få tjejer i klubben som 
spelar tävlingsgolf. Vi vet om problemet 
och vi har redan börjat arbetet att Fors-
backa Golfklubb ska ha ett damlag inom 
kort. Exempel är utbildade juniorledare, 
flera träningspass per vecka, vinterträning 
och samarbete med skolor. Det kan vara 
bra att veta att vi har tappat 12 % på juni-
ormedlemmar från 2010 till 2011. Vi är 
inte ensamma om detta, men det är ingen 
ursäkt. Lyckorna Golfklubb är en av fem 
klubbar i distriktet som visade positiva 
siffror denna säsong.

Juniorträningarna började då längdåkarna 
åkte runt på vackra Forsbacka. Tillsam-
mans med Martin Oskarsson så tränade 
vi i Åmåls Tennishall, något som var 
uppskattat. Tack vare ledarutbildning, 
Golfens ledarutbildning steg 1, med Bir-
ger så fördubblade vi antalet ledare, och 
på så vis har vi haft möjlighet att öka an-
talet träningar för alla juniorer. Dom allra 
yngsta, Golfkul med Seth Gustafsson och 
Patrik Thykesson som ledare, har haft två 
träningar i veckan. Dom andra tränings-
grupperna har haft ett tillfälle med Birger 
då man har tränat på tekniken. De andra 
två passen har varit med ledare då fokus 
har varit på övningar samt spel på banan. 
De sistnämnda är väldigt viktigt, vi ser 
alltför många unga golfare som tyvärr 
inte kommer ut och får uppleva spelet på 
bana. Något som vi tror är en förutsätt-
ning om de ska fortsätta!

Som vanligt anordnade juniorkommit-
tén ett sommarläger i samband med 
Skandia Cup. Birger stod bakom ladan 

och drillade ungdomarna i svingteknik, 
medan ledare och äldre juniorer tog hand 
spelövningar på banan och finliret kring 
greenen. Deltagarantalet var väldigt bra, 
totalt över 60 stycken juniorer kom ut 
till klubben. JK vill tacka alla ledare och 
Nada för alla goda bullar!!

På Skandia Tour Distrikt har klub-
ben skördat en del framgångar under 
säsongen. Roligt med fina resultat men 
kanske det allra viktigaste är att vi har fler 
representanter på tävlingarna. Isabelle 
Schölin, Albin Weberg, Linus & Lukas 
Krave, Jennifer och Alicia Nedhagen, 
Andreas Bryntesson, Johan Gustafsson, 
Karin Johansson och Julia Dahlman är 
några av FOGKs-juniorer som har käm-
pat på distriktstouren. Isabelle, Andreas, 
Linus, Karin och Johan stod för varsin 
seger, grattis!

Lite högre upp i Skandia Tour-systemet 
har vi Henning Johansson, Felix Jordans-
son och Markus Kjellin. Markus har radat 
upp bra scorer och segrar på hemmabana, 
men också på touren. Höjdpunkten var 
nog då han vann Skandia Tour Riks på 
Hofors GK och kvalificerade sig till 
Elit-touren.  Henning kvalificerade sig 
till JMI-Finalen på Haninge via en fin 
andra plats på JMI Strömstad, Henning 
sköt 142 slag över två varv. Felix testade 
liret utomlands i form av en juniortävling 
i Tyskland. Det slutade med att Felix slog 
samtliga landslagsspelare från Sverige.

Vi började året med ledarutbildning och 
avslutade året med en ledarresa. En resa 
som gjordes i syftet för att utvärdera sä-
songen och påbörja jobbet med säsongen 
2012. Vi var sex ledare som spelade 
Lyckorna GK på lördag, samtidigt som 
vi gjorde detta skapade vi goda kontakter 
med deras juniorkommitté och diskute-
rade samarbete. Senare på kvällen samma 
dag fick vi intervjua Mikael Kinhult, pro 

på Skaftö GK. Tror att många av er har 
hört talas om den fantastiska juniorverk-
samhet som Mikael och Skaftö GK har 
skapat. Det var ett inspirerande möte 
och många bra idéer kom fram. Resan 
avslutades med en runda på Skaftö GK. 
Rekommenderar flera kommittéer att 
göra något liknande. Att umgås och ha 
roligt samtidigt som man diskutera kom-
mitténs arbete och utveckling är viktigt.  

Vårt herrlag spelade sina seriespelsom-
gångar på Sotenäs och Sjögärde. Det 
unga och lovande laget hamnade i mitten 
av tabellen efter en stark insats på Sjögär-
de. På Sotenäs i blåst och regn presterade 
Kristoffer Krave en riktigt bra singelrun-
da, det som inte var lika bra den helgen 
var vårt lagspel, bästboll och foursome.  
I den andra omgången ställde Skaftö 
GK, som också vann serien, upp med 
två Europa Tour-spelare. Joel Sjöholm, 
som en gång i tiden var konfirmand på 
Forsbacka och hissade upp Birgers bag i 
flaggstången, samt den något äldre Barry 
Lane.  Laget bestod: Kristoffer Krave, 
Henning Johansson, Glenn Eriksson, 
Felix Jordansson, Markus Kjellin, Johan 
Gustafsson, Niklas Skoglund och Edvin 
Emanuelsson. Coach var Birger, assiste-
rande coacher var Peter Jordansson och 
Kent Gustafsson. 

Tack till alla ledare som ställer upp i 
utvecklingen av klubbens juniorer. Ska vi 
ta flera steg i rätt riktning så behövs det 
ännu mera hjälp. Viktigt att tillägga är 
att en ledares golfkunskaper inte är A & 
O. Vi behöver ledare av alla dess slag så 
att vi kan ”se och höra” alla juniorer. Det 
största tacket går till alla juniorer. Ni är 
bäst!!

Zoran Cvijanovic 
Ordförande i Juniorkommittén
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Sommaren 2011 har varit en trevlig 
upplevelse för mig personligen då 
jag haft förmånen att vara ledare för 
Elit junior och även Elitgrabbarna.

Vi har varit på ett läger med spel, träning 
och en JMI på Borås GK.

Vi blev mycket väl mottagna av alla. 
Grabbarna och Karin skötte sig mycket 
bra.

Gruppen har haft träningar på banan 
tisdagar med mig, torsdagar har Birger 
kört sving och teknikträning. Gruppen 
har även haft individuella lektioner med 
Birger.

Elitjunior har bestått av följande spelare: 
Felix Jordansson, Kristoffer Krave, Mar-
kus Kjellin, Henning Johansson, Niklas 
Skoglund, Johan Gustavsson, Markus 
Enoksson, Sandra Jansson,

Karin Johansson, Jessica Karlsson och 
Julia Dahlman.

Spelarna har spelat tävlingar under som-
maren, framförallt Skandia Tour i olika 
nivåer med bra resultat.

Tackar alla för en trevlig golfsäsong.

Ledare Elitjunior 
Kent Gustavsson

elitjuniorerna 2011

Dagarna före julafton åker Felix eventuellt till USA för att tävla i US Junior 
Championship. Vi hoppas att det blir så och önskar Felix lycka till! I skrivande 
stund har Felix ledigt från Procivitas i Växjö, där han studerar och tränar golf. 

Några placeringar och resultat från den gångna säsongen:

•	 2a Skandia Tour Riks på Hammarö GK 74-72-74

•	 3a PGA Junior Open PGA Of Sweden National 73-74

•	 29a: Harder German Junior Masters Heddesheim GC 77-72-68

•	 Vann SM-guld med sin skola, Procivitas Växjö

felix Jordansson mot us Junior Championship?

några resultat

Henning Johansson kvalificerade sig till JMI 
Finalen på Haninge via en andra plast på 
Strömstad GK. Henning sköt 142 slag över 
36 hål. 

Markus Kjellin hade en jättebra säsong med 
flera bra resultat. De resultat som sticker ut 
är segrarna i SEB Vandringspris, 68 slag, 
Skandia Tour Riks på Hofors GK, 73,73 & 
72, samt andra platsen i J-KM, 69 & 72.
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Handelsbanken Lianpac  Bäcke Emballage 
Opcon Rörservice Svensk Järnvägsteknik 
ÅF Öhrlings PWC Håkansson Sågblad 
El-Supply Bozela Parts Br. Brandt Personbilar 
LBC Värm-Dal Åmålstryck  Åmåls Kommun 
MEK-Service/Axel P  Intersport Kjell Heintz  
Fagerhultarn Bygg & Schakt Säffleekonomerna  Bolia Fastigheter 
Johnny Kjellin Ekonomi AB  Optimera Jobbakuten 
Mekonomen Storholmens Kanaltrafik Truckpoolen 
Hedkrok Consulting Stora Enso  ICA Supermarket 
Anders Bring AB Vassgärdet i Bengtsfors  Larssons Maskiner 
Dalslands Motor Munksjö Paper El-Tjänst 
S|E|B FFS Sweden AB ÅSAB

marknadskommittén tackar sponsorerna för värdefullt stöd 2011

marknadskOmmittén

1. ÅSAB 24 p 
2 segrar

2. Säffleekonomerna 24 p 
1 seger

3. Håkanssons Sågblad 14 p
4. Intersport Åmål 14 p
5. ÅF Åmål 12 p 

1 seger
6. Anders Bring AB 10 p
7. Fagerhultarn Bygg o Schakt 10 p
8. OK/Q8 10 p
9. BOLIA Fastighetsförvaltning 8 p
10. El-tjänst 8 p
11. HMS Contrade 6 p
12. Bozela Parts 6 p
13. Munksjö Paper 6 p
14. Swedbank 4 p
15. Åmålstryck 4 p
16. ICA Supermarket 2 p
17. Öhrlings PWC 2 p
18. Rörservice Åmål 2 p
19. Br. Brandt Åmål 2 p

ÅSAB lag 2 
Johan Solhemmer/Peter Wilhelmsson 46 p
INTERSPORT 
Christer Lundberg/Peter Svensson  43 p
BOLIA 
Göran E. Magnusson/Björn Johansson 42 p
HÅKANSSONS  lag 2 
Göran Arvidsson/Andreas Engberg 41 p
ÅMÅLSTRYCK 
Kenth Peterson/Anders Göras 41 p SHC
ICA SUPERMARKET 
Peter Kullberg/Urban Svenhage 40 p
SVENSK JÄRNVÄGSTEKNIK 
Sven-Gunnar Krave/Ann-Marie Krave 39 p
BYGGTJÄNST I BILLINGSFORS 
Rolf Andersson/Peter Bååth 36 p
JOHNNY KJELLIN EKONOMI AB 
Johnny Kjellin/Kerstin Skoog 36 p SHC
ÅSAB lag 1 
Anders Lövstedt/Lars Wilhelmsson 36 p SHC
BRANDT lag 1 
Anders Svensson/Bert-Åke Qvillberg 34 p SHC
BRANDT lag 2 
Mats Jansson/Kjell Hultgren 34 p SHC

de 12 bästa resultaten ställning i ÅmÅlstryCk trOPHy 
efter 2011 års tävling

Kommitténs målsättning har under 
året varit att bibehålla så många 
sponsorer som möjligt och att 
försöka locka till oss några nya. Vi 
lyckades inte att nå vår målsättning 
men jobbar oförtrutet vidare på att 
försöka göra Forsbacka GK till en 
intressant partner. 

Den traditionella Sponsorgolfen genom-
fördes i början på september i år för att 

fler skulle få möjlighet att vara med efter 
avslutade semestrar. Dagen blev lyckad 
med hyfsat väder och många glada delta-
gare. Spelkvaliteten under tävlingen var 
god och en hel del fina resultat blev det. 
Vandringspriset Åmålstryck Trophy är 
kvar i tävlingen ytterligare ett år men det 
börjar dra ihop sig rejält då numera två 
lag ligger mycket bra till för att kunna ta 
hem trofén nästa säsong.

Prisutdelning och efterföljande supé med 
dans avslutade dagen, stort tack till alla 
som var med och förgyllde kvällen.

Marknadskommittén vill rikta ett stort 
tack till sponsorerna för det stöd ni läm-
nat under 2011.

För marknadskommittén, 
Peter Jacobsen 

marknadskommittén under året
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Regel 33-4 kräver att respektive 
klubb/kommitté anger i vilken ord-
ning, det vill säga på vilka hål handi-
capslag skall tas ut eller lämnas. För 
att uppnå bästa resultat, framförallt 
i matchspel, rekommenderas att 
nedanstående principer beaktas.

1. Av största vikt är att handicapslagen 
sprids jämt över banans 18 hål.

2. Udda handicapslag fördelas på den 
svårare banhalvan, som regel den längsta, 
och jämna på den lättare banhalvan.

3. Index 1 och 2 bör tilldelas hål nära 
mitten av respektive banhalva och index 
1 till och med 6 bör inte placeras på 
angränsande hål.

4. Index 7 till och med 10 bör inte pla-
ceras så att en spelare som i match får 10 
slag får slag på 3 hål i följd.

5. Index 1 till och med 8 bör inte tilldelas 
hål 1eller hål 18. Om klubben arrangerar 
matchtävlingar som startar även på hål 
10 bör index 1 till och med 8 inte heller 
placeras på hål 9 respektive 10, det senare 
för att undvika att spelare får oskälig 
fördel vid sudden death.

6. Index 9, 10, 11 och 12 bör tilldelas hål 
1, 9, 10 och 18 såvitt inte starka skäl för 
annan ordning föreligger.

7. Sedan ovanstående rekommendatio-
ner tillämpats bör man vid tilldelning av 
index varva hål med olika längd.

Indexordning 1 kan exempelvis tilldelas 
ett par 5-hål, index 2 ett långt par 4hål, 
index 3 ett kortare par 4-hål och index 4 
ett par 3-hål. Denna ordning skall inte 
uppfattas som en rekommendation.

Syftet är enbart att hål med låga index 
skall variera i typ av svårighet. Detta 
medför mer likvärdiga möjligheter för 
alla handicapnivåer i såväl matchspel som 
poängbogeytävlingar än om indextill-
delningen baseras på hålens längd eller 
svårighet att göra par.

Anmärkning 1: Par är ingen indikator på 
ett håls svårighet. Långa par 3- och par 4- 
hål tilldelas ofta låga index snarare än par 
5-hål med motivering att det är lättare att 
göra par på ett par 5-hål än på ett långt 
par 4-hål. Emellertid är långa par 3- och 
par 4-hål ofta svåra för låghandicappare 
att göra par på, men ofta lätta att göra 
bogey på för spelare med något högre 

handicap. Svårighet på hålet är bara en av 
flera faktorer att beakta vid tilldelning av 
index.

Anmärkning 2: Vid fördelning av index 
bör noteras att endast små handicapskill-
nader mellan individuella spelare domi-
nerar i flertalet matchtävlingar. En jämn 
fördelning av låga index ökar därmed i 
betydelse.

indexering

utdrag ur spel- och tävlingshandboken, bilaga 1
Handicapslagens fördelning per hål-handicapindex

FÖRSLAG TILL NY INDEXERING
 Hål Index idag Nytt index 
 1 17 12
 2 3 6
 3 9 16
 4 1 2
 5 5 14
 6  7 4
 7 13 8
 8 15 18
 9 11 10
 10 16 9
 11 18 5
 12 8 15
 13 2 13
 14 4 1
 15 6 7
 16 10 17
 17 12 3
 18 14 11
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Fyra bandylegender under PDs Travgolf. 
F.v. Bempa Eriksson, Björn Karlsson, 
Christer Axelsson och Gösta Rahmn.
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delbetala
årsavgiften
till din golfklubb
på 6 eller 12 månader

delbetala årsavgiften med 
moregolf masterCard 
– så HÄr gÖr du:
1.  fyll i ansökan om moregolf masterCard nedan.
2.  skicka in ansökan tillsammans med fakturaavin/avierna från din eller familjens  

golfklubb och skicka portofritt till enterCard, svarspost 205 046 42, 110 00 stockholm.

när du delbetalar din årsavgift med moregolf masterCard betalar du bara  månads-
summan plus en delbetalningsavgift på 25 kr per månad. exempel: din årsavgift är 6 000 kr. 
då delbetalar du så här:

Har du redan moregolf masterCard och vill delbetala årsavgiften?
gå in på www.golf.se/moregolf för mer information och ansökningshandlingar.

belopp antal betalning/mån totalt
att betala månader + delbetalningsavgift för perioden

6 000 kr 12 500 kr + 25 kr 6 300 kr

6 000 kr 6 1 000 kr + 25 kr 6 150 kr

med moregolf  
masterCard
får du Även fÖlJande  
fÖrmåner:

•  Bonuspoäng på allt du 
 handlar. en krona =  
 en poäng.

•  Upp till 55 dagars räntefri  
 kredit. 

•  Förmånliga erbjudanden  
 och  rabatter från våra  
 partners.

• Kombinerat medlemskort  
 och MasterCard.

Ingen årsavgift 
första året!  
(värde 495 kr)

moregolf masterCard. ordinarie årsavgift 495 kr. kredit kan erhållas med högst 150 000 kr. kreditränta f.n. 
17,14% (2011-08-06), rörlig. vid en utnyttjad kredit på 10 000 kr är den effektiva räntan f.n. 25,13% och det 
sammanlagda belopp som ska betalas är 11 224 kr. beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten 
är återbetald på 12 månader och 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjats utan avgift för 
kontantuttag. kontantuttag kostar 3% av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. valutaväxlingspåslag 
är 1,5% på valutakursen. avtalet gäller tills vidare. betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskul-
den återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3%. inbetalningsbeloppet är dock lägst 150 kr, 
men högst skulden på kontot. ångerrätt gäller, se bifogade villkor. kreditgivare: enterCard sverige ab (org nr 
556673-0593) 105 34 stockholm. företaget står under tillsyn av finansinspektionen. 
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delbetala
årsavgiften
till din golfklubb
på 6 eller 12 månader

delbetala årsavgiften med 
moregolf masterCard 
– så HÄr gÖr du:
1.  fyll i ansökan om moregolf masterCard nedan.
2.  skicka in ansökan tillsammans med fakturaavin/avierna från din eller familjens  

golfklubb och skicka portofritt till enterCard, svarspost 205 046 42, 110 00 stockholm.

när du delbetalar din årsavgift med moregolf masterCard betalar du bara  månads-
summan plus en delbetalningsavgift på 25 kr per månad. exempel: din årsavgift är 6 000 kr. 
då delbetalar du så här:

Har du redan moregolf masterCard och vill delbetala årsavgiften?
gå in på www.golf.se/moregolf för mer information och ansökningshandlingar.

belopp antal betalning/mån totalt
att betala månader + delbetalningsavgift för perioden

6 000 kr 12 500 kr + 25 kr 6 300 kr

6 000 kr 6 1 000 kr + 25 kr 6 150 kr

med moregolf  
masterCard
får du Även fÖlJande  
fÖrmåner:

•  Bonuspoäng på allt du 
 handlar. en krona =  
 en poäng.

•  Upp till 55 dagars räntefri  
 kredit. 

•  Förmånliga erbjudanden  
 och  rabatter från våra  
 partners.

• Kombinerat medlemskort  
 och MasterCard.

Ingen årsavgift 
första året!  
(värde 495 kr)

moregolf masterCard. ordinarie årsavgift 495 kr. kredit kan erhållas med högst 150 000 kr. kreditränta f.n. 
17,14% (2011-08-06), rörlig. vid en utnyttjad kredit på 10 000 kr är den effektiva räntan f.n. 25,13% och det 
sammanlagda belopp som ska betalas är 11 224 kr. beloppet är uträknat utifrån ett exempel där krediten 
är återbetald på 12 månader och 39 räntefria dagar utnyttjats samt där krediten nyttjats utan avgift för 
kontantuttag. kontantuttag kostar 3% av uttaget belopp, dock lägst 35 kr per uttag. valutaväxlingspåslag 
är 1,5% på valutakursen. avtalet gäller tills vidare. betalas inte hela kontoskulden på en gång ska kontoskul-
den återbetalas genom månadsvisa betalningar om lägst 3%. inbetalningsbeloppet är dock lägst 150 kr, 
men högst skulden på kontot. ångerrätt gäller, se bifogade villkor. kreditgivare: enterCard sverige ab (org nr 
556673-0593) 105 34 stockholm. företaget står under tillsyn av finansinspektionen. 

ansÖk om moregolf masterCard oCH 
delbetalning av årsavgift till din golfklubb
Fyll i ansökan, lägg i kuvert tillsammans med avin/avierna för årsavgiften och skicka portofritt till EnterCard, 
Svarspost 205 046 42, 110 00 Stockholm. EnterCard betalar på ditt uppdrag årsavgiften till din golfklubb. 
Högsta belopp för delbetalning är 15 000 kr.

kom ihåg att 
bifoga avin för 

årsavgiften!

Om du inte vill behålla kortet hör du av dig till Kortservice på telefon 0771–36 36 36.

Önskad köp- och kreditgräns*:  40 000      30 000      20 000     annat belopp (lägst 10 000 kr, högst 150 000 kr).

personnummer                        golf-id

efternamn

förnamn 

gatuadress               

postadress                  postnummer                         

tel. dagtid                                

mobilnr

arbetsgivares 
namn                               

e-postadress

anställningsform             fast              tillfällig              egen rörelse               långtidsvikariat              pensionär  

anställd/egen rörelse sedan                                          tidigare anställning              årsinkomst 
(år-mån)                          (om anställd mindre än 6 mån, år-mån)

antal personer i hushållet:     vuxna   barn under 18 år        

boendeform:     Hyresrätt   inneboende   bostadsrätt            egen fastighet  

 

kreditgivare är enterCard sverige ab, 105 34 stockholm, org nr 556673-0593. enterCard sverige ab står under tillsyn av finansinspektionen.

kreditförmedlare är svenska golfförbundet affärsutveckling ab, box 84, 182 11 danderyd, org nr 556455-4557.

64000                          80101                                                A1110GK-100FD-17 

Jag har tagit del av de allmänna villkoren som gäller för moregolf masterCard, standardiserad europeisk konsumentkreditinformation och infor-
mation om avtal som ingås per distans på moregolf.golf.se och sparat ner dem. Jag ansöker härmed om moregolf masterCard och försäkrar att 
de uppgifter som lämnats är fullständiga och riktiga. Jag godkänner att kortansökan kommer att genomgå en sedvanlig kreditprövning varvid en 
kreditupplysning kommer att tas. Jag godkänner och förbinder mig att följa villkoren för moregolf masterCard om kort beviljas. om den beviljade 
krediten efter kreditprövningen är lägre än den jag har ansökt om godkänner jag även villkoren med den lägre krediten. information om behandling 
av personuppgifter och om uppgiftslämnande till kreditupplysningsföretag finns i anslutning till villkoren.

Härmed ger jag enterCard sverige ab rätt att belasta mitt moregolf masterCard med det belopp på bifogad avi/avier som avser årsavgiften till min 
golfklubb. observera att det överförda beloppet måste rymmas inom din kreditlimit på kortet. 

ort/datum sökandes underskrift

  1. ÖNSKAD KREDITGRÄNS

Jag vill ansöka om moregolf masterCard, utan årsavgift första året (därefter 495 kr) och  
delbetala årsavgiften till min golfklubb med kortet och fyller i samtliga uppgifter på ansökan.

  2. DINA PERSONUPPGIFTER OCH DElBETAlNINGSTID

  3. DIN ANSTÄllNING

  4. ÖVRIGA UPPGIFTER 

  5. GODKÄNNANDE

– –

*om du inte gör något val kommer en köp- och kreditgräns på 20 000 kr att behandlas.

✓

Jag vill delbetala årsavgiften på    6 månader        12 månader  kom ihåg att fylla i antal månader för delbetalning.
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VerksamHetsPlaner 2012

Verksamhetsplaner 2012
Bana och skog
Dräneringar skall förbättras. Greenerna 
skall hjälpsås med brunven. Ny vit/gul/
blå/röd tee på hål 4 skall byggas. Juste-
ringar av klippytor i ruff och fairways 
med hänsyn till nya tee och säkerhet 
fortsätter. Inga avverkningar utöver 
normal skogsvård kommer att utföras 
men däremot kommer trädfällningar att 
ske på banan där så är motiverat för ökat 
ljusinsläpp.

Byggnader
Under 2012 är målning av hotellbyggna-
den inplanerad. Under vintern kommer 
en enklare uppfräschning invändigt i 
form av enklare reparationer samt utbyte 
av vissa inventarier att göras i hotell- och 
klubbhusbyggnaden samt i shoplokalen.

Damkommittén
Damkommittén tar tillvara damernas 
intressen i klubben och lyssnar på de 
önskemål vi får samt organiserar och 
försöker på bästa sätt bedriva klubbens 
damverksamhet. Kommittén träffas re-
gelbundet för att planera och genomföra 
verksamheter.

Verksamhetens mål är att:

•	 Ha damgolf på måndagar vid två 
organiserade starttillfällen under 
dagen.

•	 Genomföra hemlig resa under våren

•	 Bjuda in till och genomföra tradi-
tionsenliga damtävlingar som Vår-
blomman, Bokslaget och Billeruds 
matchen.

•	 Delta i seriespel D50 och D60 plus 
utöka med seriespel i D40

•	 Aktivera damer och följa upp 
nybörjardamer så de kan känna sig 
välkomna i klubben

•	 Få så många damer som möjligt att 
deltaga på damdagarna.

•	 Utöka damdagarna med 9 hålsrunda.

•	 Arrangera damernas speciella eclec-
tic- och poängjakts tävling

•	 Informera om och genomföra 
speciella arrangemang för damernas 
fromma.

•	 Varje nybörjare som genomfört 
kurs får en egen dam-fadder under 
säsongen 2012

HCP-kommittén
Vi ska granska medlemmarnas resultat 
i tävlingar inte minst partävlingar. Vår 
uppgift är att se till att våra medlemmar 
har en rättvisande hcp. Om det visar sig 
att någon medlem har en bättre spelstan-
dard än vad de har hcp skall kommittén 
göra en enskild hcp-revision. Om Du 
som medlem har hamnat fel i hcp och 
vill att kommittén skall göra en enskild 
revision kontaktar Du instruktören (Bir-
ger Kjellstedt). Kommittén måste alltid 
få in dokumentation på medlemmens 
spelstyrka (scorekort från spelade ronder) 
för att kunna genomföra en rättvisande 
revidering.

Utbildning och lektioner
Planera och genomföra träningar/läger/
kurser för knattar/juniorer/elit/ i samar-
bete med juniorkommittén. Tillsammans 
med dam/herr/oldtimerskommittéerna 
planera och genomföra lämpliga utbild-
ningar/temakvällar/medlemsvårdande 
aktiviteter. Planera och genomföra ”prova 
på” golf för skolor/sponsorer/allmänhet. 
Ansvara för Golfgymnasiet på Karl-
bergsgymnasiet. Erbjuda golfskolor/
läger/lektioner till våra hotellgäster i 
samarbete med hotellansvariga. Planera 
och genomföra nybörjarutbildningar och 
andra aktiviteter för våra nya medlem-
mar. På sedvanligt sätt ge privatlektioner 
och grupplektioner till medlemmar och 
gäster. Ansvara för custom fitting och 
försäljning av golfutrustning i Forsbacka 
Golfshop. 

Junior- och Elitkommittén
Efter en lyckad säsong så känns det bra 
och lättare att planera säsongen 2012. 
Under vintern kommer vi slutföra den 
ledarutbildningen som Birger har ansva-
rat för. Förhoppningsvis kan vi fortsätta 
utbildningen till våren med steg 2. För 
tillfället vet vi inte hur det blir exakt med 
vinterträningen, men målet är att erbjuda 
juniorerna träning i Åmåls tennishall med 
start efter nyår. Håll utkik på klubbens 
hemsida för mera information.

Vi har under säsongen påbörjat ett visst 
projekt som går ut på att vi ska samarbeta 
mera med skolorna i vår omgivning. Nå-
got som vi vill fortsätta med och bygga 
vidare på emot andra idrottsföreningar. 

I övrigt kommer juniorträning fortsätta 
i samma tänk som under året. De allra 
yngsta golfarna leker och tränar golf i 
Golfkul. Därefter tar man steget upp i 
träningsgrupp där leken fortfarande är 
oerhört viktig. Här spelar vi på banan, 
diskutera ”vett & etikett” samt några 
regler och leker in golfteknik för de olika 
slagen. Några tävlingar kan de också 
bli här hemma på Forsbacka och då är 
spelformen scramble väldigt populär. När 
juniorerna har fått officiellt hcp försöker 
vi att få in tävlingsmomentet som en 
naturlig del i golfen. Något som kan vara 
svårt, men vi tror att det är väldigt viktigt 
för att behålla våra unga golfare. Det är 
väldigt sällan en tjej eller kille deltar i ett 
fotbollslag och dess träningar, men inte 
lagets matcher. 

De tävlingar som vi deltar i för utom de 
vi anordnar på Forsbacka är Skandia Tour 
Distrikt. Det är sex stycken tävlingar 
på banor runt om i distriktet. Ett roligt 
inslag där vi umgås med klubbkompisar, 
ledare och spelkompisar från andra klub-
bar. Från distriktstouren går steget sen 
till regional- och riks- touren, för att sen 
avslutas med Skandia Tour Elit. Här har 
vi två killar, Felix Jordansson och Markus 
Kjellin. Vill ni veta mer om juniortävling-
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arna så kontakta Birger.

Ett uppskattat inslag i vår verksamhet är 
våra läger. Under 2012 ska kommittén 
anordna flera läger på hemmaplan, tyvärr 
blev årets övernattningsläger inställt. 
Team FoGK tillsammans med ledaren 
Kent Gustafsson åkte i somras till Borås 
för ett spelläger. Uppskattat av juniorerna 
att få vara tillsammans, spela och sen vara 
uppe halva natten. Även på denna nivå är 
det förstås fokus på att verksamheten ska 
vara rolig.

Det har nämnts tidigare men det tåls att 
upprepas. Vi behöver flera ledare och 
föräldrar som hjälper till. Vårt mål är att 
varje träningsgrupp, ända från Golfkul 
till våra elitjuniorer, ska ha möjlighet till 
träning 2 – 4 gånger per vecka. Träningen 
är tillsammans med Birger, ledare eller 
våra äldre juniorer.

Verksamhetsplan för oldtimers
Oldtimerskommitténs huvudsakliga upp-
gift är att arrangera klubbens tävlings-
verksamhet för medlemmar i åldrarna 
Dam 50 och Herr 55 oavsett handicap 
och ger seniorerna en trevlig social sam-
varo i bästa golf anda.

Start förläggs till torsdag förmiddag, 
anmälan genom kansliet, Internet eller 
manuellt på vår anslagstavla.  Man kan 

välja mellan att spela 18 hål eller 9 hål 
PB med var sin poänglista.  Kostnad för 
tävling blir oförändrad SEK 20:-/gång.

På våren (troligen i april) kommer alla 
tävlingsledarna att få inbjudan till en 
information och allmän diskussionsträff. 
Checklista för översikt av vad som skall 
göras som tävlingsledare ska presente-
ras och som i år ska fri lunch erbjudas i 
samband med den egna tävlingen.  Två 
tävlingsledare finns på varje tävling.  Är 
någon intresserad att ställa upp och 
hjälpa till, ring ordförande Kurt Carlsson 
(0532 – 139 18) eller någon i kommittén.

På oldtimers årsmöte i oktober 2011 
bestämdes att  det skulle spelas en 
fyrboll-bästboll, en slaggolftävling och en 
greensome. Nytt för 2012 är att old-
timers kommer att ordna bridgespel en 
gång i månaden efter golfen på torsda-
gar.  Kontakten med MUFF klubbar ska 
fortsätta och första tävlingen kommer 
att spelas i maj på Forsbacka Golfklubb.  
Matchspel singel och KM i olika ål-
derskategorier ska också ordnas.

Coacher för BDGF’s serielag är:  
D. 60 Gunilla Kjellstedt 
H. 65 Reinhold Berg

Herrkommittén
Herrkommittén kommer under 2012 

att genomföra tisdagstävlingar i spelfor-
merna poängbogey och slag i serieform. 
Tävlingarna genomförs i huvudsak 
från gul tee men även från vit och blå. 
Även eclectic och matchspel kommer 
att genomföras. En herresa kommer att 
ordnas i början av säsongen och den 
årliga utflykten till Årjäng under senare 
delen av säsongen. Avslutningen kommer 
att genomföras under senare delen av sä-
songen. Kommittén kommer att ansvara 
för tävlingsledare till minst en klubbtäv-
ling under säsongen.

Marknadskommittén
Kommittén fortsätter att utarbeta strate-
gier för att stärka bilden av klubben som 
en framgångsrik och attraktiv golffören-
ing. Kommitténs målsättning är att öka 
det ekonomiska värdet på sponsringen 
genom att locka fler sponsorer. Under 
året kommer den traditionella sponsor-
dagen med tävling och efterföljande supé 
att genomföras.

Tävlingskommittén
I skrivande stund saknas ordförande i 
tävlingskommittén varför komplette-
rande uppgifter angående TK:s verksam-
hetsplan kommer att presenteras inför 
vårårsmötet. Tävlingsprogrammet är i 
nuläget planerat att följa samma upplägg 
som 2011.
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anteCkningar frÅn medlemsmöte

Fråga om ekonomiskt utfall beträf-
fande övergång till spelrätter.
Vid förra styrelsemötet låg 693 700 för 
återbetalning under hösten. Övervägande 
passiva medlemmar har valt att ta tillbaka 
lånet. Medlemssidan är svagt positiv 
beträffande återrekrytering.

Fråga om antal greenfee i år jämfört 
med föregående år.
Vid örra styrelsemötet, den 15 augusti, 3 
200 registreringar jämfört med 4 000 vid 
samma tid föregående år.

Fråga om samarbete med andra 
klubbar.
Vi har haft förfrågningar, men tackat nej 
p g a att intresset från andra klubbar är 
större att spela gratis hos oss än av oss att 
spela hos dem.

Föreslogs att vi skulle titta mer på Värm-
landsklubbarna.

Fråga om Jägaren. Ca 50’ har varit 
inne på hemsidan varav 8’ varit 
intresserade av boende.
Utfallet är det samma som för 2010 
beträffande uthyrning och greenfee. 
Erbjudande har varit ute på hemsidan 
med rabatterad greenfee, men inte gett 
någon effekt. Det har även annonserats i 
golfguiden och i Appen golf.se.

Påpekades att det är viktigt att erbjudan-
det ligger ute tidigt på säsongen.

Detta har redan varit uppe i styrelsen och 
finns med i planen för nästa år.

Har bedömning gjorts angående 
deltagande i golfhäftet.
Vi var med för tre år sedan. Detta resul-
terade i fler greenfeegäster, men mindre 
pengar p g a rabatten. Vi är nu med i 
Viasat som även ger ett PR värde då vi 
syns i sändningarna och även inkluderar 
deras samarbete med golf digest. Initiativ 
pågår med Tyskland där en organisation 
tittar på att ordna golfresor. Vi är med i 
Leaderprojektet som syftar till att stärka 

området för turism.

Fråga om möjlighet till bidrag för 
underhåll av fastigheter.
Vi har varit i kontakt med Länsstyrelsen 
för att ta ett helhetsgrepp beträffande alla 
byggnader.

Förfrågan på målning har gått ut, men 
gav inget svar.

Teeskyltar har stått länge och behö-
ver åtgärdas.
Tas med då planeringen för vintern 
påbörjas.

Vändning av banan.
Beslutet att inte vända banan togs för inte 
så länge sedan och ligger f.n. fast.

Önskemål om att banan vänds vid stora 
tävlingar så som t.ex. RM Äkta make.

Toalett.
Alla var nöjda med nya toaletten.

Önskemål om ändrad indexering av 
banan.
Bankommittén har tagit fram ett förslag 
till ändrad indexering som bygger på 
SGF:s rekommendation. Förslag och 
förklaring kommer att presenteras i Fors-
backa Nytt.

Duscharna i herrarnas omklädnings-
rum igenkalkade.
Detta är redan ordnat.

Lunchpriserna har höjts men ingen 
förbättring skett. Hade varit bra om 
styrelsen gått ut med info. om pris-
höjningen.

Utskick av styrelsemötesprotokoll.
Protokollen skickas ut med jämna mel-
lanrum, men finns också att tillgå på 
kansliet.

Stugan från Rolf Andersson Bygg 
står kvar där.

Planen är att stugan ska placeras på 
husvagnsparkeringen som ett billigare 
alternativ till hotellet, men bygglov måste 
kontrolleras.

Viktigt att ha ett bra prisbord under 
Forsbackaveckan.

Vad har hänt med förslagen på ev. 
förbättringar som lämnats in.
Förslagen finns och vi försöker beta av, 
men med en mindre i kansliet och en 
mindre på banan är vi beroende av att fler 
medlemmar hjälper till.

Arbetsgrupper finns inom andra 
klubbar för sådant arbete.
Frågan har varit uppe och det behövs en 
ledare som kliver fram.

Anette har pratat med olika personer som 
håller i några av förslagen. De har påbör-
jat några idéer men inte hunnit med.

Långa rondtider.
Frågan har varit uppe i TK. Den som 
kommer in tidigt kan bara åka ut och se 
till att alla trivs och kolla tider.

Vad har hänt efter enkäten. Målning 
i egen regi.
Målning i egen regi är inte att rekom-
mendera med de höga höjder som det 
gäller.

Styrelsen har gått igenom enkäten och en 
del förslag har lämnats till kommittéerna. 
På samma sätt som krav ställs på styrel-
sen bör krav ställas på medlemmar att de 
kommer och ställer upp.

Föreslogs att någon på mötet tar på sig 
att sammanställa och dela upp uppdragen.

Sällskapsrum.
Föreslogs att väggen till kansliet rivs och 
att ett klubbrum med soffgrupp och tv 
med golfkanal sätts upp.

Planer på träningsresa till Spanien i vår 
presenterades.

noteringar från medlemsmöte i fogk 2011-09-08
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Medlemmar i 
Forsbacka Golfklubb 

Kallas till ordinarie höstårsmöte  
Tisdagen den 29 november 2011 kl. 18.30. 

Plats: Forsbacka Golfklubb 
Program: Mötesförhandlingar, kaffe. 

 
Föredragningslista: 

Mötets öppnande. 
1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
3. Fastställande av föredragningslista. 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska 

justera mötesprotokollet. 
6. Fastställande av:  

a. medlemskategorier och antalet spelrätter. 
b. medlemsavgifter och spelrättsbestämmelser.  
c. verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets-     
    räkenskapsår. 

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter (4-7) för kommande 
verksamhetsår. 

8. Val av: 
a. föreningens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år. 
b. halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år. 
c. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett 

år. 
d. två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får 

styrelsens ledamöter ej delta. 
e. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till 

ordförande. 
f. ombud till GDF-möte. 

9. Behandling av styrelsens förslag samt motioner, som skriftligen kommit 
styrelsen tillhanda före 10 oktober 2011. 

10. Övriga frågor. 
Mötets avslutning. 

 

Forsbacka Golfklubb 
 

Anders Göras                        Marita Gustafsson 
                              Ordförande                                                    Sekreterare 
 
Enligt klubbens stadgar finns årsmöteshandlingar tillgängliga på Forsbacka GK senast  

1 vecka före årsmötet samt i klubbtidningen som utkommer före årsmötet. 
*Prisutdelning till Klubbmästare 2011 kommer att genomföras under kvällen. 

kallelse t ill  HöstÅrsmöte
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Valberedningens	  förslag	  till	  styrelse	  m.m	  för	  
Forsbacka	  Golfklubb	  2012	  

	  
Valberedningen	  föreslår	  en	  styrelse	  bestående	  av	  ordförande	  och	  sex	  
ordinarie	  ledamöter	  samt	  fem	  suppleanter.	  
	  
Valberedningen	  föreslår	  att	  mötet	  väljer	  nedanstående	  personer	  att	  ingå	  i	  
Forsbacka	  GK:styrelse	  2012:	  
	  
Ordförande:	   Anders	  Göras	   	   1	  år	  omval	  
	  
Ordinarie	  ledamöter:	  	  Susanne	  Korduner	   	   2	  år	  nyval	  
	   	   Svante	  Melander	   	   2	  år	  nyval	  
	   	   Sven-‐Åke	  Runelid	   	   2	  år	  nyval	  
	  
Suppleanter:	   Peter	  Kullberg	   	   1	  år	  omval	  
	   	   Zoran	  Cvijanovic	   	   1	  år	  omval	  
	   	   Christer	  Stolpen	   	   1	  år	  omval	  
	   	   Magnus	  Dalsbo	   	   1	  år	  nyval	  
	   	   Sten	  G.	  Svenhage	   	   1	  år	  nyval	  
	  
Kvar	  i	  styrelsen	  med	  ytterligare	  ett	  år	  kvar	  av	  sin	  valperiod	  är:	  
Rolf	  Andersson,	  Paul	  Erixon	  och	  Anette	  Johansson.	  
	  
Ombud	  till	  BDGF-‐möte:	  Beslutas	  av	  styrelsen.	  
	  
Revisor:	   	   Mikael	  Möller,	  ordf.	   	   1	  år	  omval	  
	   	   Lars	  Bergendahl	  (PwC)	  	   1	  år	  omval	  
Revisorsuppleanter:	   Marie	  Teg	   	   	   1	  år	  omval	  
	   	   Erik	  Nilsson	  	   	   1	  år	  nyval	  
	  
Samtliga	  personer	  som	  har	  föreslagits	  har	  accepterat	  nomineringarna	  
	  
	   	   Åmål	  oktober	  2011-‐10-‐27	  
	  
	  
……………………………………………..	  	  	  ………………………………….	  	  ………………………….	  
Sven-‐	  Gunnar	  Oscarsson,	  Ordf	  	  	  	  Lars-‐Göran	  Gustafsson	  	  	  Anette	  Johansson	  
	   	   	  

ValBeredningens förslag t ill  styrelse

Valberedningens	  förslag	  till	  styrelse	  m.m	  för	  
Forsbacka	  Golfklubb	  2012	  

	  
Valberedningen	  föreslår	  en	  styrelse	  bestående	  av	  ordförande	  och	  sex	  
ordinarie	  ledamöter	  samt	  fem	  suppleanter.	  
	  
Valberedningen	  föreslår	  att	  mötet	  väljer	  nedanstående	  personer	  att	  ingå	  i	  
Forsbacka	  GK:styrelse	  2012:	  
	  
Ordförande:	   Anders	  Göras	   	   1	  år	  omval	  
	  
Ordinarie	  ledamöter:	  	  Susanne	  Korduner	   	   2	  år	  nyval	  
	   	   Svante	  Melander	   	   2	  år	  nyval	  
	   	   Sven-‐Åke	  Runelid	   	   2	  år	  nyval	  
	  
Suppleanter:	   Peter	  Kullberg	   	   1	  år	  omval	  
	   	   Zoran	  Cvijanovic	   	   1	  år	  omval	  
	   	   Christer	  Stolpen	   	   1	  år	  omval	  
	   	   Magnus	  Dalsbo	   	   1	  år	  nyval	  
	   	   Sten	  G.	  Svenhage	   	   1	  år	  nyval	  
	  
Kvar	  i	  styrelsen	  med	  ytterligare	  ett	  år	  kvar	  av	  sin	  valperiod	  är:	  
Rolf	  Andersson,	  Paul	  Erixon	  och	  Anette	  Johansson.	  
	  
Ombud	  till	  BDGF-‐möte:	  Beslutas	  av	  styrelsen.	  
	  
Revisor:	   	   Mikael	  Möller,	  ordf.	   	   1	  år	  omval	  
	   	   Lars	  Bergendahl	  (PwC)	  	   1	  år	  omval	  
Revisorsuppleanter:	   Marie	  Teg	   	   	   1	  år	  omval	  
	   	   Erik	  Nilsson	  	   	   1	  år	  nyval	  
	  
Samtliga	  personer	  som	  har	  föreslagits	  har	  accepterat	  nomineringarna	  
	  
	   	   Åmål	  oktober	  2011-‐10-‐27	  
	  
	  
……………………………………………..	  	  	  ………………………………….	  	  ………………………….	  
Sven-‐	  Gunnar	  Oscarsson,	  Ordf	  	  	  	  Lars-‐Göran	  Gustafsson	  	  	  Anette	  Johansson	  
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resultatraPPOrt fOrsBaCka gk 2011

INTÄKTER

Prognos 2011 Föreg. år Budget 2012 % avvik. föreg år

Medlemsavgifter 2 458 2 250 2 763 9%

Greenfee 1 430 1 660 1 564 -14%

Lönebidrag 723 987 741 -27%

Övriga bidrag 25 18 69 39%

Jägmästaren, uthyrning 790 754 843 5%

Reklam/ Sponsorintäkter 314 331 353 -5%

Övriga reklamintäkter 5 15 20 -67%

Tränare/Driving range 370 370 556 0%

Fastigheten 64 83 59 -23%

Övriga kommittéer 199 133 124 50%

Hyra och övr. intäkter 401 397 415 1%

Summa intäkter 6 779 6 998 7 507 -3%

KOSTNADER

Prognos 2011 Föreg. år Budget 2012 % avvik. föreg år

Bana 2 850 3 016 3 020 -6%

Kansli 1 063 1 061 1 046 0%

Klubbgemensamt 450 461 392 -2%

Fastigheten 531 715 861 -26%

Jägmästaren, uthyrning 700 653 732 7%

Tränare/Driving range 633 509 627 24%

Marknadskommitten 53 42 54 26%

Övr. Kommittéer 150 119 133 26%

Styrelse 5 19 18 -74%

Summa kostnader 6 435 6 595 6 883 -2%

 

Finansnetto 10 -8 0

Resultat före avskrivningar 354 395 624

Avskrivningar 507 507 522

Resultat -153 -112 102

Foto: Peter Jacobsen

Prisutdelning PDs Travgolf på 
travbanan. 
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Prognos 2011
Det är tråkigt att återigen behöva konsta-
tera att resultatet för helåret blir negativt. 
I skrivande stund pekar resultatet på ca 
-150’. Den främsta orsaken är att vi tap-
par kraftigt på våra greenfee-intäkter.Vi 
liksom en hel del klubbar i vårt närom-
råde har ca 8-10% färre registrerade 
greenfee-rundor jämfört med 2010. 
Lönebidragen sjunker som en naturlig 
följd av en heltidsanställd bidragstagare 
mindre på banan, men också genom 
åtstramningar av de kommunala bidrags-
reglerna under året. 

Budget 2012.
Det är några saker i nästa års budget som 
sticker ut. 1. Vi ska genomföra ett antal 

läger med lite olika inriktningar, här är 
det Birger som håller i taktpinnen. 2. 
Upprustningen av Jägarn har nu skjutits 
upp i tre år, nu kan vi inte skjuta upp 
detta längre. Halva kostnader (235’) avser 
förbättringen varför den kostnaden tas 
som investering. 3. 4:ans tee byggs om, 
även här tas kostnaden som investering 
(150’). 

Likviditet.
Med hänsyn till omvandling fr medlems-
lån till spelrätt kommer kassan att dräne-
ras relativt kraftigt mot slutet av året, min 
förhoppning från i våras att vi skulle klara 
oss utan att nyttja checkkrediten är mot 
bakgrund av de låga greenfee intäkterna 
i fara. Ett sätt att hjälpa klubben för den 
enskilde medlemmen är att förskottsbe-

tala 2012 års avgift redan i dec.

MoreGolf-kortet
Nu kan du enkelt delbetala din eller 
familjens årsavgift med MoreGolf Mas-
terCard. Kortet fungerar både som ditt 
medlemskort i Svenska Golfförbundet 
och som ett flexibelt betalningsmedel 
med rabatter och förmåner speciellt 
framtagna för golfare, läs gärna mer på 
www.golf.se/MoreGolf eller se annons på 
sidan 14-15. Varje godkänd ansökan ger 
din hemmaklubb ett bidrag.

Rolf Andersson

resultatkOmmentar

resultatkommentar

Föreslagna årsavgifter 2012
2011 2012

Fullvärdig äger spelrätt 3500 3750

Fullvärdig hyr spelrätt 4600 4850

Vardagsmedlem äger spelrätt 2900 3150

Vardagsmedlem hyr spelrätt 4000 4250

Passiv (saknar spelrätt) 500 500

Pay as you play & Non-Resident 1500 1750

Studerande & Värnpliktig 22-27 år 1700 1700

Junior 17 - 21 1500 1500

Junior 11 - 16 1200 1200

Junior  0 - 10 350 350

Övriga avgifter
Avgift vid för sen fakturabetalning 200 200

Städdeposition 200 200

Skåpavgift för hyrt skåp 210 210

Skåpavgift för litet eget skåp 35 35

Skåpavgift för eget stort skåp 55 55

Parkeringsplats för el-moped 210 210

Skåpavgift för batteriskåp 160 160

Styrelsen föreslår att medlemsantalet skall vara max. 1.220 

aktiva medlemmar fördelat på 840 vuxna, 120 Pay as you

play & Non resident, 60 vardagsmedlemmar samt 200 juniorer.

Investeringar - Budget 2012
BANAN

Ombyggnad tee nr 4 150 000

JÄGARN

Fasad, målning och renovering 230 000

Inventarier 15 000

KLUBBGEMENSAMT

Datorer 17 500

Kamera 15 000

Möbler 10 000

TV 10 000

DRIVING RANGE

Studio 35 000

Fordon för bollplockning 80 000

SUMMA KRONOR 562 500
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Herresan 2012

 

20-ÅRS JUBILEUM FÖR 

HERRESAN 2012!! 
Resan 2012 går av stapeln lördagen den 28 april. Avresa från HC kl 05.00 (var på 
plats senast 04.45!). 

Pris 850:- / person 

I detta pris ingår:  

 Buss tur och retur 
 Greenfee och shotgunstart 09.30! 
 Frukost och lunch 
 Vagn, pollett och banguide 
 Och givetvis del i det bästa och största 

prisbordet hittills!! 

 

Anmälan senast 31 mars genom att sätta in 850:- på bankgiro 118-1171. Anmälan 
är bindande. 

Passa på att åka med på detta 20-års jubileum, fullt av tokiga överraskningar och 
galna upptåg. Keep swinging och hjärtligt välkomna!! 

Anders ”BOB” Larsson 070-65 15 670 

Hans B Johansson 070-67 33 757 
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Juniorer 2011 Juniorer 2010 diff diff% Klubb

98 115 -17 -14% Torreby GK

238 261 -23 -9% Skaftö GK

139 162 -23 -14% Fjällbacka GK

174 171 3 1% Lyckorna GK

178 192 -14 -7% Strömstads GK

90 109 -19 -17% Forsbacka GK

166 189 -23 -12% Orust GK

187 197 -10 -5% Sotenäs GK

20 19 1 5% Dagsholm GK

136 160 -24 -15% Stenungsund GK

99 113 -14 -12% Mjölkeröds GK

191 189 2 1% Tjörns GK

55 66 -11 -16% Melleruds GK

30 33 -3 -9% Allmags GK

92 75 17 22% Uddevalla GK

39 39 0 0 Tanums GK

47 59 -12 -20% Dynekilens GK

1 4 -3 -75% Lysekils GK

24 18 6 33% Brastad GK

2 004 2 171 -167 -7%

JuniOrstatistik
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Skolungdomar på besök.

Foto: Birger Kjellstedt

Under planeringskonferensen i Bohuslän Dals Golfdistriktsförbund i oktober presenterades från Svenska Golfför-
bundets sida statistik om medlemsutvecklingen för juniorer i distriktet, se tabellen nedan. Statistiken visar föränd-
ringen i kategorin aktiva juniorer och visar tydligt en fortsatt negativ trend. Vi behöver öka våra ansträngningar för 
att få fler juniorer att upptäcka golfen.
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VerksamHetsBerättelse PrO

första säsongen...
Jaha, då var ännu en golfsäsong 
över! Tiden går på tok för fort, men 
det är väl så då man trivs och har 
det bra!!?? Under min första säsong 
som tränare på klubben har mer-
parten av tiden gått till arbete med 
klubbens juniorer och juniorkom-
mitténs verksamhet. Roligt, inspi-
rerande och viktigt arbete. Tack alla 
juniorer, föräldrar och ledare för allt!

Säsongen startade med att vi bjöd ut 
Rösparken och Södra Skolan till klub-
ben för att prova på golf, detta gjordes i 
samarbete med Svenska Golfförbundet 
och deras juniorsponsor Skandia. Vi 
besöktes av över 200 elever på två dagar. 
Ungdomarna och lärarna uppskattade 
dagarna. Liknande dagar då vi och andra 
golfklubbar bjuder in skolor, andra fören-
ingar och företag är enligt mig ett måste 
i framtiden. 

Under sommaren så samlades vi ett 
tjugotal personer för att tävla och umgås 
med god mat som avslutning i den s.k. 

Fredags Golfen. Något som vi kommer 
spinna vidare på under 2012. Trevligt och 
viktigt med arrangemang som stärker 
klubbkänslan och samhörighet.

Kurs och lektionsverksamheten har enligt 
mig varit en lugn verksamhet. En orsak 
kan vara att jag började min tjänst i mit-
ten av april. Inför kommande säsong är 
jag med från start och hoppas att jag kan 
erbjuda lektioner och kurser som intres-
serar fler att träna och ta lektioner. Under 
sen-sommaren anordnade jag en kurs för 
golfare med 36/+36 i hcp. Mitt mål var 
att fylla en grupp, det blev fyra.  Det är 
tydligt att det finns ett behov!

I skrivande stund så planeras det en hel 
del! Under mars månad hoppas jag att 
vi kan åka till Costa Dorada i Spanien 
för att spela och träna på Lumine Golf 
& Beach Club. Finslipning av svingen 
under vintern kan förhoppningsvis göras 
i Åmåls tennishall. Jag återkommer med 
information via e-post och på hemsida 
då jag vet mera. Jag har även funderat 

och mätt med tummstocken hur vi ska 
förbättra båset på rangen. Förhoppnings-
vis så finns det väggar, speglar och nya 
mattor när ni kommer ut till våren. Innan 
jul och nyår ska vi också ha avslutat Steg 
1 utbildningen för klubbens juniorledare.

Det arbete som jag har gjort tillsammans 
med juniorkommittén vill jag gärna göra 
tillsammans med andra kommittéerna. 
Klubbens kommittéer är viktiga, dom gör 
ett bra arbete. Jag hjälper gärna till med 
idéer och arbete för vi tillsammans ska 
kunna ta ett par steg till i rätt riktning.

Den ideella verksamheten i en förening 
är förstås jätte viktig. Är Du intresserad 
av att hjälpa till som t ex juniorledare 
eller kanske slå i en och annan spik i det 
nya båset på rangen så får Du gärna kon-
takta mig. Vi är tacksamma för all hjälp!

Tack för en trevlig säsong!

Birger Kjellstedt

Junioravslutning 2011

Foto: Birger Kjellstedt
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träningsresa 2012

 

Golf – träningsresa 2012 till Lumine Golf & Beach Club 
Jag har gått igenom flera förslag från olika resebyråer och kommit fram till att nedanstående 
är det bästa. Förslaget har jag fått av min kompis och kollega Krister Andersson, pro på Borås 
GK och f.d. medlem på Forsbacka. Krister och hans gäster kommer att vara på Lumine Golf 
under samma period som ni ser i mitt förslag. Ett roligt inslag i resan då vi kan umgås och 
spela med eller emot varandra. Lumine Golf & Beach är en ny Greg Norman designad 
anläggning med 2 stycken 18 håls banor och en 9 håls bana. Det blir sex dagar med mycket 
golf, trevliga middagar och god service. Själv så har jag jobbat sex år som golftränare & värd 
för Kullenberg Golf på olika resmål i Europa, så jag anser själv att jag har bra koll på vad en 
golfresenär önskar sig. 

I resan ingår (preliminära datum 23 – 30/3, flyg från Landvetter) 

 Flyg t/r inkl golfbag (Flygtider: 23/3 08:30 – 11:40 30/3 13:45 – 16:35) 
 Transport från flygplats till hotell 
 Transport från hotell till golfbana under hela veckan 
 Boende, frukostpension och del i dubbelrum 
 5 st 18 håls ronder 
 1 st 9 håls rond 
 Golfskola (2-3 timmars träning/dag) 

Pris för resan: 10 200 kr  

Transport till och från Landvetter är något som vi kan lösa tillsammans då vi vet hur många 
resenärer vi blir, ingår inte i resans pris. 

Första delbetalningen, 1 000 kr, görs innan 11-12-31. Sista dag för slutbetalning är 12-02-01. 
OBS! Delbetalningen betalas ej tillbaka vid avbokning. 

Tillbaka till innehållForsbackaNyttForsbackaNytt

golf–träningsresa 2012 till 
lumine golf & Beach Club
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Information kring resmålet 

- Lumine Golf & Beach ligger ca 60 minuter söder om Barcelona. Kusten heter Costa 
Dorada och staden heter Tarragona. Lumine Golf & Beach Club drivs av en f.d. pro 
från Sverige 

- Hotellet som vi kommer att bo på, Monica Hotel,www.hotelmonica.com med 4-
stjärnor. På så vis har vi närhet till flera trevliga restauranger och endast 10 minuter 
från golfbanan.  

- Den dagen det är planerat 9 håls spel har jag fått ett förslag på en mycket trevlig 
utflykt. Det är en olivoljeprovning med middag och transport. Den tillkommer och 
kommer att kosta ca 60 Euro 

- http://www.youtube.com/watch?v=ItOLv7YCKjQ 
- http://www.youtube.com/watch?v=yOzkilhlf74&feature=related 
- http://www.lumine.com/ 

 
Skicka mig ett meddelande på pro.fogk@telia.com eller ring 0706-323275 om Du är 
intresserad av resan. Vi har bokat 15 stycken flygbiljetter och det är först till kvarn. Det kan 
finnas möjligheter till flera biljetter, men priset kan då variera.  
Hälsningar 
Birger 
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kluBBmästare 2011

statistik

Herrar

Kristoffer Krave

Damer

Ingen tävling

Pojkjuniorer

Kristoffer Krave

Flickjuniorer

Jessica Karlsson

D-35

Thinka Berg Sköld

D-60

Gunilla Kjellstedt

H-45

Bo Jansson

H-55

Pelle Larsson

H-65

Vidar Hans Hanvold

Foursome

Felix Jordansson 
Markus Kjellin

D-50 , D-70, Dam
H-35, H-75  

Ingen tävling

Vi gratulerar
alla klubbmästare!

Prisutdelning sker på
Höstårsmötet.

KM 2011 
F.v. Karin Johansson och Jessica Karlsson

Foto: Birger Kjellstedt

Tidsbokning i GIT
2010 2010 2011 2011

Gjorda bokningar totalt 16 333 14 900
gjorda via Min Golf 5 426 33,22% 5 592 37,53%
gjorda via Golfbox Skandinavien 218 1,33% 243 1,63%
gjorda via Min Golf mobil (nyhet 2011) 0 0,00% 78 0,52%
gjorda via receptionen 10 639 65,14% 8 966 60,17%
gjorda via terminalen 50 0,31% 22 0,15%

Greenfree
2007 2008 2009 2010 2011

Registrerade besökare 6400 6100 6 300 5 700 5100

Tyvärr håller trenden med minskande greenfee i sig även i år. Minskningen jäm-
fört med förra året är ca 11 %. I övriga golfsverige ser det väldigt olika ut men 
en del klubbar i storstadområden ökar medan många klubbar med något sämre 
geografiskt läge i förhållande till befolkningscentra ser en minskning.

Vi ser en ökning av bokningarna via Min Golf men huvuddelen görs fortfarande 
i receptionen via telefon eller över disk. Nytt för i år är att man kan ladda ner en 
applikation till mobilen och göra bokningar ifrån den.
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Statistik KM (antal deltagare) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Antal/klass

KM Herr 22 22 20 16 12 17 109
KM Pojkjunior 0 0 0 5 0 7 12
KM Dam 6 5 7 5 0 0 23
KM Flickjunior 0 0 0 4 0 4 8
KM Foursome 18 24 42 24 18 30 156
H-35 4 8 7 4 4 0 27
H-45 7 0 11 6 4 6 34
H-55 5 7 11 4 8 11 46
H-65 8 8 9 6 9 8 48
H-75 9 6 5 5 4 0 29
D-35 0 0 0 0 0 4 4
D-50 0 0 0 0 0 0 0
D-60 0 0 0 0 0 0 0
D-70 4 0 0 0 0 0 4
Totalt per år: 83 80 112 79 59 87
Antal deltagare /KM- tävling i snitt: 6 6 8 6 4 6

Medlemsstatistik per 15 november 2011
Seniorer Antal %
Fullvärdig med spelrätt 406 43,05%
Fullvärdig, hyr spelrätt 98 10,39%
Hedersmedlem 1 0,11%
Stud. & Värnpliktig 22-27 år 13 1,38%
80+ 21 2,23%
Vardagsmedlem med spelrätt 15 1,59%
Vardagsmedlem, hyr spelrätt 2 0,21%
Pay as You play 116 12,30%
Pröva på 21 2,23%
Sponsorer 53 5,62%
Passiva 90 9,54%
Summa Seniorer 836 88,65%
Juniorer
Fullvärdig 87 9,23%
Pröva på 1 0,11%
Sponsorer 8 0,85%
Passiva 11 1,17%
Summa Juniorer 107 11,35%

Medlemmar totalt 943 100,00%

Ungefär 6 deltagare i snitt per KM-tävling, är det vad vi vill ha? Hur skall vi göra 
KM attraktivt för att få fler att ställa upp? Tyck till och gör era önskemål hörda.

Tävlingsstatistik
2010 2011

Antal tävlingar 28 31
Startande herrar 1281 1623
Startande damer 400 691
Startande totalt 1681 2314
Varav startande gästspelare 560 782

Vi ser en ökning av antalet tävlingsdeltagare vilket är positivt.
Vi genomförde några tävlingar fler i år, bland annat Viasat Golf Digest Trophy.  
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infOrmatiOn frÅn reCePtiOn, kansli  OCH tränare

Under vinterhalvåret finns Ann-Britt 
i reception/kansli. Öppettiderna är 
normalt 08.30-15.30. Birger når Ni 
via mail.

Receptionen
0532-616 90 
hotell.fogk@telia.com

Intendent
0532-616 91 
info@forsbackagk.golf.se

Instruktör
0532-616 92 
pro.fogk@telia.com

Ändringar gällande medlemskap
Meddela kansli/reception så snart som 
möjligt, dock senast 30:e november, om 
det är några förändringar inför nästa 
säsong. 

Fakturering
Fakturering kommer att ske i december 
och det innebär att ni får fakturan redan 
innan jul. Vi ser gärna att ni betalar eller 
delbetalar innan årsskiftet då vi alltid har 
problem med likviditeten vid denna pe-
riod av året. Utnyttja gärna erbjudandet 
om golfkortet More Golf. 

Även nästa säsong finns möjligheten 
att dela upp betalningen; minst 50% på 
förfallodatum, minst 25% i februari och 

slutbetalning siste mars.

Betalning vill vi helst ha till vårt bank- 
giro, 118-1171, då vi håller på att av-
veckla post-girot. Det går naturligtvis 
bra att betala kontant i receptionen. Vid 
betalning är det mycket viktigt att ni 
uppger fakturanummer och ert golf-id 
som referens.

Bagskåpen
Vi rekommenderar att alla tömmer 
skåpen och tar hem utrustningen under 
vintern. Ni slipper eventuella skador på 
utrustningen och vi kommer åt att städa 
ordentligt.

Kontaktuppgifter
Det är viktigt att Ni uppdaterar Era 
adressuppgifter på Min Golf/Golf.se så 
att vi har aktuella uppgifter för fakture-
ring och andra utskick. Även uppgifterna 
i matrikeln på hemsidan blir då aktuell 
då uppgifterna automatiskt hämtas ur 
Golfens IT-system. Behöver ni hjälp så 
kontakta oss.

E-postadresser
Då vi fortsätter att utveckla information 
via hemsida och e-post är det av största 
vikt att ni regelbundet kontrollerar att 
rätt e-postadress finns registrerad på Min 
Golf/Golf.se. Vi hjälper er med detta om 
ni får problem.

Vinterträning i Åmåls Tennishall
Söndagen den 22 januari börjar nästa 
säsongs vinterträning, även denna vinter 
kommer vi att hålla till i Åmåls tennis-
hall. Att träna inomhus  är ett bra sätt att 
hålla igång svingen och gemenskapen 
med dina golfkompisar. Med hjälp av t ex 
filmkamera blir det också ett väldigt bra 
tillfälle att göra eventuella justeringar i 
svingen. När våren kommer så är svingen 
klar! Vi har även tillgång till tennisklub-
bens mötesrum och gym. Varför inte 
kombinera ett golfpass med lite gym och 
sen en runda stavgång eller löpning i 
Örnässpåret!!??

Jag återkommer på hemsidan med mera 
information kring dagar, tider, juniorträ-
ning, grupp- och privatlektioner etc.

Golfresa 
i klubbens regi erbjuds till våren. Det 
finns platser kvar, passa på! Se separat an-
nons i tidningen och på hemsidan.

Till sist
önskar vi som jobbar på Forsbacka alla 
medlemmar en riktigt God Jul och ett 
Gott nytt år!

Peter, Ann-Britt, Birger  
och Pelle med personal

Ann-Britt Larsson och 
Birger Kjellstedt

Foto: Peter Jacobsen

mailto:info@forsbackagk.golf.se
mailto:pro.fogk@telia.com
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Tänk vad tiden går fort när man 
har roligt. Snart fem år har passe-
rat sedan jag fick förmånen att bli 
intendent på Forsbacka Golfklubb, 
fem år som jag ser tillbaka på med 
glädje då det har varit en mycket 
lärorik tid.

Att det skulle vara så många olika om-
råden att hantera i jobbet som inten-
dent hade jag inte riktigt föreställt mig. 
Arbetet har varit både krävande och svårt 
många gånger men samtidigt väldigt ut-
vecklande. När jag började i klubben var 
det fortfarande goda tider inom golfen 

och det såg ganska bra ut för framtiden. 
Sedan började det skaka i världsekono-
min och svallvågorna efter detta fick 
naturligtvis konsekvenser även för golfen. 
Intäkterna minskade i form av sjun-
kande medlemsantal, utebliven greenfee, 
minskade bidrag och färre sponsorer som 
i samband med en stadig kostnadsökning  
naturligtvis gav en ansträngd ekonomi.

En hel del åtgärder har genomförts för 
att bromsa i nedförsbacken och nu åter-
står arbetet med att börja klättra uppför 
igen så att ekonomin blir bättre och 
förhoppningsvis ger årliga överskott istäl-

let för underskott. En grannlaga uppgift 
för styrelse, anställda och medlemmar 
tillsammans då det är många faktorer 
som skall beaktas. Det kommer att krävas 
ännu hårdare arbete av samtliga inblan-
dade men förutsättningarna finns på plats 
med en bana av hög klass, en skuldfri 
förening och kunniga, engagerade styrel-
semedlemmar, medlemmar och personal.

Jag önskar styrelse, personal och med-
lemmar lycka till i framtiden och ser fram 
emot att som medlem få mer tillfällen att 
njuta av vackra Forsbacka.

Peter Jacobsen

tack och lycka till
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