
Tävlingsåret 2009 

Välkomna till en ny tävlingssäsong som kommer att innehålla en del 
förändringar mot föregående år. 

Forsbacka fyller 40 år det ska vi fira med en jubileumstävling i augusti med 
efterföljande fest. 

Tävlingssäsongen startar den 9 maj med Intersport singel, även Dalslänningen Tour 
kval ligger i maj, glöm ej att anmäla i god tid då det snabbt brukar bli fullbokat. 
Övrigt i maj är det bland annat Pingst Irish Greensome med sedvanlig shotgun start. 

I juni blir det lite ändringar där bland annat Forsbacka Open utgår på grund av brist 
på sponsorer. Denna tävling ersätts med Skandia Två generationer som går av 
stapeln den 13 juni och vi hoppas att detta blir en uppskattad tävling. Vidare i juni så 
har vi Volvo Masters som är en av våra stortävlingar. 

I juli är det som vanligt Forsbackaveckan som smygstartar med fredagens KM 
Foursome för både herrar och damer, en fantastiskt rolig tävlingsform. På lördagen är 
det i dagsläget ej klart med tävlingssponsor, söndagen är som föregående år S|E|B 
singel. Måndagen följs upp med en Scramble för fyrmannalag. På tisdagen är det 
Golfshopens FB och på onsdagWernbergers singel. Veckan avslutas med Höglunds 
Järn FB.Vi har glädjen att få arrangera SkandiaTour Riks, en tredagars tävling för 
juniorer som är av matchspelsform 3 gånger 36 hå mellan 22-24 juli. Här behöver vi 
mycket hjälp av er för att få det att bli bra. 

Augusti rivstartar med KM för både herr, dam och junior under helgen v 31. Som 
vanligt under augusti är det dags för Mårten Bagare cup. Månaden avslutas med 
äkta make/sambo mix. 

September brukar inledas med Volkswagen Masters men i skrivandes stund är det 
inte säkert att denna tävling blir av, kanske har det med den rådande finansiella 
krisen att göra. 
Kalkon och kanon återkommer som vanligt vecka 37. September avslutas men 
kommunkampen. 

Herr och dam dagar är som vanligt tisdagar och på torsdagar är det oldtimers 
som peggar upp. 
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