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Nya teen på 18:e. Foto Göran W.

KALLELSE TILL
VÅRMÖTE

Torsdagen den 31  mars 2005

kl. 1 8.30

Plats: Forsbacka Golfklubb

HEMLIG
DAMRESA

Söndagen den 5 juni 
Avresa 07.00 (prick!)

från Hamnplan.

Anmälan senast 26 maj till:

Carina Kjellebäck tel. 0533-164 50

Ulla Mortimer tel. 0532-105 30

Ca pris 500:-

(greenfee, mat och resa)

Anmälan är bindande.
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O R D F Ö R A N D E N   H A R  O R D E T

...vid säsongsstarten menar

jag. Dagarna blir ljusare och

längre och snart är det dags att

”pegga upp”.

Shop

När det gäller shopen var styrelsen och
deltagarna vid höstmötet eniga om att
den s.k. ”kioskvarianten”, som vi använ-
de oss av under fjolårssäsongen, inte var
tillfredsställande. I år kommer vi därför
att prova ett nytt koncept och vi hoppas
att utfallet blir bra.

Bana

För en tid sedan drog en fruktansvärd
storm in över Sverige. Tack och lov kla-
rade vi oss förhållandevis bra jämfört
med södra Sverige, men en hel del träd
blåste ned.

I år kommer vi att spela på några nya
tees, samtidigt som arbetet med att släp-
pa in ljus och luft fortlöpt. Vi kommer
också att kunna träna fullt ut på vår dri-
vingrange. Mer om detta under BK-spal-
ten.

Jag har sagt det förut, men säger det
igen. Banan har högsta prioritet för sty-
relsen och alla beslut fattas långsiktigt
och med banans bästa i tankarna.

Byggnadskommittén

Att underhålla våra byggnader blir ett
mer och mer komplext arbete. Vi har
därför tillsatt en kommitté, under led-
ning av Magnus Dalsbo, vars uppgift är

att ta fram ett underlag för hur det står
till med våra byggnader. Utifrån detta
kan vi sedan planera åtgärder och enligt
det beslut, som fattades vid höstmötet i
fjol, har de också till uppgift att utröna
våra möjligheter att använda "gamla
vagnsboden" till något i framtiden.

Pro

Jag vill ta tillfället i akt att tacka vår pro
Martin för det goda arbete han utför. Att
ha Martin bland vår heltidsanställda per-
sonal är ett av de klokare besluten sty-
relsen har fattat genom åren. Se bara på
utvecklingen på ungdomssidan. Det kan
vi tacka ungdomsledarna, engagerade
föräldrar och Martin för. ”Keep up the
good work”

GIT

I år kommer golfens nya IT-system att
användas fullt ut. Det betyder bl.a. att
HCP-korten försvinner, fler möjligheter
via medlemmens egen sida etc. Mera om
detta längre fram i tidningen.

Styrelsen är medveten om att detta
kommer att skapa frågor och osäkerhet
bland medlemmarna. Vi kommer att för-
söka stärka receptionen, så att persona-
len kan hjälpa till så gott det går.

”Slutkläm”

Informationsflödet i klubben, eller i
vilken organisation som helst, är svårt att
få optimalt. För styrelsen är FoGK-Nytt
det enda medlet att nå ut till samtliga
medlemmar. Läs därför tidningen och

vill ni göra er röst hörd i något ärende –
gå på våra årsmöten.

Som vanligt vill jag beröra behovet av
ideella krafter i föreningen. Vi håller på
att skapa en marknadskommitté som
skall optimera samarbetet med våra
sponsorer. Dessutom behövs bl.a. för-
stärkning inom tävlingskommittén.

Alla intresserade är mycket välkomna
att kontakta någon i styrelsen, kommitté-
er eller kansliet.

Hans Olov Blom

Snart är vi där...

Telefonväxel och nya
telefonnummer.
Klubben har nu utrustats med en telefonväxel där alla klub-
bens telefonnummer utom restaurangen är inkopplade och
samtidigt har FoGK fått nya telefonnummer. En av förde-
larna med telefonväxeln är en väntfunktion till receptionen.
Om receptionen är upptagen kan upp till tre samtal ställas på
väntlista i stället för som tidigare då man måste ringa upp
igen vid upptaget. Vi hoppas detta skall underlätta vid tid-
bokning, tävlingsanmälning etc. Dessutom kan vi koppla
samtal emellan de olika numren, dock  ej till restaurangen.

Följande direktnummer finns:

Reception / All bokning .............................0532-616 90
Intendent / kansli .......................................0532-616 91
Instruktör / Pro (ej bokning) .....................0532-616 92
Greenkeeper ...............................................0532-616 93
Shopen.........................................................0532-616 94
Tävlingsledningen ......................................0532-616 98
Fax ...............................................................0532-616 99
Restaurangen ..............................................0532-430 75 
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T Ä V L I N G S K O M M I T T É N

O L D T I M E R S K O M M I T T É N
Årets första möte avhölls den 20 janu-
ari med nya och gamla ledamöter. I
kommittén ingår Stellan Andersson,
Jörgen Baier, Birgith Bergström, Siw
Hemmingsson, Kerstin Johansson,
Irene Klarbring och Alf Åberg.

Oldtimerskommittén kommer att
arbeta utifrån lagd budget för att på ett
trivsamt sätt, och efter för övrig verk-
samhet anpassat schema, göra tors-
dagstävlandet till veckans höjdpunkt
för alla damer 50+ och alla herrar 55+.
Starttider förläggs till så attraktiv tid
som möjligt med hänsyn tagen till
övrig verksamhet och belastning på

banan. Första tävlingstorsdag planeras
till den 28 april, om vädergudarna är
på vår sida. Kostnaden för tävling är
oförändrat låg, eftersom samvaron och
golfspelet är viktigare än priserna eller
som man säger i USA, ”braging rights”
är viktigare. Sista tävlingsdatum blir
den 6 oktober.

Kontakt med MUFF och
Värmlandsklubbarna ska förstärkas
och utbytestävlingarna fortsätter. Vi
kommer att uppmana våra oldtimers
att delta även i tävlingarna på borta-
plan så mycket som möjligt. Det ökar
kontaktnätet och ger vidgade vyer.  

Satsning på vidareutveckling av våra
tävlingsledare, för att ronderna ska
kunna genomföras på ett smidigt sätt
och inom ramen för acceptabla rondti-
der, kommer att ske.

Vi kalkylerar med c:a 1000 startande
under säsongen om vädret och hälsan
står oss bi.

Välkommen och väl mött på första
tee.

Jörgen Baier
ordförande

Ännu en ny tävlingssäsong
att se fram emot.
Nu går vi mot vår och en ny

golfsäsong , och jag som ordfö-

rande i tävlingskommittén går

in på min andra säsong, som

jag hoppas skall gå bättre än

den första, med fler tävlande än

i fjol.

Vi är fortfarande för lite folk i tävlings-
kommittén. Detta gör att vi får dra ett
tungt lass under tävlingssäsongen. Jag
hoppas nu att vi kan få mer hjälp av med-
lemmarna i framtiden. Ett första steg har
Damelitlaget tagit då de har erbjudit sig
att ta ansvaret för en tävling i år. Detta är
vi i TK tacksamma för och vi hoppas detta
kommer att smitta av sig till andra kom-
mittéer och medlemmar i klubben.

GIT

Inför årets säsong kommer vi att arbeta i
det nya GIT-systemet med tävlingarna.
Det är då extra viktigt att ALLA medlem-
mar har justerat sina handicap när vi går
in i årets säsong, annars kommer det att
skapa stora problem för TK när vi skall
börja tävla. I år gäller det verkligen att
sköta sitt handicap.

Årets program

Årets tävlingssäsong inleds som i fjol med
GF-rundan den 7 Maj. Vi fortsätter sedan
med Irish GS på pingstdagen och då med

sedvanlig shot-gunstart. Den första sing-
eltävlingen går av stapeln den 22 maj och
sedan avslutar vi maj med Volvo Masters
Amateur. Juni inleds med Forsbacka
Open som i år är en deltävling i Dormy
Order Of Merit och även ingår i SGF
Golfranking. Detta gör att vi hoppas på
att årets tävling kommer att få det bästa
startfältet på länge. Dessvärre saknar vi en
huvudsponsor! Juni avslutas sedan med
Två Generationer, tävlingen som
Elitdamlaget lovat att ansvara för. 

Forsbackaveckan:
FV kommer i år att börja på en måndag
och avslutas på en söndag. Den startar
den 11 juli vecka 28 och avslutas den 17
juli. Den kommer även i år att innehålla
en scramble men med shotgunstart troli-
gen kl. 12.00! och som vanligt avslutas
den dagen med pubafton. För övriga täv-
lingar se program. Augusti inleds med
KM helgen den 6-7. Den 20:e blir det
Mårten Bagare Cup och augusti avslutas
med Äkta makar/sambo. September
inleds med Kalkongolf med sedvanlig
shot-gunstart, den 10:e blir det
Kommunkampen, där Bengtsfors skall
försvara fjolårsvinsten. Då hoppas vi att vi
från Ed skall kunna bjuda Bengtsfors och
Åmål på bättre motstånd än tidigare år då
det inte gått så bra. Vi avslutar säsongen
den 24 september med en Flaggtävling.

Distriktstävlingar:

När det gäller distriktstävlingar har vi på
Forsbacka fått ansvar för H-55 den 12
juni, FSB Cup gruppfinal norr den 8:e juli
och H-65 den 6:e september.

Jag avslutar som vanligt med att söka
medlemmar till Tävlingskommittén.

P-A Blom
ordförande

Miljöplan
Forsbacka GK har startat

arbetet med att upprätta en

miljöplan för verksamheten.

Du som är intresserad av att delta i
arbetet är välkommen på ett infor-
mationsmöte tisdag 19/4 kl. 18.30 -
20.00 ca. på Forsbacka.

Det är särskilt viktigt att samtliga
kommittéer är representerade då
detta är ett arbete som skall göras av
klubbens medlemmar.

Har du några frågor, kontakta Catrin
Eriksson, tel. 070/669 50 99.
Välkommen!
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J U N I O R -  &  E L I T K O M M I T T É N

H E R R K O M M I T T É N

Snart är det vår och suget att

komma ut och spela golf är

stort. Vi hoppas att vädret gör

sitt så att vi kan komma igång

så tidigt som möjligt.

Vi hoppas att Forsbacka i år får ännu stör-
re framgångar på de olika tävlingarna som
våra juniorer deltar i.

I fjol var det en stor succé och vi kan
bara hoppas att det blir ännu bättre i år,
för möjligheter finns det med de ungdo-
mar vi har som medlemmar.

Juniorer
Som tidigare år jobbar vi med att utbilda
våra juniorer så att de skall lyckas så bra
som möjligt på tävlingar i klubben och ute
i distriktet. Vi jobbar även med golfvett &
etik, för att våra ungdomar skall vara fina
föredömen och goda representanter för
FoGK när de är ute och spelar.

Elit

I år hoppas vi att Dam- & Herrlagen tar ett
kliv upp på stegen när det gäller det natio-
nella seriespelet. Vi vet dock att det är
många andra duktiga lag som förmodligen
har samma målsättning som Forsbacka. 

Tävlingar

Till detta år har Bankboken bytt namn.
Nu kommer det att heta FSB Cup, FSB
Tjejer, osv.  ( FSB = Föreningssparbank-
en). Gröna rundan för 36+-spelare kom-
mer att spelas även i år, som vi hoppas att
alla våra juniorer ställer upp och spelar så
många tävlingar som möjligt.

Golfkul

Golfkul kommer som tidigare år att
avhållas på söndagar. Det blir tio  träning-
ar sammanlagt, sex före semestern och
fyra efter. I år blir det en ny ledare för

golfkul och det är med stor glädje vi häl-
sar Jessica Fredriksson  välkommen till
juniorkommittén. Sista helgen i februari
var Jessica och Martin  i Göteborg  på en
ungdomsledareutbildning. Jessica kom-
mer som tidigare att få hjälp av våra
Bohus-Tour Juniorer på träningarna.

Mikael Skantz 
ordförande

Vi startar tisdagen den 3 maj

med inspark som vanligt vilket

innebär att vi bjuder på kaffe

och smörgås efter förrättat

värv och informerar om

säsongen.

Själva tävlingen under året består av 7 st.
slagtävlingar varav de 4 bästa ronderna
räknas, plus 12 st PB varav de 6 bästa
ronderna räknas. Den lottade delen på
eftermiddagen fungerar som vanligt,
med anmälan på anslagstavlan senast
måndag kl. 15.00.

Nytt

Nu till det nya för i år: Du ordnar själv
partner och starttid under säsongen.

Kom ihåg att boka i god tid.
Anmälningsavgiften är som vanligt 20

kr och erlägges efteråt i kuvert plus sco-
rekortet signerat. Plus det viktigaste, din
GOLF-ID som ersätter medlemsnumret.

Viktigt också är att ni läser informa-
tionen på Herrarnas anslagstavla.

Efteranmälan är helt okej i mån av
plats.

OBS.  Se tävlingsprogrammet  vilken
spelform som gäller olika dagar.

Herrarnas utflykt sker i år FREDA-
GEN DEN 19 augusti  till ÅRJÄNG. Se
separat anslag.

Avslutning

Årets avslutning äger rum fredagen
den 16 september med sedvanligt spel

och prisutdelning
Vi vill till sist passa på att hälsa nya

intresserade herrar varmt välkomna till
vår Tisdagsgolf.

Följande besvarar ev frågor:
Kurt Carlsson ...................0532-13918
Göran Arvidsson ...............0532-13828
Jan Larsson........................0532-15756
Lars Högberg....................0532-10232
Anders G. Larsson ...........0532-14289

Än en gång varmt välkomna i vår
gemenskap

Anders G. Larsson
ordförande

Varmt välkomna till en ny
spännande golfsäsong

Stiftelsen
Lars Bäckers
Minnesfond
Denna stiftelse/fonds ända-
mål är att främja ungdoms-
verksamheten i Forsbacka
GK. Bidrag kan av junior-
medlemmar sökas för täck-
ande av kostnader, kursav-
gifter, resor och uppehälle i
samband med utbildning.

Ansökan för 2005 skall göras
senast 1 juli.

STÄDDAGAR 2005
Bankommittén har bestämt följande städdagar för 2005:

Lördagen den 9 och söndagen den 10 april.

Lördagen den 16 och söndagen den 17 april.

Samling senast kl: 10.00 vid maskinhallen

där avprickning sker, och vi städar till kl: 13.00.

Medtag räfsor och plastpåsar att plocka sten i på drivingrangen.

Bankommittén 
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B A N K O M M I T T É N

En bra början...
Efter lång tvekan har vintern

bestämt sig, -11 grader idag

och löfte om fortsatt kyla. Bra

för banan. Innan snön lade sig

på greenerna i mitten av

februari, var skadeangreppen

betydligt färre än motsvarande

tid förra året och i huvudsak

förlagda till olagade nedslags-

märken. (Tänk på det när det

blir dags igen.) Det mesta är

positivt men som alltid när det

gäller gräs kan det ju vända

snabbt.

I december skottades greenerna rena
från snö för att möjliggöra snömögelbe-
kämpning. Angreppen har stoppats, i
bästa fall inte bara tillfälligt. I samband
med detta uppstod en del mindre meka-
niska skador, vilket i sig är oundvikligt.
Den här typen av skador läker på kort
tid, när vi kan börja dressa och hjälpså.

Nya teeytor

Teeområdena har sina problem. Med
rätt vilja bör vi kunna lösa dessa inom en
3-års period. Ni kanske minns att års-
mötet anslog pengar för teeåtgärder
under innevarande år. På hål 12, 15 och
18 har sammanlagt ca 1 400 m2 ny teey-
ta skapats. Detta att jämföra med tidi-
gare ca. 500 m2 i dåligt skick.
Prioriteringen av teearbetena kan disku-
teras i oändlighet. Vårt val har gjorts
med tanke på behov men även med
tanke på att vi skall kunna jobba så ratio-
nellt och därmed så billigt som möjligt.
Arbetena har gått som tåget. Nu väntar
vi på leverans av grästorv vilken prelimi-
närt har utlovats till i mitten av april. I
bästa fall tidigare. De nya teeytorna bör
därför kunna tas i bruk i början av juni.
Som vanligt är det vädret som styr.
Resultatet blir fantastiskt. Åk och titta.
Kolla samtidigt på röjningarna runt
banan och klubbhuset. Birgit, Arne och
Kalle har gått fram som väldresserade
bävrar. Fint blev det!

Upprepade tjällossningar..

i november och december, har framtving-
at extra åtgärder för vägförstärkningar. I
annat fall skulle ban- och skogsskötseln
försvårats eller omöjliggjorts. Arbetena
kommer att fortsätta efter hand.

De igenväxta skogsdikena på
”Ugglemossen” har rensats. Massorna
som utplanerats kan uppfattas som förfe-
lande. Bara lugn, några veckor in på för-
sommaren är de täckta med olika växter.

Du behövs..

Inte bara som inbetalare av medlemsavgif-
ten. Det har nämnts tidigare men tål att
upprepas: FoGK behöver fler ideella
insatser. Banan behöver fler hålvärdar/
värdinnor. På många ställen kan vi se
resultatet av hålvärdarnas arbete, men vi
saknar ännu 15-20 engagerade personer.

Ni finns, hör av er till mig , Lars H
eller någon i bankommittén. Arbetet
görs för vår egen trevnad.

Banan kräver sedvanlig ans före öpp-
nandet. Vi hoppas på stor uppslutning
vid städdagarna. När dessa är framgår av
”annons” på annan plats i tidningen.
Drivingrangen behöver frivilliga sten-
plockare innan vi kan så. Skogen behöver
kunniga och villiga skogsröjare och stä-
dare. Ställ upp och gör en insats!

Slutet gott.

På Akademiska sjukhuset låg för snart 19
år sedan Gunnar, då 52 år. Han vårdades
för skall- och bäckenbensfraktur, brott på
båda benen, armarna och lite annat. Två
dagar före sitt – och framförallt särbon-
planerade bröllop störtade han med sina
118 kg, genom tre våningsplan på bygget.
Landningen skedde i en samling av tegel-
pallar. Bröllopsplanerna lades i malpåse.

Några dagar efter olyckan åkte jag på
besök. Min, synbart medicinerande, men
nöjde kompis förklarade: ”Den här gång-
en var jag övertygad om att det skulle gå
åt h-e. Det var ju bara två dagar kvar”! Av
detta lär man att om man ställer en
olycka i relation till något ännu värre
känns det genast bättre. Dagen efter
januaristormen gick jag i skogen på
Forsbacka. Inkommande el-ledning var
kapad på minst tre ställen, 350-400 träd
var fällda av vinden. Retfullt men myck-
et lätthanterligt i förhållande till vad som
hade hänt i Småland och Halland. El-
ledningarna var lagade två dagar senare.
Extern hjälp med skogsmaskiner
önskades men uteslöts då alla maskinre-
surser skickades söderut redan dagen
efter stormen. Tack vare ännu en fin
insats av banpersonalen är idag virket
apterat och framkört till bilväg.
Avsättning och pris är garanterade
genom tidigare avtal med Stora Enso.  

De kontrakterade avverkningarna
kommer av förståeliga skäl inte att utfö-
ras i vår, som tidigare planerats. Det har
i sig ingen stor betydelse. Det viktiga är
ju att vi kunnat städa vår skog och genom
samarbetet med Stora Enso inte kommer
att påverkas av väntad ”virkesrea”.

Dagarna blir längre och solen står högre
för varje dag. Förhoppningsvis ses vi
snart igen på Forsbacka.

Paul Erixon
ordförande

Fr.o.m. i år har klubben infört en städ-
deposition för klubbens aktiva vuxna
medlemmar. Styrelsen har beslutat om
följande regler för återbetalning av
denna enligt följande:

För att få tillbaka 200 kr (hela deposi-
tionen) skall man medverka vid två av
bankommittén anordnade städdagar =
2x3 timmar.

Deltager man endast en dag = 1x3
timmar återfås 100 kr.

Deltagare i hålvärdsystemet kan få
depositionen återbetald under förutsätt-
ning av ett aktivt deltagande i av
Hålchefen planerat arbete av minst 6

timmar, och att detta vidimeras av
Hålchefen. 

Hålchefens planerade arbeten skall
vara godkända av Greenkeepern eller
Bankommittén. 

Efter överenskommelse med inten-
denten kan återbetalning ske för andra
arbetsinsatser än ovan angivna.

Återbetalningen sker i receptionen
efter 15 maj.

Bankommittén

Städdeposition
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H A N D I C A P K O M M I T T É N

I år är det inte bara din golf vi

tänker på. Nej, det är GIT. Trots

all information i Svensk Golf

och Forsbacka-Nytt är det

många som inte riktigt tagit till

sig att det inte finns något

HCP-kort längre. Det fanns det

inte under 2004 heller men vi

använde ”noteringshäftet”

som ett sådant. Nu kommer

nästa steg.

Du får i år inte något ”noteringshäfte”
med automatik. Du kan hämta ett tomt
sådant häfte i reception om du vill och
använda det som noteringsblock. 

GIT
Nej, nu skall Du sköta din HCP via
”nätet”, antingen hemifrån din dator
eller via den nya terminalen i receptio-
nen på Forsbacka eller på någon annan
klubb. Nu är det DU som är helt ansva-
rig för att det finns rätt exact HCP note-
rat i det nya golfdataprogrammet GIT.

Samtidigt försvinner också våra gamla
kära medlemsnummer som ersätts med
GOLF-ID. Dvs dina födelsedata
(ÅÅMMDD) + ett 3-siffrigt nummer som
du finner på ditt nya medlemskort från SGF.
Detta GOLF-ID skall du lära dig då det
skall användas vid tidbokning, tävlingsan-
mälan mm. När du fick ditt nya medlems-
kort fick du också ett brev där du kunde läsa
hur det skall användas. Har du inte det kvar
kan du få en kopia i receptionen!

www.golf.se
Det finns några saker som är viktigare än
andra, och det gäller din HCP. Det är av
yttersta vikt att det står rätt HCP i data-
programmet när säsongen startar, så om
du inte har skickat in ditt noteringshäfte
för 2004 eller redan skött din HCP via
nätet så skicka in kortet snarast möjligt. 

Du kan också gå in på ”www.golf.se”
och vidare till ”Min golf” och kolla de
uppgifter som finns för just dig. Du log-
gar in med GOLF-ID samt ett lösenord
som består av de fyra sista siffrorna på
ditt medlemskortsnummer.

Oklart
Om du skall åka utomlands så har du ju
nu inget HCP-kort att visa utan du kan

på ”Min golf” via www.golf.se hämta ett
handicapcertifikat som ersätter HCP-
kortet. Har du ingen dator hemma hjäl-
per vi dig med detta. Över huvud taget
står vi till tjänst om det är något som är
oklart. I ”Min golf” kan du också ändra
dina personliga uppgifter såsom adresser,
telefonnummer, e-postadress mm. Gå
gärna in och kolla. Kolla framförallt att
din ev. e-postadress är korrekt. Den
används i systemet när du har angetts
som markör för en HCP-förändring. 

Vidare är det styrelsens målsättning att
vi helt skall går över till GIT på klubben,
d.v.s. vi skall också använda det bok-
ningssystem och tävlingsprogram som
finns i GIT. Där ges möjlighet att boka
starttider och anmäla sig till tävlingar
hemifrån samt att efter lottning se sina
starttider. Man kan även före lottning
kolla vad man har anmält sig till och
eventuellt avanmäla sig. Om denna funk-

tion skall användas för ALLA tävlingar är
inte klart än, men samtliga tävlingar
anordnade av TK skall ingå.

GIT är ju ett helt nytt system, även för
oss, som vi nu skall ta i bruk, så ha för-
ståelse för att allt kanske inte fungerar
helt perfekt från början. Vi kan i alla fall
lova att vi skall göra vårt bästa på det vi
kan påverka.

Kom ihåg att medlemskortet är en vär-
dehandling och din legitimation för ditt
golfspel på Forsbacka och på alla svenska
klubbar, så var rädd om det och ha det
alltid med dig.

Har du frågor angående ovanstående står
jag gärna till tjänst med att räta ut even-
tuella frågetecken. Lycka till önskar vi
både dig och oss själva.

Göran Wessberg

Är du förberedd ?
Har du fullgjort dina förpliktelser?
Om inte, då är det hög tid !

Så här ändrar du HCP i det
nya systemet på klubben:
På klubben finns en ny terminal med
kortdragare. Efter en HCP-grundande
rond skall du tillsammans med markören
gå in till terminalen och dra ditt kort. Din
medlemsbild kommer då upp och du föl-
jer bara instruktionen på skärmen som är
av PEK-typ, inget tangentbord alltså. Det
finns tre alternativ att välja när det gäller
typ av rond, Tävlingsrond, Sällskapsrond
eller Efterregistrerad EDS. Tävlingsrond
är endast tävling som anordnats av klubb,
distrikt eller SGF, dvs. på Forsbacka täv-
lingar anordnade av TK, herrkommittén,
damkommittén eller oldtimerskommittén
samt vissa företagsgolfer som klubben
står bakom.

Alla dessa ronder skall alltid matas in
oavsett resultat.

Efterregistrerad EDS är en rond där du
före utgång har meddelat att du tänker
spela en HCP-grundande rond. Denna
rond skall också alltid matas in. Här kan
du både sänka eller höja dig.
Sällskapsrond är en rond där du spelat på
bättre resultat än din HCP, dvs mer än 36
poäng över 18 hål. För vissa (Hcp 18,4

eller högre) gäller också 9-hål (man läg-
ger då till 18 poäng).

Här kan du endast sänka dig, inte höja
dig. Efter inmatning skall markören dra
sitt kort eller bekräfta med sin GOLF-ID.

Så här kan du också ändra din HCP:
Från vilken dator som helst som är

uppkopplad mot Internet kan man gå in
på www.golf.se och vidare till ”Min golf”
och sedan till ”Min HCP”. Där kan man
göra samma saker som i terminalen. Dock
måste man ha sin markörs GOLF-ID
som också skall anges.

Man kan också få hjälp med ändringen via
receptionen.

I alla fallen får markören (om han har
e-post) ett mejl till sin e-postadress med
bekräftelse att han angetts som markör
och med uppmaningen att om detta är fel
så skall han kontakta klubben

Har du några frågor ring gärna under-
tecknad.

Göran Wessberg
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Just nu, när jag skriver detta,

yr snön utanför fönstret, men

annars har ju vintern varit gan-

ska human i år och säkert är

det många med mig som inte

klarat av abstinensbesvären

utan gått någon runda även

under vintern. Det har hänt en

del ute på banan och det ska bli

riktigt spännande att prova på

några nya tees.

Årets säsong startar vi med vårmöte på
Forsbacka onsdagen den 27 april kl.
19.00. Därefter börjar damdagarna den 4
maj och blir som tidigare på onsdagar. 

Våra starttider är kl. 13.00 – 14.00 och
kl. 16.00 – 17.00. Välj den tid som passar
Dig bäst och häng med.

I år blir det några fler slagtävlingar, helt
enligt höstmötets önskemål, men detta
gäller bara A-klassen, B-klassen spelar PB.

Vårblomman

Vårblomman, säsongens första dam-
klubbtävling med de mest underbara
blomsterarrangemang på prisbordet, går
av stapeln söndagen den 8 maj och lik-
som tidigare år sponsras denna tävling av
Kungsbergets Handelsträdgård.

I samband med vårblomman arrange-
ras modevisning. Det är Andreassons i
Svanskog som visar upp kläder för såväl
fritid som fest. Detta måste man inte vara
golfare för att uppskatta, så bjud med
också Dina icke-golfande vänner.

Triss Lady

Nästa större händelse är en ”hemlis”.
Det är den hemliga resan som är bokad
till söndagen den 5 juni. Mer om denna
finns i separat annons i tidningen.

Den 11 juni har vi klubbkval i Triss
Lady. Några kommer att gå vidare till dis-
triktsfinal och kanske också till riksfinalen
på Gotland, men oavsett placering så har
alla chansen att vinna på sin Trisslott.

Sommarens 36-håls Eclectictävling
och alternativtävlingen 18 hål PB är
inbokade den 20 juli och vår sponsor har
vi redan mött under modevisningen i
maj, Andreassons i Svanskog. 

Bokslaget

Sista damklubbtävlingen är Bokslaget
och den äger rum lördagen den 17 sep-
tember. Vår sponsor Åmåls Bokhandel
presenterar böckerna att krypa upp i sof-
fan med under höstmörkret.

Säsongen avslutas med höstmötet som
är planerat till söndagen den 24 oktober
och då . . .  ja, då blir det en nyhet,

Höstrusket, 9 håls tävling där Ulrika
Larsson har en överraskning på gång.

Coacher för årets seriespel är Carina
Kjellebäck - D35 och Gunilla Kjellstedt -
D60.

Årets damkommitté består av Britt
Gustafsson, Carina Kjellebäck, Ulrika
Larsson, Rita Normark och underteck-
nad och vi ser fram emot en härlig säsong
med massor av golf och trevliga stunder
för alla golfande damer/tjejer.

Marita Gustafsson
ordförande

Damernas
Vårmöte

Kom till damernas vårmöte

onsdagen 27 april kl 19.00

på Forsbacka GK.

D A M K O M M I T T É N

Äntligen . . . 
golfsäsongen närmar sig

DM-
SEGRARE!
I förra vårnumret gratulerade
vi Catrin Eriksson till DM-

seger 2002 och 2003.
Nu vill vi säga stort

GRATTIS
till DM-seger även 2004, och
håller tummarna för 2005!!

Styrelsens förslag till
stadgeändring:
Med anledning av den ökade

verksamheten på landets

golfklubbar har SGF i

”Normalstadgar för golfklub-

bar” intagit att klubbarna bör

ha åtminstone en revisor som

är auktoriserad eller godkänd.

FoGK:s styrelse delar den

uppfattningen och föreslår

därför årsmötet att ändra § 24

i klubbens stadgar till följande

där tillägget är markerat med

FET stil:

§ 24 REVISION
Revisorerna är valda av medlem-
marna och skall för deras räkning
mellan årsmöten granska styrelsens
arbete. Minst en ordinarie revisor
samt suppleant bör vara godkänd

eller auktoriserad. Revisor
behöver inte vara medlem i klub-
ben.

Revisorerna har rätt att fortlöpande
ta del av golfklubbens räkenskaper,
årsmötes- och styrelseprotokoll och
övriga handlingar.

Klubbens räkenskaper skall vara
revisorerna tillhanda senast fem
veckor före årsmötet.

Revisorerna skall, i enlighet med
god revisionssed, granska styrelsens
förvaltning och räkenskaper för det
senaste verksamhets- och räken-
skapsåret samt till styrelsen överläm-
na revisionsberättelse senast tre
veckor före årsmötet.
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Nybörjarkurser.
”Grönt kort på väg till 36 i hcp”  
Utbildningen är sammanlagt på 21 timmar fördelade på
10 gemensamma träffar under ca 4 veckors tid. Kursen
innefattar både teori och praktik med avslutande kun-
skapstester.
Pris: 1.650 SEK för medlemmar och 2.150 SEK för ej
medlemmar.
Startdatum för årets kurser är: 20/4, 21/4, 18/5, 20/6,
23/7 och 23/8

Nyhet för 2005
Nybörjarutbildning för juniorer:
Kursen startar den 21/5 och är riktad till ungdomar
mellan 13 och 18 år.
Uppspel och teoriprov kommer att vara avklarat till
den 15/6 och fadderrundorna kan därmed spelas
under sommarlovet!  
Pris: 1.650:-

Fortsättningskurser.
Kurser för Er som gått en grundutbildning men inte nått
ner till 36 i hcp.
Under kursens 4 träffar x 1,5 timme repeterar vi grun-
derna för ditt långa spel och ditt närspel.
Målsättningen för Er som går kursen bör vara att komma
ner till 36 i hcp. 
Pris 800 SEK/person.
Startdatum för årets kurser är: 14/5, 24/7, 20/8, 

Herrträning.
Gruppträning med max 6 deltagare
Totalt 10 timmar under 5 tillfällen.
5/5, 19/5, 2/6, 16/6 och 30/6
18.00 – 20.00
Pris 900 SEK/person.

Damträning.
Precis som förra året kommer vi att ha damträning.
Förändring från 2004 är att grupperna maximeras till
6 deltagare / grupp. 
Vi tränar 8 torsdagar och avslutar kursen söndagen den
11:e september med gemensam lunch och 9-hål på banan.
Pris 800 SEK / person för hela säsongen (lunch på
avslutningen betalar man själv).
Datum: 12/5, 26/5, 9/6, 23/6, 21/7, 4/8, 18/8, 1/9,
avslutning 13.00 söndag 11/9
Grupp 1 18.00 – 19.00
Grupp 2 19.00 – 20.00

Temakurser.
Långspel/sving
Grupplektion max 6 deltagare/tillfälle.
Under 2 timmar tränar vi det långa spelet på drivingrang-
en.
Pris 250 SEK/person/tillfälle 
Datum: 29/6, 27/7

Närspel
Grupplektion max 6 deltagare/tillfälle.
Under 2 timmar tränar vi det korta spelet med putt, chip,
pitch och bunker.
Pris: 200 SEK/person/tillfälle
Datum: 11/6, 2/7

Privatlektioner.
25 min 50 min
Pris: 200 SEK Pris: 400 SEK

Grupplektioner:

50 min
Pris: 400 SEK + 50 SEK/extra person

Fullständig information finns på vår
hemsida:  www.golf.se/forsbackagk/
samt på utbildningsanslagstavlan i omklädnings-
byggnaden.
Du kan även ringa något av telefonnumren
här nedan.

Anmälan för alla kurser
på följande telefoner eller e-postadresser:
Telefon: 0532–616 90, 0532-616 92.
E-post: pro.fogk@telia.com, info@forsbackagk.golf.se

Hälsningar Martin

Kurser & utbildningar 2005
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Medlemmar i

FORSBACKA GOLFKLUBB
kallas till ordinarie vårmöte på Forsbacka GK

Torsdagen den 31 mars 2005 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 2004

8. Årsredovisning 2004

9. Revisorernas berättelse

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

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12. Tävlingsprogram för 2005

13. Lars Bäckers Minnesfond

14. Behandling av styrelsens förslag samt motioner som skriftligen kommit styrelsen
tillhanda för 10 februari

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutning

Forsbacka Golfklubb
Hans-Olov Blom Ing-Marie Kj-Karlsson

Ordförande Sekreterare
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Resultatrapport Forsbacka GK 2004

Utfall 2004
Intäkt Kostnad Netto

Intäkter/
Kostnader

Budget 2004
Intäkt Kostnad Netto

Utfall 2003
Intäkt Kostnad Netto

Belopp i Tkr

Resultaträkning Forsbacka GK 2004
2004 2003 2004 2003

Avskrivningar
Rörelsens intäkter 7 693 438 6 790 606 Avskrivning banan 0 0
Rörelsens kostnader -6 614 881 -6 283 685 Avskrivning byggnader -44 534 -107 678

Avskrivning maskiner -443 077 -469 236
Rörelseresultat före finansiella Avskrivning inv. kansli -9 227 -9 226
intäkter och kostnader 1 078 557 506 921 Avskrivning inv. Jägarn -43 053 -49 271
Finasiella intäkter 24 374 27 904 Avskrivning 3-års -8 677 -18 247
Finansiella kostnader -4 180 -5 160 Avskrivning inv. byggnader -42 080 -33 504

Rörelseresultat efter finansiella Summa avskrivningar -590 648 -687 162
intäkter och kostn. och före avskr. 1 098 751 529 665 Årets resultat 508 103 -157 497

Klubbgemensamma KG 2 559 -523 2 036 2 558 -507 2 052 2 154 -470 1 684

Greenfee (KG) 1 058 0 1 058 1 095 -15 1 080 1 248 -14 1 234

Kansli (KS) 147 -1 013 -866 220 -1 173 -953 154 -1 081 -927

Tränare/DR (TR/DR) 506 -490 16 525 -479 46 507 -427 80

Konf.läger (KONF) 272 -251 21 340 -305 35 313 -280 33

Jägmästaren (JÄG) 690 -568 122 740 -575 165 704 -565 139

Jägmästargreenfee (JÄG) 394 0 394 400 0 400 362 0 362

Marknadskommittén (MAK) 519 -34 485 562 -52 510 535 -47 488

Bana (BK) 802 -2 697 -1 895 720 -2 836 -2 116 596 -2 636 -2 040

Fastigheten (FS) 627 -898 -271 274 -677 -403 138 -611 -473

Junior/elitkommitté (JEK) 33 -273 -240 23 -271 -248 27 -262 -235

Tävlingskommitté (TK) 135 -108 27 156 -126 30 148 -110 38

Övr. kommittéer (ÖK) 74 -75 -1 0 -5 -5 46 -50 -4

Styrelse (ST) 0 -33 -33 0 -40 -40 0 -40 -40

BDGF_seriespel (BDGF) 0 -17 -17 0 -9 -9 0 -29 -29

Bidrag (BI) 24 0 24 6 0 6 10 0 10

Hyror (HY) 219 0 219 163 0 163 162 0 162

Finans int./kostn. 24 -4 20 10 -5 5 53 -5 48

Resultat före avskrivning 1 099 718 530

Avskrivningar -591 -687

Resultat 508 -157
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Balansräkning Forsbacka GK 2004
Tillgångar 2004-12-31 2003-12-31 Eget kapital och skulder 2004-12-31 2003-12-31
Anläggningstillgångar Eget kapital
Materiella anläggningstillgångar Förlust från föregående år -157 497 0
Bananläggningen 2 026 980 1 936 686 Årets resultat 508 102 -157 497
Byggnader och mark 2 153 371 2 110 681 Summa eget kapital 350 605 -157 497
Maskiner 715 539 1 158 617
Inventarier och installationer 224 843 290 754 Långfristiga skulder

Medlemslån 5 262 203 5 271 285
Summa anläggningstillgångar 5 120 733 5 496 738 Supporterbevis 3 500 3 500

Summa långfristiga skulder 5 265 703 5 274 785
Omsättningstilgångar
Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder 
Övriga fordringar 36 899 31 129 Leverantörsskulder 112 982 211 142
Förutb. Kostn och uppl intäkt. 135 843 198 366 Övriga kortfristiga skulder 246 061 125 467
Kassa och Bank 1 546 691 383 085 Uppl. Kostn. & förutb. Int. 864 815 655 421
Summa omsättningstillgångar 1 719 433 612 580 Summa kortfristiga skulder 1 223 858 992 030

Summa Tillgångar 6 840 166 6 109 318 Summa eget kap. & skulder 6 840 166 6 109 318

Resultatet för 2004 bör delas

upp i två delar för att vi skall

kunna ge en rättvisande bild

av verksamheten. 

Skogsavverkningen var bud-

geterad till ett nollresultat

men gav i slutändan ett posi-

tivt netto på 455 Tkr.

Resultatet från vår golf-

klubbsverksamhet gav ett

överskott på 53 Tkr, att jäm-

föra med budgeterat 138 Tkr.

Att skogsavverkningen gett ett betydligt
högre resultat än budget beror dels på
att vi fått ett bra pris i vårt avtal med
Stora Enso. Den andra orsaken är att ett
större område avverkades som en följd
av detta än vad som först var planerat. 

Främsta skälet till att vår huvudsak-
liga verksamhet, golfklubben, inte
uppnådde budgeterat resultat för 2004
är att vi tappat intäkter bl. a som en
följd av det dåliga sommarvädret. Våra
intäkter för greenfee, hotellverksam-
heten och tränare understiger budget
men kostnaderna sjunker av naturliga
skäl inte i samma takt. Samtidigt min-

skar våra intäkter på marknadssidan,
vilket är något som vi måste börja
arbeta aktivt med. På det stora hela har
vi lyckats hålla i kostnaderna, vilket är
positivt.

Utöver detta vill jag kommentera
nedanstående.

Bankommitten

Våra bidrag för arbetskraft har varit
något högre än budgeterad samtidigt
som vi haft lägre lönekostnader.

Fastigheten

Exkluderar vi skogsavverkningen kan
vi konstatera att våra försäkringspre-
mier har sjunkit som en följd av aktivt
arbete med att hitta billigare alternativ.
Samtidigt har vi tvingats byta värme-
pump vilket inte varit budgeterat under
2004.

Investeringar

Arbetet på dri-
vingrangen kom-
mer att fortsätta
under 2005.
Arbetet har skju-
tits på av olika
skäl, dåligt väder,

väntan på fyllnadsmassor m m.
Resterande 110 Tkr kommer alltså att
användas under våren 2005 för att slut-
ligen färdigställa förlängningen.

Investeringen i ny köksventilation
översteg budgeterat samt så har en ny
telefonväxel köpts in bl. a för att klara
av köhantering.

I inventarierna ingår inköp av IT-
utrustning för att anpassa oss till GIT
samt nya flaggor. 

Kommentarer till utfall 2004

Investeringsuppföljning 2004
Tkr. Utfall Budget
Bananläggn./drivingrange 90 200
Byggnader inkl. Jägmästaren 87 68
Maskiner 0 0
Inventarier 37 32
Summa 214 300



AB Åmålstryck

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

FORSBACKA             GOLFKLUBB

FORSBACKA
GOLFKLUBB

INFORMATION FRÅN
RECEPTION & KANSLI

Receptionens öppettider under golfsäsongen:
Måndag – fredag 08.00 – 17.00

(September: 08.00 - 16.00)
Lördag, Söndag & Helgdagar 08.00 – 15.00

Telefonnumret till reception/bokning är 0532-616 90
OBS! NYTT NUMMER

SHOP

Som så många önskat kommer vi åter att
ha en shop på klubben om än inte så stor.

Intendentens rum kommer att fungera
som shoplokal med varor från Intersport.

Utbudet blir betydligt bättre än förra
året med bagar, klubbor, kläder, skor och
allt som hör till. Personaltätheten i recep-
tionen kommer att ökas under vissa tider.

Öppettiderna för shopverksamheten är
i denna stund inte klara.

Nu hoppas vi bara att så många med-
lemmar (och gäster) som möjligt kom-
mer att göra sina inköp hos oss. Går det
riktigt bra kanske vi får en mer perma-
nent lösning framdeles.

(Intendenten har förvisats till 2:a
våningen!)

BOKNING

Det är styrelsens och personalens målsätt-
ning att under säsongen ha tidbokning i
det nya golfdataprogrammet GIT. Det
innebär att ni kan boka tider och anmäla
er till tävlingar via Internet om ni vill.
Reglerna för tidbokningen kommer dock
att vara de samma. Fyra dagar före spel-
dag för medlemmar och 2 dagar före för
greenfeegäster. Nytt för greenfeegäster är
också att en 36+ får spela i varje boll.

ADRESSÄNDRINGAR M M.

I GIT kan ni också via Internet själva
ändra era adress- och telefonuppgifter
själva. Snälla ni, se till att ni har rätt adress

i systemet. Det kommer alltför många
försändelser i retur efter utskicken.

JUNIORTRÄNING & GOLFKUL

Som vanligt kommer information om
juniorträning och golfkul att skickas ut
till juniorerna separat. Anmälan till detta
sker genom att inbetala träningsavgiften.
Se nu till att anmäla era juniorer i tid.
Beträffande Golfkul kommer också
annons att införas i PD och
Dalslänningen.

BATTERISKÅP

Vi har införskaffat ett mindre antal låsba-
ra skåp för förvaring och uppladdning av
batterier för el-vagnar. Önskar någon
hyra ett sådant skåp och slippa släpa på
batteriet, ta då kontakt med intendenten.  

Göran Wessberg

Pristagare
Julnöten

2004
1:a Annie Olrik
2:a Britta Nyström
3:a Curt Axelsson

Vi gratulerar pristagarna och
tackar Mikael Möller och
Föreningssparbanken för pri-
serna.

Forsbackas medlemmar
har rabatt på greenfeen

på följande banor:
Samtliga banor i Bohuslän-Dals Golfdistrikt under året

UTOM mellan 11 juni - 21 augusti. 
Rabatten är 60 kronor alla dagar.

Alla dagar under året har vi halv greenfee på Billeruds GK.
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