
Vi tackar
för säsongen 2004 och hälsar er

välkomna till julborden!

Gammeldags Julbord
Forsbacka Restaurang

Snart är det dags
för vårt omtyckta

traditionella Julbord.

För info och bokning,
ring 0532-430 75

Anneli och Micke  

HERRESAN 2005
Herrarnas hemliga resa går 2005 till..? 

Datum: 23 april

Anmälan till:
Hans B. Johansson

tel: 0532-713 60

Första tee, med fri sikt mot sjön.

PLATSJOURNALEN
Högt rankad, naturskönt belägen golf-

klubb söker flera ideella ledare till ett

antal kommittéer.

Svar till:
Forsbacka Golfklubb Box 137, 662 23 ÅMÅL
e-post: info@forsbackagk.golf.se

Först till kvarn....



Vi lägger ännu en säsong

bakom oss. Jag hoppas att alla

har kunnat spela mycket golf,

vädret till trots. Vår bana har ju

varit i mycket bra skick under

hela säsongen. Alla ni, som med

mig spelade under Forsbacka-

veckan, kan ju vittna om

kanongreener trots ibland

”ospelbart väder”

I styrelsen har vi främst arbetat med orga-
nisation och ekonomifrågor. Vårt mål är
att bygga en organisation för en medlems-
styrd klubb. Detta är, enligt vårt förme-
nande, det enda sättet att driva en lands-
ortsklubb på. En tjänstemannastyrd klubb
är kanske ”bekvämare” för medlemmarna,
men också mycket dyrare. Vi har varken
resurser eller underlag för detta.

En medlemsstyrd klubb kräver engage-
rade medlemmar. Detta har vi idag, men
vi behöver fler. Fler som kan tänka sig att
lägga några timmar i veckan på ideellt
arbete i klubben. Detta är grunden för en
levande och blomstrande förening. Ju fler
som engageras desto mindre belastning
för varje medlem.

Jag skulle vilja travestera JFK: ”Fråga

inte vad klubben kan göra för Dig, utan
vad Du kan göra för klubben”.

Ekonomin börjar stabiliseras, men sty-
relsen håller fortsatt hårt i pengarna. Vi
prioriterar hårt och prövar alltid nya lös-
ningar. Dock dyker det alltid upp ”över-
raskningar” från våra byggnader. I år var
det värmepumpen som rök. Dessa är
omöjliga att budgetera, utan ompriorite-
ringar och besparingar får göras.

Utöver en försiktig höjning av årsavgif-
terna föreslår styrelsen och att vi återinför
en städdeposition om 200 kr för samtliga
aktiva seniorer. För att återfå depositionen
krävs aktivt deltagande i Hålvärdssystemet
eller deltagande på en eller två städdagar.
Två städdagar ger hela pengen tillbaka, en
ger 100 kr tillbaka. Efter överenskommelse
kan även visst annat arbete gälla. De flesta
klubbarna inom vårt distrikt tillämpar
städdeposition. 

Under kommande år kommer GIT att
börja användas på klubben. Detta är golf-
sveriges nya datasystem och det Du som
medlem har betalt 56:- årligen till (sista
året 2005). Vår förhoppning är att infö-
randet kommer att ge utökad service till
alla medlemmar. Läs mer om detta på
annan plats i tidningen.

Vi och personalen har som de flesta

medlemmarna inte varit tillfreds med den
tillfälliga shop-lösningen. Styrelsen arbetar
med att ha en annan lösning till nästa år.

Under nästa år kommer vi att söka
bygglov för den planerade maskinhallen.
Detta betyder dock inte att vi skall börja
byggnation, men vi vill kunna förbereda
och långsiktigt planera tillkomsten. Inget
oplanerat eller icke budgeterat arbete
görs dock.

Vidare kommer vi under nästa år att
komplettera långtidsplanen med förslag
till förbättrade träningsmöjligheter.

Vi ses på höstmötet!
Hans-Olov Blom
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På rätt spår!

Som medlem i Forsbacka GK

har du inte i år märkt mycket

av det nya, omtalade, datasys-

temet GIT, som under säsong-

en införts på många klubbar i

landet.

Vi har, som flera andra klubbar, valt att
köra med vårt gamla medlemsregister året
ut samtidigt som vi uppdaterat det nya
med nödvändiga medlemsuppgifter. En av
anledningarna till detta är att vi ännu inte
(11/10) fått bredband till klubben.

De flesta medlemmarna har redan fått
sina nya plastmedlemskort, till övriga
skickar vi hem det  i samband med annan
post (kallelse eller faktura). För att rätt
kunna använda sig av GIT är det viktigt
att alla lär sig sitt Golf-ID. Det består av
spelarens födelseår, mån och dag samt
TRE siffror (ex. 380916-003) som finns
angivna på plastkortet. Lär er dessa!

Detta Golf-ID kommer ett ersätta med-
lemsnumren.

Forsbacka GK:s styrelse har som mål
att GIT skall fungera fullt ut på klubben
fr.o.m. vårsäsongens början.

Vad innebär det då för er medlemmar?
Jo, ni skall bl.a. sköta er handicap helt
själva, antingen hemifrån över Internet
eller på klubben genom den terminal
som skall finnas där. Några noterings-
häften kommer inte automatiskt att till-
ställas er 2005. Om behov finns för dessa
får ni givetvis ett sådant. När ni nu själ-
va skall administrera er HCP är det väl-
digt viktigt att ni har rätt handicap note-
rat i det nya programmet GIT, varför
det är extra viktigt att ni i tid skickar in
era noteringshäften (hcp-korten) till oss
på klubben. Över internet kan ni kolla er
egen HCP-status redan nu om ni fått
plastkortet. Tillsammans med plastkor-
tet kom också ett brev med instruktioner
hur kortet kan användas. LÄS DETTA

NOGA och spara brevet! Nästa år kom-
mer er HCP att automatiskt uppdateras
i GIT efter genomförda handikappgrun-
dande tävlingar, så det gäller verkligen
för er att se till att det är rätt från början!

Om allt klaffar skall ni också kunna
anmäla er till tävlingar via internet samt
se era starttider efter lottning. Bokning
av speltider skall också vara möjligt samt
att kolla vilka speltider ni bokat i tids-
bokningen både här och på andra klub-
bar.

Skall ni ut och resa under vintern kan
ni också över Internet ta ut ett introduk-
tionsbrev som visar vilken HCP ni har,
samt vilken klubb ni kommer ifrån.

Mer information om GIT kommer i
vårens nummer av Forsbacka-Nytt, men
om det är något ni undrar över nu så står
jag gärna till tjänst.

Göran W

GIT – Golfens nya IT-system
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H E R R K O M M I T T É N

Det har varit ett återkommande

omdöme från våra greenfeegäs-

ter när de betygsatt Forsbackas

bana i år.

Många medlemmar delar nog den upp-
fattningen, även om det är lätt att bli
hemmablind.

Tack till hålvärdar, städare, skogsavver-
kare och framförallt banpersonalen. (min
blygsamhet förbjuder mig att nämna ban-
kommittén.)

Mindre kanon…..

är våra återkommande problem med
teeområdena. Lösningen är ombyggna-
tion. Så länge det inte är gjort måste vi
(trots en del klagomål och missnöje)
använda mattutslag i början av säsongen. I
annat fall har vi inga grästee under som-
maren.

Takten på ombyggnation styrs enbart av
penningtilldelning. Du som är missnöjd
bör göra din stämma hörd på årsmötet.

Den ofullbordade…

drivingrangen har retat en del.
Förklaringen är enkel: I budget för 2004
anslog årsmötet 200.000 kr för att för-
länga drivingrangen. Ca. 3800m3 fyll-
nadsmassa har anskaffats utifrån, till en

kostnad av ca. 56.000 kr, med den nackde-
len att vi inte kunnat påverka leveranstak-
ten. Att köpa motsvarande mängd med
leverans under bestämd tidsperiod skulle
ha kostad ca 340.000 kr. Av budgeterade
medel har ca 74.000 kr använts för terras-
seringsarbeten. Resterade 70.000 kr skulle
med marginal täckt kostnaden för frösådd
av den nya ytan. Sådden var planerad i
september men (ni kanske minns hur reg-
nigt det var) har fått senareläggas tills när
det torkat upp nästa vår. För utfyllnad av
hela den nya rangeytan krävs ytterligare
ca. 2000m3 jord. Vi försöker ordna detta
på ett bra sätt. Frivilliga krafter behövs för
stenplockning på rangen, hör av dig till
Lars H eller plocka på egen hand. Varje
nerdlagd timma innebär besparing.

Panik!!!

uppstod under några dagar i september i
samband med att fairway skulle dressas.
Dressgodset innehöll en del större stenar
som hamnade på fairway. Arbetet stop-
pades, materialet siktades om och en rim-
lig ekonomisk uppgörelse träffades med
leverantören.

Mera positivt… 

är väl att vi efter avverkningarna fått
mycket mera ljus in på banan. Förhopp-

ningsvis är vi flera som gillar detta. Gräset
gör det garanterat.

Nu är det läge…

att verkställa det gamla beslutet om att ta
bort björkarna mitt på fairway på hål nr.
17. Även att förbättra tee på hål nr 12.
Genom att sänka vill vi göra samma sak på
hål nr 15. Där föreslår vi även att vägen
flyttas till vänster om tee. Årsmötet är
sista chansen att protestera.

Skogsavverkningen…

har fungerat bra. Nästa lämpliga åtgärd är
gallring i beståndet från ”Sandfickevägen”
väster om hål nr 14 och norrut förbi hål
nr. 15 samt i granbeståndet mellan gree-
nen på hål 15 och Djupedalen. Allt förut-
satt rimliga virkespriser.

Forsbacka har många skogskunniga
medlemmar. Vi behöver ett eller två lag
för skogsröjning. Det skulle vara till stor
nytta om några av er är beredda att ställa
upp. Hör av er!

Återstår bara att önska er ytterligare
några gröna och helst torra veckor.

Vi ses på årsmötet

Bankommittén/ Paul Erixon 

Kanon!!!

I år har kommittén bestått av Curt
Carlsson, Lars Högberg, Göran Arvidsson
samt undertecknad.
Tack alla som ställt upp på tisdagarna. Trots
regn och rusk har det blivit nytt deltagarre-
kord med 634 starter mot tidigare 582.
Årets inspark gick av stapeln den 4 maj med
30 deltagare, och sedan spelades det varje
vecka fram till avslutningen den 17 septem-
ber. Under säsongen har kommittén som
vanligt ansvarat för en tävling under
Forsbackaveckan och vi uppmanar fler
kommittéer att göra detsamma för att
underlätta för TK.
Nytt för i år var att vi hade plussat på med
en slagtävling. Grattis säger vi till Johan
Eriksson som vann slagtävlingen på 279 slag
före Anders G. Snittscore på de 4 bästa var
helt otroliga 69,75, bra jobbat!
PB  vanns överlägset av  Markus Nilsson  på
226 poäng med snittscore på 37,66 poäng

på de sex ronder som räknades. 
Herrarnas hemliga resa gick i år till
Kungälv-Kode GK dit 51 herrar ställde
kosan en lördag i slutet av april. Nästa års
bana är redan klar och först till kvarn gäller.
Datum blir 23 april och vi tackar Hans B för
bra arrangemang. Ni skall veta att det är
inte lätt för ca 50 spelare att komma till på
banorna en helgdag på våren.
Herrarnas höstutflykt gick i år till Mellerud
den 20 aug och vi spelade då på alla 18 hålen
i full storm. Här segrade Sven-Åke Runelid
på 35 fina poäng före Markus N och Anders
G båda med 34. Bra resultat i det vädret.  Sist
vill vi rikta ett stort grattis till våra serie-lag:
H-35 med Hans som coach föll på målsnö-
ret, H-45 med Pelle Larsson som ledare
vann säkert och H-55 med Göran
Arvidsson lyckades med en stark spurt bli
2:a och därmed uppflyttning till div. 1.
Nästa år är målsättningen att våra serielag

ska vinna sina grupper, så nu gäller det för
dem som vill vara med att träna ännu hårdare
för att ta en plats i något av våra serielag.
Det ekonomiska utfallet finns anslaget på
herrarnas anslagstavla.
Allra sist ett stort tack till banpersonalen för
fantastisk bana, till kansliet för fin service
samt till krögarna för allt ert stöd
Nu till idéer 2005:
Vi har som vanligt en del tips och ideer inför
nästa säsong, bl.a. som vanligt en lottad del
på eftermiddagen, en valfri start och partner,
där ni själva fixar er starttid, men Ni ska vara
anmälda till  Herrdagen. Vi har också en ide
att en tisdag spela 36 hål,.
Så ladda nu batterierna över vintern så ses

vi till våren.
Anders G. Larsson

PS. Vi har även i år skaffat 2 nya bänkar till
drivingrangen. DS

Vilken bana!



4

ForsbackaNyttForsbackaNytt
B A N K O M M I T T É N

I år har vi enligt min mening

haft de bästa greenerna i

Forsbackas historia. Snabba

och jämna!

Jag uppmätte som mest, nästan 10 fot på
stimpmetern. Det är vad European Tour
spelar på. Men trots detta har vi medlem-
mar och våra gäster misshandlat gree-
nerna. Massor av olagade och felaktigt
lagade nedslagsmärken, samt många mär-
ken av slag med klubbor (troligtvis i ilska
efter en missad putt).

Träffar Ni green blir det ett märke.
(Gäller även korta och flacka slag). 

Greenlagaren skall Ni ha i fickan när ni
går ut. Inte vara kvar i bagen! Peggar
duger inte!

Så här lagas ett nedslagsmärke:

Börja från motsatt håll varifrån bollen
slogs, för gräset tillbaka mot mitten av
märket, därefter från de tre andra hållen,
samt luckra jorden i mitten, platta till med
puttern.

Bryt aldrig upp så att jorden kommer
fram!

Är du osäker? Fråga dem som kan.

Varför är det så viktigt att laga ett ned-
slagsmärke:

Till 70 % kommer det under höst, vin-
ter och vår, bli ett snömögelangrepp i ett
ej lagat eller felaktigt lagat märke, vilket
medför senare start till våren, samt sämre
greener nästa vår.
Fairway har varit av hög klass, men allde-
les för mycket av uppslagna torvor. Snälla
Ni lägg tillbaka torvan och trampa till.

Detta gäller även i semiruffen!
På tal om torvor: Varför envisas vissa med
att slå mycket torv på korthålen?

Slår man rätt blir det spinn på bollen
utan torv! 

Och på förekommen anledning:
Det är absolut förbjudet att flytta tee-

markeringarna, (skräckexempel var när
någon hade flyttat de flesta markering-
arna före KM) och att spela från tee utan
markeringar. Står markeringarna vid
matta skall spelet ske från mattan.

Detta har med banskötsel att göra.         

Det var mycket ris nu kommer lite ros.

Tack för en mycket bättre kommunika-
tion mellan spelare och banpersonal.
(Ibland är det ont om tid och då måste
banskötsel ha företräde.)

Tack för att ni i så stor utsträckning har
använt våra lådor med sand och frö på tee.
Jag uppskattar användningen till 40 %,
mot normalt 30 %. Kan vi komma upp till
100 %?

Tack för i år och väl mött till våren.
Greenkeeper Lars Högberg

Greenkeepern har ordet

Trafikskoleinternatet i Säffle har varit
sponsor till Forsbacka GK sedan mitten av
90-talet och har rönt stor framgång både
på golfbanan och i trafiken. I somras vann
de Sponsor Cup vilket också innebar att de
gick vidare till regionfinal i DI-golfen.

Trafikskoleinternatet grundades för näst-
an 25 år sedan av Ivan Hemmingsson. Idag
drivs det av hans son Erik och sambon
Ulrika. Kursdeltagarna kommer från
Malmö till Stockholm, men de allra flesta,
c:a 70 % kommer från Göteborg och Borås.

Under ett år hinner man med 22 kurser
med 8-10 deltagare i varje kurs, alltså runt
200 kursdeltagare per år. Varje kurs varar
två veckor och kursdeltagarna bor på sko-
lan i enkel- eller dubbelrum med tillgång
till både kök och TV-rum. Kvällarna till-
bringar många i skolans datarum där man
jobbar med teoriuppgifter. Efter kursen

återkommer deltagarna ytterligare en
gång till skolan för uppkörning. C:a 85 %
klarar uppkörningen första gången och
resten klarar sig i nästa försök.

Arbetsdagarna kan bli långa med start
redan före kl. 7.00 på morgonen och
sedan håller man på till 18.00 på kvällen.
På morgonen startar man med körlektio-
ner för att övergå till teori mitt på dagen
och sedan avsluta med körlektioner under
eftermiddagen. Det brukar bli mellan 2
och 4 körlektioner för deltagarna under
en dag. En tur på halkbanan i Grums
ingår också i utbildningen.

Erik menar att modellen med internat-
studier har många fördelar jämfört med
vanlig trafikskoleundervisning. Här arbetar
man koncentrerat under ett par veckor utan
att störas av något annat. Han gör också
jämförelsen med hur det skulle vara att lära

sig spela golf under några intensiva veckor
jämfört med att dra ut det över lång tid med
kanske ett träningspass i månaden.

Forsbacka GK tackar Trafikskoleinter-
natet för att de sponsrar klubben och
önskar dem allt gott med både verksam-
heten och golfresultaten i framtiden.

Marita Gustafsson

M A R K N A D S K O M M I T T É N

Trafikskoleinternatet i Säffle
har framgångar både på
golfbanan och i trafiken

Erik Hemmingsson.
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Klubbmästare
2004
HERRAR

Johan Eriksson

DAMER
Catrin Eriksson

POJKJUNIORER
Mattias Andersson

H-35
Hans B. Johansson

H-45
Terje Olsen

H-55
Johnny Kjellin

H-65
Leif Andreasson

D-60
Berit Andréasson

FOURSOME
Glenn Eriksson & 

Tomas L. Andréasson

J U N I O R K O M M I T T É N

M A R K N A D S -
K O M M I T T É N
Vädret var väl inte på topp hela

dagen på sponsortävlingen

men spelet var det inget fel på.

Vad sägs om segrarresultatet 49 poäng!
Fem poäng bättre än tvåan. Ivan
Hemmingsson och Tomas L. Andreasson
sopade banan skulle man kunna säga.
Tvåa på 44 poäng blev OK/Q8 genom
syskonen Rigmor Plikk och Jörgen
Johansson.  Fjolårets suveräna segrare till-
lika innehavare av förra vandringspriset,
Megtec, lyckades inte så bra. Johan
Nelson och Ulf Jervant höll inte riktigt
för favorittrycket! Få se hur det blir 2005.
Utöver fina förstapriser kvalificerade sig
Trafikskoleinternatet också till regionfi-
nalen i DI-golfen som senare i månaden
spelades på Hammarö GK. Något vidare
avancemang blev det dock inte. 

Efter drink och prisutdelning samlades

sponorerna till sedvanlig fest på övervå-
ningen med god mat och dryck. 

De 12 bästa resultaten var:
1. Trafikskoleinternatet 49 p
2. OK/Q8 44 p
3. SEB lag 1 43 p
4. Håkansson Sågblad lag 1 42 p
5. AB Åmålstryck lag 1 42 p
6. Intersport 41 p
7. Glasmästarna 41 p
8. Sv. Fastighetsförm. B-fors 41 p
9. Ernst & Young 40 p
10. Volvo Buss Säffle 40 p
11. Componenta 40 p
12. Håkansson Sågblad lag 2 40 p

Ett stort TACK till alla sponsorer som
ställer upp för Forsbacka. Ert stöd är
mycket viktigt. Vi ses 2005.

En säsong med ömsom sol, ömsom regn
men på det hela har det blivit mycket golf
ändå. Vädret är ju svårt att rå på men
ibland önskar man att man bodde på syd-
ligare breddgrader och kunna spela hela
året runt. Men de flesta tycker nog att  det
är skönt med ett avbrott i alla fall, så att
man får tillbaka det riktiga suget och
längtar ut när våren börjar närma sig.

Verksamhet.

Juniorkommittén har under året haft ca
80 juniorer i träning under Martin´s
vakande öga. Det har varit 3 flickgrupper,
3 pojkgrupper och en Bohus-tourgrupp.

Golfkul har haft 3 grupper som har trä-
nat 10 söndagar. Herrlaget har tränat på
onsdagar med Martin, Damlaget har trä-
nat med Martin vid enstaka tillfällen.

Sportsligt.

Tyvärr blev inget avancemang uppåt i
serierna i år varken för Dam- eller
Herrlaget, men de har gjort en klart god-
känd säsong. På juniorsidan har det dock
varit enormt fina framgångar. Kristoffer
Krave blev 6:a i Bankboken Riks som spe-
lades i Östersund och vidare har bl.a.
Anna Göras, Edvin Emanuelsson och
Andreas Jansson gått långt på de olika
Bankboken Tour tävlingarna. Forsbacka
har även haft lag i JSM som gick vidare till
regionfinal på Motala GK. 

På Bohus touren, som består av 6 tävling-

ar i distriktet har Forsbackas juniorer firat
stora triumfer i år med massor fina place-
ringar. En kommentar man har hört är att
Forsbacka vinner ju allt dom ställer upp i!

Bankboken tjejer är tävling som spelas i
lag om fyra spelare och tävlingsformen är
scramble. Klubben hade 6 lag i klubbkva-
let och det gjorde att vi fick skicka 2 lag
till regionfinalen som spelades på Öjareds
GK utanför Göteborg och väl där gick det
ena laget och vann hela tävlingen. Till
Riks final på Lunds Akademiska GK var
det 36 lag kvalificerade av 350 lag och ett
av dessa var Forsbacka. I finalen var varje
lag förstärkt med en våra Svenska proffs-
tjejer men dom fick bara spela med de
klubbor som fanns i bollen (ej sina egna).

Tävlingsintresset tycks öka år för år och till
nästa säsong kommer ytterligare killar och
tjejer ner i handicap så att dom kan komma
ut på Bohustouren och spela tävlingar.

Avslutning.

Lördagen den 18 sept hade vi vår avslut-
ning och som vanligt blandas alla våra
ungdomar in i fyramannalag och spelar 9
hål scramble. 48 juniorer kom till start
och det blev en jämn tävling där 2 lag kom
in på samma antal slag och de fick skiljas
med särputtning på övningsgreen. Vann
gjorde laget med Katrin Johansson,
Mattias Andersson, Peter Olsson och
Mattias Lindh. Tvåa blev Jimmie
Svensson, Hampus Schullström, Teodor

Hidén och Simon Takman.  Efteråt var
det prisutdelning och följande utmär-
kelser utdelades.
Årets junior: Edvin Emanuelsson 
Goda prestationer: Kristoffer Krave,
Andreas Jansson, Sofie Jansson och Frida
Hammarberg.
Fair play: Anna Göras
Lovande juniorer: David Boqvist,
Mattias Andersson, Sofie Nelson och Elin
Svenhage.
Träningspriser: Malin Nelson och
Teodor Hidén
Catrin & Sofies pris: Sarah Johansson
och Anna Göras.

Till sist vill undertecknad tacka alla för
i år, alla ledare i juniorkommittén,
Kenneth och Catrin för jobbet med herr-
och damlagen. Martin för allt arbete med
träningar osv, Göran W, Peggy och Björn
för all hjälp inne på kansliet och till sist
Lars och hans  banpersonal för en kanon-
bana även i år. Tack Alla.

Mikael Skantz

Nu har ännu en golfsäsong gått till ända
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Greenfeerundan 36 par .......................FB
Klass A: Fredrik Lindahl/Torbjörn Olsson
Klass B: Kjell Andersson/Andreas Nilsson
Intersports  74 delt.........................Singel
Klass A: Stefan Gunnarsson
Klass B: Sarah Johansson
Klass C: Erik Sjöberg
Åmåls Trafikskola  75 par...........Irish GS
Klass A: Mikael Möller/Johan Möller
Klass B: Gunnar Eriksson/Birgitta Eriksson
Forsbacka Open 84 delt.........Singel Scratch
Herrklass : Mårten Norin GGK
Damklass: Lena Tornevall LaGK
Brandt Bil Volvo Masters 49 par.........FB
Herrklass: Per & Erik Sjöberg
Damklass: Berit Erixon/Annsophie Röstberg
Ramlösa Water Cup 64 delt.......... Singel 
Klass A: Berit Andreasson
Klass B: Erik Sjöberg
Två generationer 59 par .....................GS
Klass A: Anders M & Karoline Johansson
Klass GK: Patrik & Christoffer Johansson

********* FORSBACKAVECKAN ********
Höglunds Järn 101 par ........................FB
Klass A: Stefan Gunnarsson/Johan Falkenström
Klass B: Jonas & Lars Lindh
SEB VPR 114 delt...........................Singel
Gemensam klass: Marcus Nilsson 
Eds-företagen 112 par...............Scramble
Lag Göran Arvidsson/Per-Anders Blom/
Jacob Holmedahl/Eva Jacobsson
Vänern Tour 109 delt.....................Singel
Klass A: Niclas Ulesköld BokGK
Klass B: Christer Stolpen
Klass C: Sofia Pettersson
Kjell Heintz Bil AB 131 par ................FB
Klass A: Ivan Hemmingsson/Niclas Ulesköld
Klass B: Robert Hultgren/Richard Broström
ICA Supermarket 120 delt.............Singel
Klass A: Leif Sundberg
Klass B: Jan-Olof Eriksson
Klass C: Andreas Eklund
Schisserslaget  86 par .................Irish GS
Klass A-Mix: Göran Jonasson/Erica Karlsson
Klass B-Mix: Roberth Hultgren/Gabriella
Lörnbring
Klass Övrig: Daniel Nilsson/Joel Skönvall

SGF:s Jubileumstävling  34 par...........FB
Gem. Klass: Maria Lindberg/Andreas
Engberg
Mårten Bagare Cup 35 par..................FB
Euromaint Per Sjöberg & Jan Larsson
Äkta Make 32 par ................................GS
Handelshuset & Profab
Gem.klass: Annsophie & Hans Röstberg
Kalkongolfen  66 par...........................GS
Forsbacka Herrgårdsrestaurang
Gem.klass: Andreas Hulthén/Daniel
Schullström
Kommunkampen 70 delt ...............Singel
Bertils Bil Ed & Strömstad
Klass ÅMÅL: Marita Gustavsson
Klass ED: Jörgen Odén
Klass B-fors: Terje Henriksson
Klass Ö: Jarmo Säily
Segrande kommun: BENGTSFORS

Snörtävling 31 delt .........................Singel
Lasse Robertsson
Klass A: Patrik Ernstsson
Klass B: Daniel Nilsson
Klass C: Sofie Nelson

Segrare & Sponsorer på årets tävlingar:

Ännu en golfsäsong är över, vi har haft en
underbar bana med greener som bara blir
bättre för varje år. Vi har haft många star-
tande på våra klubbtävlingar, en lyckad
Forsbacka Open och inte minst en trevlig
men regnig Forsbackavecka. Samman-
taget i år har vi haft 2186 startande på 20
tävlingar, vilket ger ett snitt på 109 st.,
och vi hoppas vi kan fortsätta med ett
ökande antal deltagare på våra tävlingar,
gärna fler juniorer. För egen del tycker jag
att TK har fungerat väldigt bra i år, men
visst har det kört ihop sig ibland, men
mest handlar det om orutin från min sida.
Det har vi dock löst tack vare att vi har
flera i TK med många års erfarenhet som
har hjälpt och stöttat mig.

Forsbacka Open

Årets Forsbacka Open blev åter en succé.
Intresset för tävlingen var enormt och
taket för antalet startande nåddes väldigt
snabbt. Det positiva var även att damklas-
sen blir större för varje år. Vädret var
vackert, banan fantastisk och resultaten
helt otroliga. Här noterade Mårten
Norlin, Göteborgs GK, banrekord på den

andra ronden med smått fantastiska 64
slag, vilket räckte till seger på totalt 138
slag på de två rundorna. Det enda negati-
va var att vi saknade sponsor till årets täv-
ling, men vi i TK hoppas att vi nästa år
kan ordna sponsorer och därigenom höja
prissummorna.

Forsbackaveckan

Regn, regn och åter regn. Så kan man
summera årets Forsbackavecka. Men trots
regnet var veckan väldigt lyckad. Vi hade
fler deltagare än i fjol där onsdagens fyr-
boll med Kjell Heintz Bil AB som sponsor
var höjdpunkten med över 260 deltagare!
Vi anordnade den traditionella pubafto-
nen som vanligt på måndagen efter en
lyckad scrambletävling där deltagaranta-
let stiger för varje år, en trend som jag
hoppas håller i sig då detta är den enda
dag då man kan ha prisutdelning på nor-
mal tid. För övrigt FLÖT veckan på bra
och jag hoppas att vi kan fortsätta öka
antalet deltagare på denna underbara
golfvecka. Troligen kommer nästa års
vecka att spelas från måndag till söndag då
vi även planerar en shotgunstart kl.12.00

en av dagarna! Med pubafton på kvällen.
Avslutningsvis vill jag passa på att tacka

alla tävlingssponsorer. Utan er hade det
varit svårt att bedriva vår tävlingsverk-
samhet med de fina prisbord vi har. Utan
våra tävlingsledares insatser hade det
också varit svårt. Deras insatser är helt
avgörande för om vi kan genomföra täv-
lingar eller ej. Jag är speciellt tacksam mot
dem eftersom det var min försts säsong
som ganska oerfaren ordförande för TK.
På tal om detta hoppas jag att fler kan
engagera sig som tävlingsledare då det är
en viss omsättning inom TK. Vi behöver
6-8 st. till som vi kan dela upp tävlingarna
på. Hör av er till mig eller till Göran på
kansliet. Alla är hjärtligt välkomna.

Jag vill gärna också tacka Lars Högberg
med personal som har kämpat och slitit så
att vi har en fantastisk bana under hela
säsongen. Sist men inte minst ett stort
tack till Göran med personal, utan er
hjälp hade det inte fungerat.

Per-Anders Blom 

Rekordsäsong



Höstmötet är avklarat och det

är dags att avsluta golfsäsong-

en trots att det är fina dagar i

slutet på oktober som medger

spel på banan.

Det känns dock lika vemodigt varje höst
när golfklubborna skall ställas undan för
vintern.

Säsongen startades den 5 maj med både
onsdagsgolf och ”Vårmöte”. 

Vårblomman

Första helgtävlingen ”Vårblomman”
avhölls i år 15 maj för att undvika kyla och
snö. Många deltog i denna populära vår-
tävling som avslutades med prisutdelning
med vackra blomsterarrangemang från
vår sponsor Kungsbergets Blomsterhan-
del. Efter detta hade vi en modevisning
där Andreassons i Svanskog visade bl a
snygga sportkläder för den nya golfsä-
songen.

Hemliga resan
Lördag 22 maj var det dags för ”Hemliga
resan” som i år ordnades av Margareta
Lindahl och undertecknad. Vi var 25 gol-
fare som åkte till Forshaga GK och spe-
lade deras bana. Det blev en lyckad dag
inte bara för att vädret var fint utan vi blev
verkligen trevligt och välkomnande
bemötta av Forshagas golfvärdar som såg
till att vi alla trivdes. De nya ägarna till
Herrgårdsrestaurangen bjöd också på en
förträfflig lunch. 

Nästa år är det Carina Kjellebäck och
Ulla Mortimer som ordnar en hemlig
resa.

Triss Lady
På vår nationaldag 6 juni spelade vi
klubbkvalet i Triss Lady. Gunilla
Kjellstedt och Marianne Onsjö vann klass
1, och Ulla Mortimer och Kerstin Baier
klass 2. Dessvärre ingen större framgång i
regionfinalen, men kanske vann de något
på sina trisslotter!

Eclectic
Eclectic 36 hål spelades 21 juli med
Andreassons i Svanskog som tävlings-
sponsor. En mycket uppskattad tävling.
Fint väder var det också så det blev en
lyckad dag.

Vad gäller onsdagstävlingarna fick en
tävling ställas in på grund av för mycket
regn och det var 4 augusti.

Billeruds damer

Så var det äntligen dags för matchen mot
Billeruds damer. Den 18 augusti drabbade
vi samman i ändrad tävlingsform. Nu
möttes lika många lag från klubbarna i
spelformen Greensome PB. Från Billerud
kom 14 tävlande som bildade 7 lag och
lika många från Forsbacka fick tävla. Varje
boll bestod av ett lag från Forsbacka och
ett lag från Billerud. Forsbacka tog hem
vandringspokalen med 250 poäng mot
218 för Billerud. Salong Berit sponsrade
och Berit Erixon var själv med och delade
ut de fina priserna.

Bokslaget

Så kom hösten och med den Bokslaget
den 18 september. Irene och Heimo
Picha från Åmåls Bokhandel sponsrade
tävlingen och var med och presenterade
de böcker vi fick välja som pris. 

Detta är en efterlängtad tävling där
man får möjlighet att få med sig en trevlig
bok hem när höstmörkret kommer allt
närmare.

Coacher

Säsongen 2004 har Monica Abrahamsson
varit coach för D-60. 

Slutresultatet blev en 4:de placering.
Monica har nu flyttat tillbaka till Karlstad

och vi tackar henne för de år hon ställt
upp som coach i vår klubb

Carina Kjellebäck har varit coach för
D-35 där slutställningen blev en 5:e plats.
Tack Carina för din medverkan som
coach. Stort tack till alla ni som deltagit i
dessa seriespel.

Så har vi avslutat golfsäsongen med årets
höstmöte. Vi beslöt bland annat att
Billerudsmatchen i fortsättningen skall
spelas som tidigare år. Ingen åldersgräns
för kvinnliga deltagare på damdagarnas
golftävlingar. Vi vill gärna ha med alla
unga flickor på damdagarna. Tävlingen
Gulkul tas bort. Kaffet som vi själva ord-
nar efter våra tävlingar valdes också bort.
Slut på alla goda hembakade kakor, dom
kommer jag att sakna. 

Marita Gustafsson tar över som ordfö-
rande för damkommittén.

Till kaffet var det prisutdelning för alla
insatser under säsongen. 

Rita Normark vann poängjakten och
tog även i år hem ”Viveca Cedervalls
vandringspris”.

Jag vill tacka för två trevliga år i denna
kommitté.

Annika Hvenmark

O L D T I M E R S -
K O M M I T T É N

7

ForsbackaNyttForsbackaNytt
D A M K O M M I T T É N

Vemodigt att ställa undan klubborna

2004 var återigen ett märkligt år, väder-
mässigt. Golfbanan har varit i bra skick
med grönt gräs, ibland lite tunt och
ibland med tjocka ”feta” ruffar. Men
våra oldtimerspelare tycks behärska alla
väder och konditioner. Stort startfält
med upp till 65 personer på en vanlig
torsdagstävling är bevis på gruppens
livskraft.

Kommittén har haft 7 protokollförda
sammanträden och samtliga protokoll
har funnits tillgängliga i en pärm i
klubbrummet genom sekreterarens för-
sorg.

Torsdagstävlingar har genomförts från
den 6 maj med sista tävling den 7 okto-
ber med sammanlagt 960 starter.
Tävlingskommittén, som har gjort ett
utmärkt jobb, samt tävlingsledarna, som
lagt ner c:a 8 timmar i samband med täv-
ling, är värda ett stort tack

Två inbjudningstävlingar för

Värmlandsklubbarna resp. MUF lock-
ade c:a 120 startande per gång.
Oldtimerspelare från Forsbacka har
också deltagit i respektive klubbars
inbjudningstävlingar. Ett tack till
Marianne och Birgit som förträffligt
skött inköp av priser och andra arrange-
mang.

När det gäller ekonomin så har Irene
med kassaboken sett till att det gått runt.
Tack för det. 

I början av säsongen hjälpte Irene och
Birgith tränaren med regelutbildning
för nybörjare vid 3 tillfällen vardera.
Lennart gick sedan regelvandring med
de nyutbildade ute på banan. Lennart,
som lämnar oss för Hammarö, önskas
lycka till.

Kommittén framför sitt tack till alla
oldtimersmedlemmar och önskar väl-
kommen tillbaka till vårsäsongen 2005.

Jörgen Baier
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Verksamhetsplan 2005
ÖVERGRIPANDE PLANERING

Fortsätta och avsluta arbetet med för-
längningen av drivingrangen.

Slutföra installationen och införa det
nya golfdataprogrammet GIT på klub-
ben samt installera den nya telefonväx-
eln. Allt för att underlätta för medlem-
mar och gäster att beställa tid, anmäla sig
till tävling samt sköta sin HCP-registre-
ring.

Verka för att få en riktig shop till klub-
ben. 

Anordna sedvanliga läger och som
vanligt driva hotellverksamheten.

Påbörja projekteringsarbetet med ny
maskinhall. 

BAN- &

FASTIGHETSKOMMITTÉN
För 2005 planeras ombyggnation av
teeytorna på hål 12 och hål 15, med
reservation för att vädret medger trans-
port av ersättningsmaterial fram till
byggplatserna utan fördyrande kostna-
der.

Täckdukar skall anskaffas så att samtli-
ga greener kan vårtäckas. På så vis bör
säsongsstarten kunna tidigareläggas. 

Bygghandlingar för verk-
stad/maskinhall skall upprättas.

Björkarna på fairway hål 17 tas bort. 
Gallring från årets gallringsområden

mot väster till ägogränsen samt mot norr
förbi hål 14 och 15 fram till Djupedals-
vägen, allt med reservation för virkespri-
serna. 

BYGGNADSKOMMITTÉN
Fortsätta renoveringar av fönster på
Jägmästaren samt avsluta genomgången
av klubbens fastigheter och upprätta
åtgärdsplan för dessa.

Påbörja arbetet med att sanera grun-
den i hotellet.

Undersöka möjligheten att iordnings-
ställa ytterligare två övernattningsrum i
annexet och om möjligt förse våning 2
och 3 med toalett.

DAMKOMMITTÉN

Som vanligt kommer damkommittén att
anordna damdagar och tre helgtävlingar
såsom Vårblomman, Triss Lady och
Bokslaget. Utbyte att ske med Billerud,
detta år på bortaplan. Kommittén är
också huvudman för BDGF-serielagen

D-35 och D-60. Arbetet med att få fler
damer/flickor att ställa upp på onsdagarna
fortsätter.

HCP-KOMMITTÉN

Kommittén kommer som vanligt att gran-
ska spelarnas HCP. Genom det nya golf-
dataprogrammet kommer antagligen
arbetet med att kontrollera spelarnas
HCP att förändras. Hur detta kommer att
ske är ännu inte klart.
Samarbetet med tävlingskommittén på
tävlingsdagar kommer att fortsätta och
intensifieras.

HERRKOMMITTEN

Kommittén avser att anordna sedvanlig
tisdagsgolf, men kommer att se över start-
tiderna för deltagarna för att om möjligt
öka antalet starter ytterligare. Kommittén
planerar också en heldag någon tisdag
under sommaren. Fortsätta att arrangera
Hemlig resa på våren samt att som vanligt
anordna höstutflykt och ansvara för en
tävling under Forsbackaveckan.
Kommittén ansvarar också för BDGF-
serielagen H-35 och H-45.

JUNIOR- OCH ELITKOMMITTÉN

Kommittén kommer som tidigare år att
utbilda, träna och fostra våra golfare till
att på bästa sätt kunna representera FoGK
på golfbanorna runt om i landet.

Med serielaget för herrar siktar vi att ta
oss tillbaka till div. 1 så fort som möjligt
samt att bredda truppen på damsidan. I år
har 4 juniorer varit med och spelat i serie-
lagen, 2 med damerna och 2 med her-
rarna. 2005 hoppas vi att fler juniorer kan
ta ett steg uppåt. 

På juniorsidan har vi i år haft enormt
fina framgångar på de olika tourerna och
vi hoppas att de blir ännu större nästa år.

Kommittén jobbar vidare med att locka
nya golfare till våra träningsläger och
golfkul.

Forsbacka GK:s junior & elitkommitté
har som mål att hålla högsta kvalitet på
verksamheten.

OLDTIMERSKOMMITTÉN

Förutom att arrangera oldtimersdagarna
på torsdagar kommer kommittén att fort-
sätta utbytet med Dalslands- och
Värmlandsklubbar lika tidigare samt att
aktivt arbeta för att fler oldtimers upp-
täcker torsdagstävlingarna. Oldtimers är

damer 50+ och herrar 55+.
Kommittén ansvarar också för BDGF-
serielagen H-55 och H-65.

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Prioriteringen för tävlingskommittén
för 2005 är, att förutom att anordna
sponsrade helgtävlingar av varierat slag,
förstärka tävlingsledarstaben. Vidare
kommer TK att aktivt söka efter huvud-
sponsor till Forsbacka Open. I samarbe-
te med kansliet utge årets Tävlings- &
aktivitetsprogram, samt att tillsammans
med utbildningskommittén genomföra 4
Gröna Rundor för medlemmar med
HCP 36+.  

UTBILDNING/INSTRUKTION

Planera och genomföra träningar med
junior, elit- och serielag både vad gäller
praktik och teori.

På sedvanligt sätt ge privatlektioner,
samt arrangera nybörjarutbildningar,
fortsättningskurser, gruppkurser samt
golfskolor med övernattning. 

Tillsammans med juniorkommittén
planera och genomföra Golfkul för knat-
tar/juniorer och med TK genomföra
Gröna Rundor.

HOLE IN
ONE 2004

Hål 5
Sten Warnerfelt - MldGK

Oddvik Henrichsen Randb

Hål 8
Krister Björkman

Eje Närbo

Hål 12
Terje Olsen

Agneta Iraéus - Fullerö

Vi gratulerar!
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Medlemmar i

FORSBACKA GOLFKLUBB
kallas till ordinarie höstmöte på Forsbacka GK

Tisdagen den 30 november 2004 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. Golfshop
8. Fastställande av: 

a. medlemskategorier och antalet aktiva medlemmar
b. medlemsavgifter och medlemslån
c. verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter (4-7) för kommande verksamhetsår
10. 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

11. Behandling av styrelsens förslag samt motioner, som skriftligt kommit styrelsen till-
handa före den 10 oktober 2004

12. Övriga frågor
13. Mötets avslutning

Forsbacka Golfklubb

Hans-Olov Blom Ing-Marie Kj-Karlsson
Ordförande Sekreterare
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Årsavgifter 2005  
2004 2005

Vuxen aktiv ...........................................2 856:-.................2 960:-
Vardagsmedlem ....................................2 256:-.................2 360:-
Passiv (saknar spelrätt) ............................500:-....................500:-
Non Residents (tillf. boende utomlands).1 456:-.................1 560:-
Junior 17-21 (född 1984-1988)............1 156:-.................1 860:-
Junior 11-16 (född 1989-1994 ................956:-.................1 260:-
Junior 0-10 (född 1995 eller senare).......556:-....................660:-

Insats & Inträde
2004 2005

Medlemslån (från 22 år) .......................6.000:-.................6.000:-
Inträdesavgift, Ny vuxen ......................2.000:-.................2.000:-

Övriga avgifter
Avgift vid för sen fakturabetalning..........200:-....................200:-
Skåpavgift för hyrt skåp...........................200:-....................200:-
Skåpavgift för eget skåp ............................30:-......................30:-
Skåpavgift för eget stort skåp....................50:-......................50:-
Städdeposition .............................................0:-....................200:-

Styrelsen föreslår att medlemsantalet skall vara 1.100 med-
lemmar fördelat på 825 vuxna, 75 vardagsmedelmmar samt
200 juniorer.

Intäkt Kostn Netto Intäkt Kostn Netto Intäkt Kostn Netto

Klubbgemensamma (KG) 2154 -470 1684 2546 -491 2055 2871 -505 2366
Greenfee (KG) 1248 -14 1234 1023 -15 1008 1110 -10 1100
Kansli (KS) 154 -1081 -927 225 -1130 -905 225 -1179 -954
Tränare/DR (TR/DR) 507 -427 80 498 -465 33 553 -481 72
Konf.läger (KONF) 313 -280 33 271 -250 21 252 -230 22
Jägmästaren  (JÄG) 704 -565 139 690 -521 169 725 -612 113
Jägmästargreenfee (JÄG) 362 0 362 380 0 380 400 0 400
Marknadskommitten (MAK) 535 -47 488 516 -34 482 509 -42 467

Bana (BK) 596 -2636 -2040 835 -2836 -2001 715 -3144 -2429
Fastigheten (FS) 138 -611 -473 464 -735 -271 124 -597 -473
Junior/Elitkommité (JEK) 27 -262 -235 32 -258 -226 35 -270 -235
Tävlingskommitté (TK) 148 -110 38 135 -92 43 129 -88 41
Övr. Kommittéer (ÖK) 46 -50 -5 65 -81 -16 34 -34 0
Styrelse (ST) 0 -40 -40 0 -40 -40 0 -39 -39
BDGF-seriespel (BDGF) 0 -29 -29 0 -29 -29 0 -9 -9
Bidrag (BI) 10 0 10 10 0 10 20 0 20
Hyror (HY) 162 0 162 212 0 212 212 0 212

Finans.int/kostnader 53 -5 48 15 -5 10 10 -5 5
7924 -7245

Resultat före avskrivningar 530 934 679
Avskrivningar -687 -584 -533

Resultat -157 350 146

Resultatrapport Forsbacka GK Budget 2005

Utfall 2003
Intäkter/

Kostnader Prognos 2004 Budget 2005

Belopp i Tkr

Investeringar - Budget 2005
Bananläggningen
Täckdukar 115 000:-
Bygglov och Inled. arb, Maskinhall 50 000:-
Drivingrange 75 000:-

240 000:-
Klubbgemensamma
IT ( Datorer etc ) 60 000:-
Telefonväxel 20 000:-

80 000:-
Fastigheten
El. Skoputsmaskin 7 500:-

7 500:-
Hotellet
Inventarier 15 000:-

15 000:-
Drivingrange
Elevator 30 000:-
Bänkar 2 000:-

32 000:-
SUMMA KRONOR 374 500:-

10
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Budgetkommentarer 2005 

Valberedningens förslag till styrelse för
Forsbacka Golfklubb 2005

Valberedningen föreslår en styrelse bestående av ordförande och sex ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter.
Valberedningen föreslår att mötet väljer nedanstående personer att ingå i Forsbacka GK:s styrelse 2005.

Ordförande: Hans-Olov Blom 1 år omval
Ordinarie ledamöter: Paul Erixon 2 år omval

Ingela Nordström 2 år omval
Anders Göras 2 år omval

Suppleanter: Birgitta Nyqvist 1 år omval
Magnus Dalsbo 1 år omval
Marita Gustafsson 1 år nyval

Ombud till BDGF-möte: Beslutas i styrelsen

Kvar i styrelsen med ytterligare ett år kvar av sin valperiod är Ing-Marie Kj-Karlsson, Mikael Skantz och Anders Svensson

Revisorer: Mikael Möller och Sven Forsell.
Revisorssuppleanter: Anita Johansson och Patrik Ernstsson.

Samtliga personer som har föreslagits har accepterat nomineringarna.

Åmål i oktober 2004

Fredrik Waern, Leif Andreasson och Ing-Marie Kj-Karlsson

Vädret har denna sommar inte varit
lika gynnsamt varför våra greenfeein-
täkter inte når budget och givetvis
inte heller vårt utfall 2003. Om det
enbart varit vädret som bidragit till
minskningen eller om det är en nedåt-
gående trend i Sverige avseende
greenfeespel (många klubbar rappor-
terar det) återstår att se. Vi får även i
fortsättningen arbeta för en bra bana
som attraherar gäster. Att vårt resultat
för 2004 trots allt ser ut att överstiga
budget beror främst på skogsavverk-
ningen då avverkningspriserna har
varit gynnsamma.

Avgifter

Tyvärr har vi inte samma avverknings-
möjligheter inom överskådlig framtid.
Vi har därför ansett det vara nödvän-
digt med en höjning av årsavgifter
även 2005 samt införande av en städ-
avgift för att möta våra ökade kostna-
der. Höjningen är lika för alla med
undantag för passiva medlemmar. Vi

har också valt att höja avgifterna för
de äldre juniorerna i större omfatt-
ning men denna höjning kompenseras
av att de inte behöver betala någon
inträdesavgift när de blir seniorer.

Högre krav
Banan blir allt dyrare att underhålla
pga. ökade priser på gödsel, fröer,
bekämpningsmedel mm. Banskötseln
är också ett område där vi hela tiden
får högre krav på oss, främst avseende
miljöaspekten. Vi har även budgeterat
med tee-ombyggnad för 150 000 kro-
nor. Fler tee-ombyggnader skulle
behöva göras men vi får ta det i den
takt vi har råd med.

GIT
Golfsveriges beslut om införandet av
GIT-systemet ställer också ökade krav
på investeringar i datorer (se investe-
ringsbudget) så att vi kan använda sys-
temet fullt ut.

I investeringsbudgeten ligger även 50
000 kronor avseende bygglovsansökan
för ny maskinhall. Vårt arbetsgivaran-
svar gör sig påmint i samband med
yrkesinspektionens skyddsronder och
vi anser oss tvingade att aktivt ta tag i
denna fråga så att våra anställda kan få
en vettig arbetsmiljö framöver. Vår
tanke är att årets prognostiserade
resultat om 350 000 kronor skall
lägga en ekonomisk grund inför kom-
mande investeringar.

Ingela Nordström



AB Åmålstryck

Avs. FORSBACKA GK, Box 137, 662 23 ÅMÅL B FÖRENINGSBREV

FORSBACKA             GOLFKLUBB

FORSBACKA
GOLFKLUBB

INFORMATION FRÅN
RECEPTION & KANSLI

Under vinterhalvåret är receptionen stängd.
Kontakt med intendenten/kansliet får ni på telefon 0532-430 55.

Receptionstelefonen 0532-430 73 fungerar som informationstelefon.

Nya telefonummer:

Om allt går som planerat får vi snart en
telefonväxel installerad på Forsbacka. Vi
kommer då också att byta till följande
direktnummer:

Receptionen (all bokning) ..0532-616 90
Intendenten.........................0532-616 91
Instruktör ............................0532-616 92
Greenkeeper........................0532-616 93
Ev. shoplokal .......................0532-616 94
Fax .......................................0532-616 99

Nu skall det också gå att koppla mellan
de olika direktnumren och på recep-
tionstelefonen skall finnas en köfunktion
för tre samtal.

Restaurangen kommer antagligen att

behålla 0532-430 75 då de har ett eget
abonnemang.

Ändring av medlemskategori

vill vi ha besked om snarast, senast dagen
före faktureringen, som kommer att ske i
början av december.

Adressändringar.

gör ni nu själva via ”Min golf” på golf.se.
Kolla brevet ni fick i samband med att ni
fick det nya plastkortet, där finns uppgift
om hur ni gör.

Musvarning

utfärdas till er som har skåp. Töm dessa
så inte våra vänner mössen gör åverkan
på er utrustning.

HCP-korten 

skall som vanligt lämnas in till kansliet
snarast. Det är speciellt viktigt nu, då ni
skall sköta  era ändringar via golf.se, att
det är rätt från början.

Kvarglömda

klubbor har vi gott om. Kolla nu, när du
gör vintervården på dem, om någon sak-
nas. 

Julnöten

Till sist önskar vi i kansli/reception alla
medlemmar 

God Jul & 
Gott Nytt År

Göran, Peggy, Björn, Martin och Eva Roth.

Här kommer nya kluriga texter.
Försök lista ut vilke ordspråk som avses:

1. Vokala manifestationer av triumfkänsla bör upp-
skjutas till en tidpunkt hinsides överskridandet av
en smärre naturlig viadukt.

2. Att ett objekt som reflekterar majoriteten av den
kortvågiga elektromagnetiska strålning, som träf-
far dess yta, eo ipso utgöres av grundämnet Au, är
en förhastad konklusion.

3. Objekt, vilka kamoufleras av en säsongsbetonad
kristallisk form av H2O, blottlägges vid dennas
övergång till större molekylär rörlighet.

4. De limnologiska lokaler, vilka har den i vertikal-
planet största utsträckningen, trafikeras av de
rumsligt mest betydande iktyologiska fenomenen.

5. Verbal expansion förenas ofta med ett objektivt
sett ringa format på planeten Tellus.

Skicka in svaren till Forsbacka GK
Box 137 (nytt boxnummer) 662 23 ÅMÅL

eller e-post info@forsbackagk.golf.se senast 13
december.

Dragning sker före jul.
Tre priser är som vanligt skänkta av

FöreningsSparbanken genom Mikael Möller.
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