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KALLELSE
TILL

VÅRMÖTE
Torsdag

28 april 2011 kl. 18.30
Plats: Forsbacka GK

För sjunde året i rad
hälsar krögarna på

Forsbacka golfrestaurang
Er välkomna till bords.

Efter en lång mörk vinter väntar nu ljumma som-
markvällar på restaurangens uteservering med god

mat och dryck i trevligt sällskap.
Vi ses efter rundan.
Annelie och Micke

Vi är på gång...Vi är på gång...
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O R D F Ö R A N D E N H A R O R D E T

Snön smälter och temperatu-
ren stiger, det börjar närma sig
säsong igen. För mig har golf-
suget kommit igång på allvar
och jag har provat den rostiga
svingen på rangen under sho-
pens öppningshelg, det finns
saker att jobba på!

Åter till klubben och vår verksamhet. Vi
har bokslutet klart och vi gör en förlust
på 112 000 kr. Orsakerna till denna för-
lust är i huvudsak två. Ett, semesterskul-
den har ökat, vår personal har tagit ut för
lite semester.Vi har pratat om detta i sty-
relsen och med Pelle (banpersonalen)
och Peter (kanslipersonalen) och vi skall
undvika detta under 2011. Två, de kol-
lektiva försäkringarna som vi har för vår
personal, de är svåra att budgetera och
räknas ut i samband med bokslutet.
Verksamheten har annars gått ihop vi har
balanserat de lägre intäkterna med lägre
kostnader. En annan intressant bit för
ekonomin är konverteringen vi genom-
förde i höstas, vi har tappat ca 50 fler
medlemmar jämfört med andra år.
Denna skillnad består till allra största del

av gamla passiva medlemmar som valde
att gå ur i samband med konverteringen.
Vi har ca 750 000 kr som vi skall betala
tillbaks under året. Vår förhoppning är
att vi skall klara det med nya medlem-
mar, med de medlemmar som kommit in
i klubben utan lån (ca 600 000 om de ca
100 köper spelrätt) samt att vi har
avskrivningar på ca 500 000 kr och inves-
teringar på ca 140 000 kr. Skillnaden
mellan avskrivningar och investeringar
är en kassaförstärkning på ca 360 000 kr.
Var vi hamnar i slutändan ser vi inte för-
rän efter sommaren men vår förhopp-
ning är att vi skall klara detta utan att
behöva låna någonting. Om vi gör det så
är jag mer än nöjd av två orsaker, dels att
vi klarat konverteringen utan att någon
medlem har förlorat några pengar och
dels att det gått igenom utan att vi då har
några som helst lån.

En nyhet för er medlemmar är att vår
pro numer heter Birger Kjellstedt.
Martin sa upp sig 1:a Mars för att flytta
hemåt och börja på sin ”gamla” hemma-
bana Tobo GK. Martin, lycka till, och
tack för din insats genom åren. Vi är
glada för att vi får ”tillbaks” Birger.
Många av er har sett honom växa upp på

Forsbacka och bli en riktigt duktig golf-
spelare. Han har förkovrat sig under åren
i förskingringen och återkommer nu som
pro.

Banan, vi har konstaterat att vi har
angrepp av snömögel och isbränna på
greenerna. Banpersonalen gör allt de kan
för att vi skall komma tillrätta med det.
Hoppas nu också att vädrets makter är
med oss så vi kan ståta med en lika fin
bana som vi har blivit vana med de senas-
te åren när vi nu arrangerar RM-äkta
makar 1-3 juli.

Hoppas jag får chansen att möta många
av er på årsmötet.

Vänliga Hälsningar och hoppas vi kan
öppna banan snart

Vi ses på årsmötet torsdagen den 28:e
april

Anders Göras
Ordförande

Hej golfvänner

Från 8:ans tee

Tillbaka till innehåll
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B A N K O M M I T T É N

I vår ände av Marbella har
mellan kl 19.00 och 22.00 de
senaste dagarna friden störts av
ett flitigt och ofta falskt trumpe-
tande åtföljt av kraftiga smällar
från bastrummor. Oljudet kom
från fotbollsstadion-trodde vi.

Dagens promenad-fredagen före palm-
söndagen gav oss förklaringen. Hela
området doftar påsk, allergiker göre sig
icke besvär. I en temperatur runt 28 gra-
der doftar det så att även icke allergiska
skallar reagerar. De ”tronos” som skall
bära bland annat Jesus och Maria i påsk-
processionen håller på att dekoreras med
billaster av blommor. Oljudet kommer
från den orkester som tränar inför sin
insats i processionen vilken genomförs
varje dag under ”Semana Santa” med bör-
jan i övermorgon. En snabb titt inne i
kyrkan avslöjar att Jesus har sitt högra
smalben inklusive fot på renovering, för-
hoppningsvis är allt på plats om två dagar.

Han kommer i och för sig att bli buren
oavsett.

Av allt att döma doftar det även på
Forsbacka, inte så mycket av blommor
men dock av vår. Hjälpsådden är på plats.
I år har vi en person mindre på banan vil-
ket gör att det kan dröja innan banan öpp-
nas. Som vanligt är vi beroende av värme
och regn i lagom balans och som vanligt
kommer vi att prioritera skötseln av de
kortklippta ytorna vilket säkert innebär
att det även i år kommer att klagas över
”idiotiska ruffar”, nu vet Ni varför. Som vi
tidigare nämnt kommer vi att tvingas
släppa upp mera högruffar i år, orsaken är
påtvingade besparingar. Åtgärden kom-
mer inte att påverka Forsbackas medlem-
mar då vi alltid spelar rakt. Årets budget
ger ingen möjlighet till förbättringar av
banan. En utveckling som jag personligen
ogillar då det i praktiken innebär att
banan på sikt tappar klass. Det gäller att
bestämma var vi skall spara, ett ansvar
som åligger samtliga medlemmar.

I början av juli arrangeras RM för äkta
makar på Forsbacka GK, ett utmärkt till-
fälle att få positiv publicitet om vi sköter
oss. Bankommittén behöver ett antal per-
soner som kan ställa upp bland annat i
händelse av regn, hör av Dig om Du kan
bistå under några timmar.

Klubbens fairwayklippare och fotograf-
Leif Sundberg-fick från ett norskt golf-
magasin förfrågan om rätten att använd
några av hans bilder i ett reportage om
klubben, inspirerad av vår hemsida. Bra
jobbat Leif. Intressant att se vad som
skrivs, i alla händelser får vi gratis reklam.
Mera gratis reklam får vi i Golf Digest
under våren. Forsbacka väcker intresse så
länge vi kan erbjuda något extra vilket vi
kan om vi vill. Väl mött om några veckor.
Nu är det väl för övrigt et utmärkt tillfäl-
le att finjustera svingen, rangen är grön
och fin.

För bankommittén
Paul Erixon
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Våren är här!

H E R R K O M M I T T É N

Inte trodde man att vi skulle få ännu en
tuff och lång vinter men moder natur
ville annat. Nåväl, nu är det äntligen
dags att börja en ny härlig säsong på vår
fina bana. Om det går som vi i kommit-
tén hoppas kan vi starta den 26/4. Det
är bara att be till vädrets makter. I år har
utökat till 21 tävlingsdagar varav 12 st.
slag och 9 st. pb.Vi har 2 starter från blå
tee och 1 från vit. Anmälan är som tidi-
gare, till den lottade delen 15:00 dagen
före i övrigt VSOP. Startavgiften kom-
mer däremot att höjas till 40:- det är
första höjningen sedan herrdagarna
startade så vi hoppas att det inte har för
stor betydelse. Sista herrdagen är plane-
rad till 20/9. Herravslutning med 18 hål
lottad scramble och prisutdelning på
XO kommer att gå av stapeln den1/10.

Vi kommer även i år att göra en utflykt
till Årjäng, det brukar vara trevligt.
Datum för detta kommer senare, kolla
tavlan i herrummet.

Eclectic fortsätter vi med. Samma upp-
lägg som förut med två klasser. För de
som inte anmälde på herresan kommer
vi att ta emot anmälningar de två första
herrdagarna.

Matchspelstävlingen Pär Öhmans
Minne kommer att fortsätta i år också,
anmälan till den skall göras i receptio-
nen. Här vill vi att det blir en skärpning
vad det gäller att hålla tidsplanen.

Till slut vill jag bara nämna några ord
om årets herresa. Eftersom almanackan
har placerat påsk på vår normala reslör-
dag blev resan en vecka tidigare i år så
det blev lite krångel för Hans B och
Anders G men som vanligt ordnade
dom det. Vi var på Hills GC i Göteborg
och hade en kanon-dag. Tack för det.

Hoppas på en härlig säsong, vi ses på
Forsbacka.

Göran Arvidsson, Mats Ackerblad,
Kenneth Ahnström, Christer Stolpen
och Janne Larsson, Herrkommittén.

Äntligen dags!

Tillbaka till innehåll



5

ForsbackaNyttForsbackaNytt

M A R K N A D S K O M M I T T É N

M E D L E M S K O M M I T T É N

”Midvinter nattens köld är hård…”ja så
kan man kanske sammanfatta en lång
och framför allt rekordkall vinter.

Om en normal vinter avseende temperaturen är
100% (vilket det sällan är nuförtiden, oftast 80-85%
under de senaste åren) så var vintern 2010-11 ca
120%. Våra byggnader har klarat av vinter och kyla
bra, utan några sönderfrusna rör eller några andra
större bekymmer. Anbud för att måla om Jägmästaren
skickades ut för en dryg månad sedan och i skrivande
stund väntar vi anbuden åter för en utvärdering.
Vidare kommer sedvanliga underhållsinsatser av
byggnaderna ske efter behov fortlöpande under året.

Magnus
Dalsbo

B Y G G N A D E R

Marknadskommittén strävar på med idogt arbe-
te för att stärka klubben. Ljusningen i konjunktu-
ren skall vi försöka dra nytta av.

Göran Magnusson, Mikael Möller, Anders Bring, Stefan
Jakobsson och Kenth Peterson är de personer som ingår i kom-
mittén. Dryfta gärna frågor och funderingar med dom.
Kommittén fortsätter med att försöka locka in nya sponsorer
och naturligtvis att utveckla samarbetet med befintliga.
Travgolf-konceptet fortsätter även i år och kompletteras med en
jubileumstävling i Provinstidningens regi.

Klubben har startat ett projekt som syftar till att tillsammans
med andra lokala aktörer inom turismnäringen försöka utveckla

mer affärer för inblandade parter genom att på sikt kunna sam-
arbeta med bokningar och andra aktiviteter. Projektet finansie-
ras med hjälp av EU-bidrag från Leader-organisationen.

Även i år kommer vi att bjuda in till den årliga sponsordagen.
Den går av stapeln lördagen den 3 september, något senare än
tidigare för att fler skall ha möjlighet att deltaga.

Vi hoppas på ett bra golfår för oss alla.

För Marknads kommittén
Göran Magnusson

Konjunktursvängning?

Vi kommer att
genomföra Golfens
dag lördag den 7
maj!
Golfens dag är en aktivitet för nya golfare/medlemmar. Alla intres-
serade får prova på att slå golfslag på driving rangen, testa puttning
och följa med och spela några hål på banan.Vi avslutar med att göra
ett besök i restaurangen som bjuder på fika. Vi behöver hjälpas åt
med att ta hand om våra besökare denna dag! Detta är en fantastisk
möjlighet för oss att rekrytera nya golfare och medlemmar! Hör av
dig till mig så att jag vet att Du kommer.

Peter Kullberg

Tillbaka till innehåll

Klubbhuset i vårsolen
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Slå till! Ta med dig dina vänner till Forsbacka GK lördagen

den 7 maj. Vi ställer upp med svingtips på banan, övningar

på putting-greenen, träning på driving-rangen och mycket

annat. Golf, så mycket mer än en sport!

7

www.forsbackagk.se

Tillbaka till innehåll



7

ForsbackaNyttForsbackaNyttForsbackaNyttForsbackaNyttTillbaka till innehåll



88

ForsbackaNyttForsbackaNytt

T Ä V L I N G S K O M M I T T É N

Vi har en nystart för tävlings-
kommittén på Forsbacka GK
bestående av Denny Larsson,
Christer Stolpen, Janne
Larsson och mig själv.

Efter att vi komponerat ett förslag på täv-
lingsprogram och en manual för tävlings-

ledare, har vi genomfört en informa-
tionsträff och fördelat samtliga tävlingar.
Vi är också igång med utbildning i GIT
och regelgenomgång för samtliga täv-
lingsledare. Glädjande är att vi fått ihop
13 stycken tävlingsledarpar! Dessa kom-
mer i sin tur att behöva hjälp av 2-4 per-
soner vid varje tävling.

Hör av dig till oss i tävlingskommittén
vilken/vilka av årets tävlingar som du kan
ställa upp och hjälpa till med! Vi behöver
alla hjälpas åt för att kunna genomföra
riktigt bra tävlingar på Forsbacka!

Peter Kullberg

Ny tävlingssäsong

O L D T I M E R S K O M M I T T É N

Tävlingsprogrammet för
säsongen är klart och en infor-
mationsträff för tävlingsledare
har genomförts.

Torsdagen den 19 maj bjuder vi till
MUFF, dvs Melleruds GK, Dagsholms
GK och Uddevalla GK besöker oss.

I september har vi inbjudningstävling
Värmland då Billeruds GK, Årjängs GK
och Arvika GK besöker oss. I år kommer
vi även att bjuda in Hammarö GK. Det
vore trevligt om så många som möjligt
kunde representera Forsbacka GK.

Birger Kjellstedt, klubbens nye instruk-
tör, kommer som Martin gjort tidigare år
att erbjuda träning mot en lägre avgift, se
anslag på klubben eller hemsidan inom
kort.

Vid vårt möte den 14 april informerade
vår greenkeeper Pelle Gärdensmo om att
banan har en hel del skador efter vintern
och att man under vintern/våren har lagt
igen en del diken för att underlätta spelet.

Med vänlig hälsning,
Kurt Carlsson

Välkomna alla Oldtimers
till golfsäsongen 2011

Peter Kullberg (t.v) och P-O Bengtsson (t.h) som mannekänger på damernas vårmöte 9 april

Tillbaka till innehåll
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Hjärtligt välkomna till en ny
golfsäsong på Forsbacka

D A M K O M M I T T É N

Hjärtligt välkomna till en ny
golfsäsong på Forsbacka
Golfklubb. Vi i damkommittén
har planerat en mängd trevliga
saker för damerna under den
här säsongen. Och redan kom-
mit igång med lite saker!

Vårmöte
Vi rivstartade den 9 april med vårmötet.
Det blev inte bara ett traditionellt vår-
möte utan vi hittade på lite överrask-
ningar för de golftörstande damerna.
Det blev en liten men naggande god
modevisning där nyinkomna kläder och
tillbehör från vår nyöppnade Forsbacka
golfshop visades. Våra snygga herrar pif-
fade upp tillställningen. Damkommittén
hade pysslat ihop lite mysiga små smör-
gåsar och bubblande dryck serverades.

Damdag måndagar
Äntligen har vi möjlighet att ha en egen
damdag. Det blir måndagar från och
med nu och vi startar den 2:a maj! Vi
hoppas att detta framför allt ger fler
familjer chansen att spela.

Blandade kurser
Regelkurs är en av de kurser vi kommer
att anordna tillsammans med Birger
eftersom föregående års blev så uppskat-
tad. I år kommer han eventuellt även att

prata om materialval, eftersom det är
svårt att välja utrustning när man vill
skaffa nytt. Samma kväll ordnas en
Kost/hälsa/motivationsföreläsning Allt
detta får ni vara med om den 17/5, kl.
18.00-ca 20.30 på Forsbacka. Välkomna
att anmäla er till receptionen!

Hemliga resan
Den hemliga resan blev superlyckad. Vi
var 15 morgonpigga damer som trängde
in oss i bilar och buss för vidare trans-
port mot Vara/Bjertorp.
Efter en härlig fika och lite preparering
av vårslöa muskler, delade vi in oss i tre-
mannalag och satte fart mot första tee.
Döm om vår förvåning när det var två
flaggor på varje bana. Det tog ett tag att
vänja sig vid att den första flaggen var
vintergreensflaggen. Några skyllde dåliga
slag på felmåttningar, jojo!
Greenerna var kanske inte de allra bästa,
men de lockade fram skratt.
Självklart ska vi presentera resans vin-
nare. Solveig Vold Janson vann på (jag
tror det var) 30 poäng och vi andra kom
knappt efter. Lagpriset vanns av Pia
Sighed, Thinka Berg Sköld och Eva
Jacobsson.
Och närmast hål kom jag! Tröstpris och
årets rookiepriser delades också ut.
Rundan avslutades med underbart god
mat och några damer tog sig ett välför-
tjänt glas vin. Efter maten planerades det
direkt för nya äventyr. Jag är övertygad

om att sådana här resor och andra triv-
selarrangemang kommer att stärka
klubbkänslan på sikt.
Fadderverksamheten
Den var så himla uppskattad så vi fortsät-
ter den här säsongen. Just nu funderar vi
på att ha dem på onsdagar men vi åter-
kommer även om detta. Ni som var
nybörjare förra året hänger naturligtvis
med på damdagarna på måndagar i fort-
sättningen.

Tävlingar
Vårblomman den 22 maj,
Billerudsmatchen den 27 augusti, klock-
an 14 på Billerud och Bokslaget, den 11
september.

NYHET
I år är vi med i Q-tee damtävling i två-
mannalag. Boka redan nu in den 29 juli i
din semesterplanering. Det blir hur trev-
ligt som helst med flera överraskningar i
samband med tävlingen. Information om
tävlingsformen finner ni på www.qtee.net
och genom oss i kommittén

Som sagt, välkomna till en ny säsong på
Forsbacka, det ska bli så roligt!

Damkommittén genom
Susanne Korduner

Från höger: Madeleine, Ann-Britt, Susanne, Anette och Gunilla, mannekänger vid damernas vårmöte.

Tillbaka till innehåll
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J U N I O R - E L I T K O M M I T T É N

Säsongen 2011
Golfkul
Vår prova på verksamhet för barn från 6
år kommer att starta i början av maj.
Golfkul är ett bra sätt att testa golf som
sport och deltar man i golfkul får man
även delta på sommarlägret och få testa
att spela golf på banan.

Juniorläger för golfkul och
yngre juniorer
Vårt populära sommarläger kommer att
fortsätta också 2011. Förmiddagarna
kommer att ägnas åt golf både på
övningsfältet och på den ”stora” banan.
Lägret kommer som tidigare år även
innehålla en tävling i form av Skandia
Cup klubbkval.

Juniorträning:
Träningsgrupper för juniorer som börjat
spela på banan men inte kommit ner i hcp
36. Här tränar vi olika slag, spelar på
banan och lär oss lite om regler och golf-
vett.

Skandia Tour:
Juniorerna har 36 i hcp eller lägre och
deltar i Skandia tours tävlingsstege. Vi
tränar 2 pass i veckan och deltar i Skandia
tävlingarna på högsta möjliga nivå (dis-
trikt, region, riks eller elit).

Herrlag:
Herrlaget satsar mot avancemang i serie-
systemet. Truppen kommer även i år att

bestå av mestadels juniorer och fjolårets
femteplats i div 2 visar att laget har poten-
tial för avancemang under 2011.

Damlag:
De senaste åren har det inte funnits något
damlag på Forsbacka pga för dåligt
underlag av spelare. I skrivandets stund
sitter junior & elit kommittén och försö-
ker att få ihop ett lag till 2011. Forsbackas
vision är att ha ett damlag i seriespel om
inte i år så till 2012.

Zoran Cvijanovic
Ordförande Junior- och Elitkommittén

Denna fras har jag fått höra de
senaste dagarna och man kan
väl bara hålla med. Ja det har
väl blivit ett och annat dyk efter
bollar, ändrade namn och han-
dicap på den gamla handicap-
tavlan, spelat från back tee på
åttan trots att det har varit
stängt, samt en grillad head
cover i pergulan!!

Listan kan göras lång på personer och
händelser som har satt sina spår med
massa positiva minnen från klubben. På så
vis känns det ännu bättre och spännande
att få möjligheten att påverka och arbeta
på Forsbacka, en klubb som har betytt så
mycket för mig. Sportsligt så är det t ex
juniorläger med Peggy & Bosse-Krossen i
spetsen. Efter det så blev det herrläger på
Torreby GK varje vår med gänget som jag
sen fick spela Elitserien med Helge
Lindgren som coach.

2001 började jag på Karlstad GK som
assisterande tränare till Henri Reis,
Annika Sörenstams tränare. Oerhört läro-
rika år på en välorganiserad anläggning
med nästan 2 000 medlemmar. Sen fick
jag ju också ett och annat tips av Henri
som jag har tagit med mig. Där efter så

blev det Hammarö GK, Landeryds GK
(Linköping), tillbaka till Värmland och
Arvika GK 2009 för att sen jobba ett år på
Dalsand Resort i Mellerud.

De senaste åren har varit tuffa mot sven-
ska golfklubbar. Jag upplever att förbun-
det och många klubbar har vaknat upp
och lyssnat på vad medlemmar och gäster
saknar. Det som jag hoppas att vi på
Forsbacka kan ge våra medlemmar är en
klubb som sätter service och gemenskap i
första rummet. Att vi på så vis kan öka
klubb- och tillhörighetskänslan.
Idrottsligt sett så vill jag att alla medlem-
mar ska få möjligheten till att få träna golf
efter sina egna behov och mål. Oftast då vi
pratar idrott och golf så pratar vi om elit
och juniorspelare, och det tycker jag är
synd.

En annan förhoppning är att jag tillsam-
mans med SISU Idrottsutbildarna och
juniorkommittén kan genomföra en
ledarutbildning. Det finns tre steg på gol-
fens ledarutbildning och kan vi ha Steg 1
under våren och Steg 2 till hösten så kom-
mer vi att se tydlig skillnad på antalet
juniorer och föräldrar på vår klubb.
Golfen har en tradition att träningen som
bedrivs ska vara i prons regi. Allt fler
klubbar har gått ifrån detta synsätt. Dessa
golfklubbar har väsentligt större och bätt-

re verksamhet. Mycket beroende på att
man fördelar arbetet på flera personer och
att ungdomarna får t ex uppmärksamhet,
engagemang, flera träningstimmar och
mera lek. Prata med mig om ni är intres-
serade av att hjälpa till och utveckla klub-
ben.

Under maj månad så får alla medlemmar
betala 200 kronor för en lektion, ordinari-
epris 250 kronor. Temat för denna lektion
måste dock vara närspel. Ett sätt att upp-
muntra er golfare att se över ert närspel
och er utrustning som ni använder runt
greenen.

Vi ses på klubben!
Birger ”Bigge” Kjellstedt

”Tillbaka på brottsplatsen…!!”

Tillbaka till innehåll
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VÅRA SAMARBETSPARTNERS PÅ DEMOTOUREN 2011

TIDDATUM

PLATS

Kom och se vad Cobra’s nya E9 Technology™ kan göra för ditt spel. 
Besök oss för utprovning av våra nya S3 drivers tillsammans 
med resten av 2011-års klubbsortiment. Cobra erbjuder 
marknadens bästa mätutrustning, TrackMan.
 

Cobra’s demodagar hittar du på
www.cobragolf.se/demo-days

Tider för utprovning med TrackMan kan förbokas, 
gå in på www.cobragolf.se/demo-days och kontakta 
din närmsta golfklubb.

DEMODAG & CUSTOM FITTING 
MED TRACKMAN!

17 juli 11-15

Forsbacka GK

Tillbaka till innehåll
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Jag vill passa på och tacka alla
medlemmar, elever, spelkompi-
sar och arbetskamrater för den
tid som vi haft tillsammans. Det
känns lite vemodigt att lämna
Forsbacka med tanke på hur bra
jag trivts på klubben och i Åmål.
Anledningen till att jag nu läm-
nar klubben är att jag blivit
erbjuden en tjänst på min hem-
maklubb Tobo GK mellan
Vimmerby och Hultsfred i
Småland. Att flytta tillbaka till
sina rötter känns lockande och
tillsammans med övriga famil-
jen tog vi beslutet att flytta
”hem” till Hultsfred. Ett gam-
malt Småländskt ordspråk
säger: ”Du kan ta en
Smålänning ur Småland men
aldrig Småland ur en
Smålänning”.

Återblick
Jag anställdes 1:e mars 2003. Under de
åtta åren jag har varit huvudtränare på
Forsbacka GK har klubben haft 3 ordfö-
randen (Sven-Gunnar Oscarsson, Hans-
Olov Blom och Anders Göras). Junior och
elit kommittén har haft 5 ordföranden
(Sven-Olof Ek, Johan Nelson, Michael
Skantz, Fredrik Nilsson och Zoran
Cvijanovic). Klubben har också haft 2
intendenter (Göran Wessberg och Peter
Jacobsen), två greenkeepers (Lars
Högberg och Per-Åke Gärdensmon) och
tre olika receptions ansvariga (Peggy
Ericsson, Margaretha Bergdahl och Ann-
Britt Larsson). Jag vill tacka alla nämnda
och all övrig personal som jag arbetat till-
sammans med.

Under mina åtta år har det tillkommit
mellan 25 och 50 nybörjare/nya medlem-
mar per år och många av de ”gamla” med-
lemmarna är inte med oss på banan läng-
re. Juniorer och knattar från 2003 är nu
seniorer och spelar med på
herr/damdagar och många av de som spe-
lade herr/dam dagar för åtta år sedan spe-
lar numera med oldtimers på torsdagar.
Jag har alltid trivts på Forsbacka och tyck-
er att stämningen har varit varm och
hjärtlig under mina år på klubben. Detta
kanske inte är unikt för Forsbacka men
något som alla medlemmar och personal
ska vara rädda om och vårda. För att cite-
ra en av våra många härliga medlemmar:
”Alla ska trivas” (Anders G Larsson).

Slutligen vill jag passa på och
hylla banan:
Jag har under mina snart 30 år som golf-
spelare spelat ca 100 golfbanor i tre
världsdelar och skaffat mig lite perspektiv.

Jag anser att Vi medlemmar i Forsbacka
GK har en helt unik produkt. Ingen bana
jag spelat kan erbjuda det som Forsbacka
kan erbjuda med sin fantastiska layout i en
helt unik miljö. Under de åren jag jobbat
på klubben har massor av saker hänt på
banan. Vi har haft översvämningar vilket
har gjort att mängder av nya dräneringar
grävts, bäcken på 3 an breddats och bäck-
en på 5an snyggats till. Träden mitt i
banan på 17:e har försvunnit och diket på
14:e har blivit mindre i vägen. Tee har
byggts om på 16 hål av 18 och väldigt
mycket skog har avverkats. Greenerna har
blivit bättre och bättre för varje år och
under 2010 var de i absolut toppklass.

Förändringar väcker alltid känslor och
många medlemmar har haft synpunkter
på hur saker och ting ska och borde vara.
Med facit på hand tycker i alla fall jag att
alla dessa förändringar har gjort banan
bättre, ljusare och trevligare. Banan var
fantastisk när jag spelade den första gång-
en 1998 men den är ännu bättre nu 2011.
Tack till Er som jobbar både ideéllt och
proffisionellt med att utveckla vår bana!

Vi ses i ruffen
Martin Oskarsson.

Tack för åtta härliga år!

Rusch i shopen efter
mannekänguppvisningen.

Tillbaka till innehåll
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A V D E L N I N G

ForsbackaNyttForsbackaNytt

Medlemmar i

FORSBACKA GOLFKLUBB
kallas till ordinarie vårmöte på

Kallas till ordinarie vårårsmöte på Forsbacka GK

Torsdagen den 28 april 2011 kl: 18.30.

Program: Mötesförhandlingar, kaffe.

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

justera mötesprotokollet
7. Verksamhetsberättelse för 2010
8. Årsredovisning 2010
9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i
enlighet med balansräkningen

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Tävlingsprogram för 2011
13. Behandling av styrelsens förslag samt motioner som skriftligen kommit styrelsen

tillhanda före 10 mars
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutning

Forsbacka Golfklubb
Andes Göras Marita Gustafsson

Ordförande Sekreterare

Enligt klubbens stadgar finns årsmöteshandlingar tillgängliga på Forsbacka GK senast
1 vecka före vårårsmötet samt i klubbtidningen som utkommer före vårårsmötet.

Tillbaka till innehåll
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Resultatrapport Forsbacka GK, 2010

Jägmästarflygeln i vårsolen

Belopp i Tkr
Utfall Budget Föreg. år % avvik. föreg år

INTÄKTER
Medlemsavgifter 2 250 2 460 2 299 -2%
Greenfee 1 660 1 800 1 601 4%
Lönebidrag 987 952 989 0%
Övriga bidrag 18 0 27 -33%
Jägmästaren, uthyrning 754 930 866 -13%
Reklam/ Sponsorintäkter 331 384 264 25%
Övriga reklamintäkter 15 0 22 -32%
Tränare/Driving range 370 414 383 -3%
Fastigheten 83 39 330 -75%
Övriga kommittéer 133 135 135 -1%
Hyra och övr. intäkter 397 250 253 57%
Summa intäkter 6 998 7 364 7 169 -2%

KOSTNADER
Bana 3 016 3 287 3 118 -3%
Kansli 1 061 1 080 1 187 -11%
Klubbgemensamt 461 380 534 -14%
Fastigheten 715 467 660 8%
Jägmästaren, uthyrning 653 853 585 12%
Tränare/Driving range 509 540 485 5%
Marknadskommitten 42 52 44 -5%
Övr. Kommittéer 119 176 134 -11%
Styrelse 19 21 23 -17%
Summa kostnader 6 595 6 856 6 770 -3%

Finansnetto -8 -5 0

Resultat före avskrivningar 395 503 399
Avskrivningar 507 500 465

Resultat -112 3 -66

Tillbaka till innehåll



Nyckeltal & Kassaflöde

Nyckeltal (Tkr) 2008 2009 2010 BU 2011
Medlemsavgifter 2 295 2 299 2 250 2 475
Greenfee 1 561 1 601 1 660 1 715
Jägmästaren 789 866 754 815
Resultat -29 -66 -112 2
Investeringar 593 749 129 128

Kassaflöde 2008 2009 2010
Kassa/Bank 1/1 702 356 127
Årets resultat -29 -66 -112
Avskrivningar 427 465 507
Balansposter 24 395 -26
Investeringar -597 -749 -129
Kassa/Bank 31/12 356 127 153
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Balansräkning Forsbacka GK 2010

Kommentarer till resultatet 2010
Resultatet för 2010 blev sämre
än förväntat. Vid höstmötet
pekade resultatet mot ett
minus på ca 40 Tkr och när vi
summerar året hamnar vi på -
112’. Huvudorsaken till avvi-
kelsen är att personalens
semesterskulder ökade mer
än beräknat.

Intäkter.
De större avvikelserna jämfört med
budget avser medlemssidan där årsmö-
tet valde att inte höja avgifterna vilket
gav en rejäl avvikelse. Greenfee intäkter
blev heller inte storleksmässigt som vi
hade tänkt här var det återigen en blöt
sommar som spelade in. Uthyrningen av
jägarn minskade också till följd av
vädret.

Kostnader.
Överlag präglades kostnaderna av åter-
hållsamhet, inom de flesta områden har
vi minskat kostnaderna jämfört med
föreg. år. Underhåll och målning av
Jägarn har återigen skjutits på och kom-
mer att åtgärdas nder 2011.

Avskrivningar/ Investeringar.
Med hänsyn till återbetalningar av med-
lemslån begränsades investeringarna
under 2010 till i huvudsak ett multifor-
don ( s k fyrhjuling). Även för 2011 prä-
glas investeringarna av återhållsamhet

Kassaflöde
De senaste åren har vi haft negativa
resultat dock utan att äventyra likvidite-
ten i klubben.Tittar man på av kassaflö-
desanalysen är det framförallt återbetal-
ning av medlemslån som haft den stör-
sta påverkan på likviditeten (undantaget

investeringar i maskiner och inventari-
er) över de senaste åren. Införandet av
spelrätter fr o m 2011 kommer en gång
för alla att lösa det långsiktiga bekymret
med dränering av kassaflödet. Förutsatt
en god säsong 2011 finns det stora möj-
ligheter att klara återbetalningen av de
medlemslån som inte konverterades till
spelrätter utan extern finansiering, vil-
ket skulle göra klubben helt skuldfri

Rolf Andersson
Ekonomi

Tillgångar Belopp i Tkr 2010-12-31 2009-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Bananläggningen 2.543 2.621
Byggnader och mark 1.875 1.924
Maskiner 1.284 1.491
Inventarier och installationer 169 213

Summa anläggningstillgångar 5.871 6.249

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 2 2
Förutb. kostn och uppl intäkt. 218 192
Kassa och Bank 159 127

Summa omsättningstillgångar 379 321

Summa Tillgångar 6.250 6.570

Eget kapital och skulder 20010-12-31 2009-12-31

Eget kapital
Balanserat resultat 1.248 1.314
Årets resultat -112 -66
Summa eget kapital 1.136 1.248

Avsättningar 356 345

Långfristiga skulder
Medlemslån 3.775 3.989
Supporterbevis 4 4
Summa långfristiga skulder 3.779 3.993

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 139 220
Övriga kortfristiga skulder 74 62
Uppl. Kostn. & förutb. Int. 766 702
Summa kortfristiga skulder 979 984

Summa eget kap. & skulder 6.250 6.570

Tillbaka till innehåll
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RM Äkta makar/sambo mixed
Förmodligen årets största arrangemang för vår del och kanske det viktigaste om man betän-
ker möjligheten att visa upp oss från vår bästa sida, både vad gäller anläggningen, banan, täv-
lingsorganisationen och genomförandet. Det vi inte kan påverka är naturligtvis vädret men vi
får hoppas att det blir strålande.

Denna tävling kommer att kräva en gedigen arbetsinsats från klubben för att bli riktigt bra.
Alltifrån att få banan i så bra skick som möjligt till att ordna en genomtänkt logistik för de
tävlande. I skrivande stund pågår planeringen för fullt. Vi kommer att behöva cirka 25-30
funktionärer per dag med olika arbetsuppgifter.
Jag hoppas att många vill ta chansen och göra en insats för klubben och se till att de täv-
lande får en så bra upplevelse vi kan ge dom. Jag vet att det finns massor av kompetens
bland er medlemmar och det vore fantastiskt trevligt om Ni ville dela med er av den. Det
vinner vi på i längden.
Nedan ser ni en tänkt organisationsplan med tillhörande arbetsområden.
Styrelsen Prisutdelning, repr från SGF/BDGF
Styrgrupp Kontakt med BDGF och övriga ansvarsområden
Tävling Lottning, scorekort, resultat, spelstopp, starters, ev forecaddies
Bana Banuppsättning, besiktning, regnberedskap
Domare Övergripande ansvar för regler
Service Kommun, företag, restaurang, skyltning, vädertjänst, boendealternativ,

transporter, festligheter
Press Kontakt mot medier, pressreleaser, information
Klubbhus Scoringarea, regnskydd, parkering, rangen, flaggning, omklädning,

klubb- och bagförvaring
Sjukvård Jour, 1:a hjälpen, massage

Om ni redan nu vill annmäla intresse av att hjälpa till så skicka ett mail till
info@forsbackagk.golf.se eller ring Peter på kansliet.

TÄVLINGSPROGRAM 2011
Sön 15 maj BDGF seriespel D-35 Tor 14 juli Forsbackaveckan Fyrboll
Sön 22 maj Vårblomman Mån 25 juli Golf Digest Trophy
Lör 28 maj Dalsland Tour kval 1 Fre 29 juli Q-Tee Damtävling
Sön 12 juni Pingst Irish Greensome Lör 30 juli KM ålderskategori 18 hål
Fre 17 juni Skandia Cup klubbkval (Jr) Sön 31 juli KM ålderskategori 18 hål
Lör 18 juni VOLVO World Golf Challenge Lör 6 aug KM Herr/Dam 36 hål
Sön 26 juni Två generationer Sön 7 aug KM Herr/Dam 18 hål
Lör 2 juli RM Äkta makar/sambo mixed Lör 13 aug Äkta make/maka/sambo mixed
Sön 3 juli RM Äkta makar/sambo mixed Sön 14 aug BDGF seriespel D-60
Ons 6 juli Travgolfen Lö 20 aug Mårten Bagare Cup
Fre 8 juli KM Foursome Lö 27 aug Skandia Tour Distrikt
Lör 9 juli Forsbackaveckan Fyrboll Lö 10 sept Kalkon & Kanon
Sön 10 juli Forsbackaveckan Singel Sö 11 sept Bokslaget
Mån 11 juli Forsbackaveckan Scramble Lö 17 sept Dalsland Tour Final
Tis 12 juli Forsbackaveckan Fyrboll Lö 24 sept Kommunkampen
Ons 13 juli Forsbackaveckan Singel
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AB Åmålstryck

INFORMATION FRÅN
RECEPTION, SHOP & KANSLI

Vänligen logga in på Min Golf och
kontrollera era kontaktuppgifter. Har
ni inte möjlighet till detta så hör av er
till oss så hjälper vi er.

Tidsbokningen kommer att fungera
på samma sätt som förra säsongen det
vill säga att tidsbokning gäller från
07.00 till 18.00 på vardagar och från
07.00 till 16.00 på helger. Övrig tid
gäller bollränna. Medlemmar och
gäster får boka från 30 dagar före
aktuell speldag. Man får ha maximalt
5 samtidiga bokningar varav 3 på var-
dagar och 2 på helger. Maximalt en
bokning per dag. Skuggade tider är
från och med i år borttagna. Vi är

mycket tacksamma om ni uppger
golf-id på er själva och era gäster
redan vid bokning så spar ni tid åt oss.
Korrekt angivna golf-id:n på samtliga
spelare i varje bokning är dessutom
enda möjligheten till en säker statis-
tik.

Öppettider i Reception/shop från
och med 1:e maj kommer att vara
08.00-18.00 vardagar och 08.00-
16.00 på helger.

I shopen kommer vi från och med i år
att kunna erbjuda custom fitting av
klubbmärkena Ping, Titleist Cobra
och Callaway. Detta görs med hjälp

av en så kallad launch-monitor som
mäter svinghastighet, bollflykt och en
massa andra värden. Kontakta vår pro
Birger Kjellstedt och boka tid. Vårt
övriga sortiment i shopen är mycket
mer välsorterat än förra året, kom in
och titta!

Kansliet kommer att under säsongen
vara lokaliserat i gamla receptionen i
klubbhuset och inte som förra året,
innanför shopen.

Peter, Ann-Britt och Birger

Glad påsk!Glad påsk!

Tillbaka till innehåll


