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Förlängningen av drivingrangen.



Så säger vi adjö till ännu en

säsong på Forsbacka. I år har vi

fått mer beröm än vanligt för

vår bana. Tack vare en gedigen

arbetsinsats från vår personal

och de förbättringar som gjorts,

har banan vuxit ytterligare ett

snäpp. Banan är som vanligt

styrelsens prioritet nummer ett.

Vårt mål är att banan skall fort-

sätta hålla högsta ”Sverige -

klass”.

I hårdnande konkurrens och med den
vikande trend som råder inom
Golfsverige är det viktigt att Forsbacka
GK kan erbjuda oss medlemmar:

• En bra bana
• En stabil ekonomi
• God tillgänglighet till banan

Kort sagt, långsiktighet och trygghet som
attraherar nya medlemmar och gör att
befintliga trivs. Styrelsen anser detta
mycket viktigt i dessa tider, då man läser
att golfboomen avstannat och om golf-
klubbar som är i ekonomiska svårigheter.
Även vi känner av detta minskande intres-
se genom lägre tillströmning av medlem-
mar än tidigare.   

Vi står också inför stundande genera-
tionsskifte bland personalen på
Forsbacka. Detta gäller både inom admi-
nistrationen och på bansidan. Även här är
det viktigt att erbjuda en bra arbetsmiljö
och intressanta arbetsuppgifter för att
kunna attrahera kompetent arbetskraft.
Det är en av orsakerna till att styrelsen
prioriterar det framtida byggandet av en
ny maskinhall. Vi ser dock långsiktigt på
denna. Maskinhallen skall byggas när de
ekonomiska möjligheterna finns.

Drivingrangen har tyvärr dragit ut på
tiden. Detta på grund av att kostnaderna
stack iväg och styrelsen avvaktat tills läget
förbättrades. Den har nu såtts och kom-
mer att bli klar nästa år. 

Styrelsen kommer under hösten att beslu-
ta om en ny organisationsplan, som grun-
das på medlemsstyrning av klubben.
D.v.s. vi bygger ingen stor administration,
utan förlitar oss mer på ideella krafter.
Tyvärr är detta ett fortsatt stort problem i
klubben. Vi har alldeles för få medlemmar
som engagerar sig. De som gör det får på
så sätt mer än önskvärt lagt på sig.

Ett exempel är vår tävlingskommitté.
Händer inget exceptionellt får vi räkna
med ett mindre antal tävlingar under
2006 då vi har för få tävlingsledare och
medlemmar i TK.

Golfens nya IT-system GIT har ju för vår
del haft sitt premiärår 2005. Det blev inte
riktigt som vi tänkt oss. Många problem
p.g.a. att producenten inte höll vad han
lovat. Dessutom var vår access till ”nätet”
inte riktigt bra. På senare tid har det dock
sett bättre ut och inte krånglat varför vi
kör igång med tidsbokning via Internet
igen under 2006.

Hans-Olov Blom
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Golfvänner

Totalt sett har 351 medlem-

mar och gäster spelat någon

av TK:s tävlingar inkl. KM.

Antal startande på tävlingar, utom KM,
är 345 st som har sammanlagt gjort
1306 starter, vilket gör ett snitt av 77
startande per tävling, alltså enskilda
spelare och inte par. 
93 st har bara spelat 1 gång, 66 st 2
gånger. 

Flest TK-tävlingar, 15 st, har Berit
Andreassson spelat, tätt följd av maken
Leif och Göran Arvidsson på 13 täv-
lingar var. 

Lägg också till att Berit och Leif spe-
lat många dam- herr- och oldtimerstäv-
lingar och Göran de flesta herrtävling-
arna så har ni antagligen klubbens tre
mesta tävlande.

När nu klubben och TK har ont
om tävlingsledare måste några till av
alla tävlande ställa upp som tävlings-
ledare på helgerna. Risken är annars
att antalet tävlingar minskar och det
är ju inte bra. Golf är ju en idrott!
Hör av er till Göran på kansliet och
visa ert intresse.

Ni skall få all den hjälp och det stöd
ni behöver.

KM spelades av 86 medlemmar i 7
klasser på ordinarie tävlingsdagar.
Dessutom har oldtimerskommittén
förtjänstfullt anordnat KM-tävlingar
en torsdag så även D-60, H-65 och H-
75 spelades. Dessa deltagare är inte
inräknade i ovan angivna siffror.

Tävlingsstatistik 2005
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H E R R K O M M I T T É N

Våren 2005

går till historien som tidig men kylig.
Växtligheten utvecklades långsamt. Tack
vare inköpta vårtäckningsdukar, bra jobb
av banpersonalen och fin uppslutning
under städdagarna, kunde banan öppnas i
mitten av april. Den var redan då i ett
överraskande bra skick. Några veckor
senare togs de ombyggda teeytorna i
bruk. Snyggt jobbat!

Bästa

banan norr om Halmstad, sa bankonsu-
lenten vid sitt besök den 25 maj. Beröm är
alltid trevligt men…. VAR FANNS
GOLFARNA ?
Uppenbarligen inte på Forsbacka i den
omfattning som man kunde förvänta.
Fram till i mitten av juni tappade vi
greenfeeintäkter jämfört med 2004, som
inte heller var ett bra år.

Värmen
kom till midsommar. Ryktet om vår fina

bana spreds. Idag vet vi att Forsbacka är
en av mycket få klubbar i landet som för-
bättrat greenfeeintäkterna jämfört med
ifjol. Det tar vi som ett vetenskapligt bevis
på att det är bättre med en bra bana än en
dålig! Därför vill vi satsa vidare för att
Forsbacka även i framtiden skall vara ett
självklart förstaval för alla golfare.

Om budgetförslaget godkännes

kommer hål 7 att förbättras genom
ombyggnad av tee, anläggande av strate-
giska fairwaybunkrar på höger sida, samt
ingrävning av vattnet framför green.
Förhoppningsvis kommer schaktmas-
sorna att kunna användas till förbättring
av området mellan green 5 och tee 6 samt
eventuellt också till förbättring av tee 6.

Arbetena kräver några dagar med riktig
vinterkyla så att transporter kan utföras
utan att banan skadas. Målsättningen är
att även slutföra arbetena på drivingrang-
en med att anlägga ett plant gräsområde
mellan övningsbunkern och ladan.

Stort tack

till Kermit Svensson som efter många års
bra arbete för klubben går i pension. Nu
blir det säkert extra fart på hans travhäs-
tar.

De närmaste två åren skall ytterligare
fyra personer ur banpersonalen ersättas
då de uppnår pensionsålder. Just nu gäller
det att hitta ny greenkeeper.

Tidens tand

gnager även på banan. I september beslu-
tades av säkerhetsskäl om förbud mot for-
don tyngre än golfbilar att använda bron
på hål 10. Ny bro beräknas kunna tas i
bruk före jul.

Som vanligt den här tiden på året
önskar vi en gynnsam övervintring för
bana och golfswing.

Paul Erixon

Bästa golfbanan!

Herrkommittén tackar alla för

ett härligt golfår. Fantastisk

bana i år igen, tack banpersona-

len! Och tack också till kans-

li/reception för all hjälp.

Nytt rekord med antalet starter, hela 721
st, alla tiders rekord vilket gör ett snitt på
38 spelare per herrdag. Helt otroligt bra,
men vi satsar på 40 spelare 2006! Eller?

Tack alla ni herrar som ställt upp och
gjort året till bästa hittills.

Kommittén har bestått av undertecknad
samt Curt Carlsson, Lars Högberg,
Göran Arvidsson och Jan Larsson.

Kanonsäsongen började med inspark
den 3 maj med 30 deltagare. 

Antal startande på tisdagarna  blev i år
som sagt 721 stycken mot 634 i fjol. En
ökning med 12 %.

Otroligt snitt

Slagtävlingen vanns av Glenn Eriksson
före Bo Pettersson och poängbogeyn av
Markus Nilsson som även vann förra året.
Markus hade ett snitt på otroliga 38,6 p
för de sex bästa ronderna. 

Hemliga herresan gick i år till
Mariestad och vi tackar Hans B.
Johansson för fint arrangemang. Han har
redan klart med 2006-års resa, då anmä-
lan skall återföljas av en anmälngsingsav-
gift. Datum blir 23 april.

Höstutflykten

Herrarnas höstutflykt gick i år till Årjängs
fantastiskt fina bana. Där vann i år igen
Sven-Åke Runelid på fina 40 p, före J-O
Larsson 37 p och Reinhold Berg 34 p.

Nytt för i år var Herrarnas 36-håls
runda den 5 juli där 17 spelare deltog.
Kanske var det två veckor för tidigt så
nästa år planeras den till 25 juli.

Som tidigare år hjälpte vi till som täv-
lingsledare under Forsbackaveckan. Vi
uppmanar alla kommittéer att göra det-
samma för att underlätta för TK.

Den ekonomiska rapporten finns ansla-
gen på Anslagstavlan

Även i år kommer vi att skänka en bänk
från Rustik i Årjäng till klubben

Uppskattad 3-boll bästboll

Avslutningen blev en succé igen.  24 spe-

lare till start, och som traditionen bjuder
spelades 3-boll bästboll vit tee. Mycket
uppskattat! Spelet följdes av prisutdel-
ning, samkväm, ärtsoppa och varm
punsch m m.

Årets rookie blev Bo Pettersson.

Lite funderingar kring 2006.

Vi försöker komma igång så tidigt som
möjligt, för det blir besvärligt för oss att
hinna runt banan i början och mitten av
september.

Och så planerar vi för höstutflykt till
Eda 25 augusti samt avslutning 15 sep-
tember. 

Målsättning 2006 är 9 pb och 9 slag
varav de 6 bästa räknas.

Ha det bra och svinga lugnt önskar
herrkommittéen.

Och tack för i år.
Anders G. Larsson

Vilken bana!



Ja, så har ett nytt golfår passe-

rat och planeringen för nästa är

påbörjad och till en stor del klar.

Det har varit ett bra år för klubben trots
att vi inte kunnat boka golftider över
internet. Men alla var inte ledsna för det!
De tycker det är mer personligt att vi har
det som tidigare, men det finns faktiskt
många fördelar med bokning på data och
över internet. Så vi prövar igen 2006. 

Svajig förbindelse

Anledningen till strulet var två; själva
GIT som hade för långa svarstider under
våren och vår nya internetförbindelse som
går via radiolänk till en mast i Mo.
Förbindelsen var mycket svajig och med
många avbrott, varför vi snabbt gick till-
baka till bokning på POP-datorn = Penna
Och Papper !

Dock fungerar övriga moduler bra i
GIT, så vi har under hela året kört herr-,
dam- oldtimers och alla helgtävlingar via
detta och många har använt sig av anmäl-
ningar via nätet. Något som sparat arbets-
tid i receptionen och inför lottningarna.
Nästa år kommer nästan inga anmäl-
ningslistor alls att användas. Endast för de
som vill ha valfri starttid på herr- och
damdagarna och ev. för herrar oldtimers
som vill spela från röd tee. Det går nu
nämligen inte att välja tee för dem i ter-
minalen i receptionshallen. Möjligen
kommer det att rättas till.

Hcp-historik

När det gäller hcp i GIT verkar detta ha
fungerat tillfredsställande. Vi har dock
kommit underfund med att man måste
slutföra en tävling i GIT snabbt för att allt
skall vara klart till nästa tävling. Speciellt
för damer som deltagit i både damdagarna
och på oldtimergolfen har det ibland
krånglat. Så kolla ni er hcp-historik själva.
Ni går in på golf.se och loggar in er på er
sida, klickar fram till ”Min hcp”. Där kan
ni se all historik.

Årsrevision

Om det är någon som endast har använt
ett noteringshäfte MÅSTE den föra in
alla noteringar där i ”Min hcp” senast
30/12 2005. På nyår kommer antagligen
en automatisk årsrevision att genomföras
centralt av SGF. Kom ihåg att det är DU
som är ansvarig för din hcp, ingen annan!
Om du tycker att du har ”fel” hcp kan du

alltid kontakta klubbens hcp-ansvarige
Anders Göras eller Martin Oskarsson. Du
bör då också ha någon form av dokumen-
tation, några scorekort t ex.

Skall du ut och resa under vinterhalv -
året skall du ta ut ett hcp-bevis från din
sida på golf.se och medföra. Det är det
enda som styrker din hcp samt klubbtill-
hörighet. 

Har du frågor eller behöver hjälp står
jag gärna till tjänst. Ring 0532-616 91.   

Medlemskort

När det gäller plastmedlemskortet så har
SGF bestämt att om du behöver ett nytt
av någon anledning så kostar detta nu 40
kr. Så håll i det du har!

Hyfsat sålt

Beträffande shopen har det fungerat bra.
Vi tycker vi har sålt hyfsat även om utbu-
det av naturliga skäl är begränsat.
Troligen blir det samma arrangemang
2006, men med bättre utbud.

Och så lite kritik; man får inte gå ut
mellan 06.00 – 18.00 utan att ha en tid.
Det går inte att gå från parkeringen och
ut på ettan direkt utan att gå till receptio-
nen. Banan kan ju av olika skäl vara
avstängd. Och ingen utgång på 10-an om
man inte har tillstånd från receptionen. 
Men det vet ni ju redan!

Väl mött 2006
Göran W.
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GIT och lite annat

H C P K O M M I T T É N

Vid nyår är det dags för den

årliga hcp-revisionen.

Som alla är medvetna om så är handi-
capkortet numera ersatt av medlems-
kort och eventuellt noteringshäfte. 

Ingen värdehandling

Detta innebär att noteringshäftet inte
längre är den värdehandling handicap-
kortet var och att du som spelare inte
är skyldig att använda det. Om du
ändå väljer att notera dina ronder i ett
noteringshäfte så behöver du inte ha
exakt handicap noterat i det, däremot
ska du före varje start i tävling alltid
försäkra dig om att rätt exakt handicap
finns i golfdataprogrammet GIT.

Noteringshäfte

På Forsbacka kommer vi inte att
kräva att de medlemmarna som använt
noteringshäfte ska skicka in dem.
Däremot så måste du som har handi-
capronder noterade i ditt noterings-
häfte och som inte har registrerats i
GIT att före årsskiftet:

1. I första hand mata in dina handi-
capronder via Internet, golf.se
under rubriken Min golf.

2. I andra hand skicka in dina note-
ringshäften till klubben så att vi
kan hjälpa dig före 30 december.

Höjning

En nyhet är att ni som inte har minst
fyra registrerade hcp-ronder och
ingen av dessa är inom eller bättre än
buffertzonen kommer att höjas med
1,0 enligt SGF:s handbok
Handicapregler 2004-2007. Däremot
så kan ingen utan eget önskemål höjas
högre än till 36,0.

Kom ihåg: Det är ni själva som är
ansvariga för att er hcp är rätt i GIT!

Med hopp om en tidig vår.
Anders Göras

Årlig hcp-revision
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Oldtimmerskommittén har haft 7 proto-
kollförda sammanträden och samtliga
protokoll har funnits tillgängliga i en
pärm i klubbrummet genom sekretera-
rens försorg. I denna pärm finns också
annat läsvärt som berör oldtimersgrup-
pen.

GIT-systemet

I mars inbjöds årets tävlingsledare till
en informationsträff på FoGK, ett 25-tal
hörsammade inbjudan. Till denna träff
kom klubbens pro Martin Oskarsson för
att informera om GIT-systemet. Senare
under våren har också intresserade oldti-
mers fått möjlighet att delta i en grund-
läggande utbildning om GIT, som anord-
nades av klubben.

Hundratalet färre

Vi har spelat torsdagstävlingar från den
28 april och t.o.m. den 6 oktober med
undantag för Kristi himmelfärdsdag och
torsdagen i golfveckan. Tråkigt nog så har
det varit ett hundratal färre startande
denna säsong jämfört med 2004. Vi väl-
komnar därför alla golfspelande damer
och herrar, som tillhör oldtimersgruppen,
att nästa säsong spela våra torsdagstäv-
lingar. Mellan den 30 juni och 28 juli har

vi startat kl. 13:00  i st.f. som brukligt kl.
09:00. Eftermiddagsstarten, som varit ett
önskemål från golfklubbsstyrelsen, utvär-
deras i samband med årsmötet.
Tävlingskommittén och tävlingsledarna
är värda ett stort tack. 

Uppskattade priser

I år har vi erbjudit tävlingsledarna fri
lunch i samband med resp. tävling. Detta
hoppas vi kunna fortsätta med och kanske
locka fler tävlingsledare. Precis som tidi-
gare år har vi genomfört inbjudningstäv-
lingar för MUFF resp. Värmlands -
klubbarna. Av någon anledning så kom
endast ett fåtal deltagare från Värmland,
något för tävlingskommittén att undersö-
ka inför nästa säsong. En del oldtimerspe-
lare från Forsbacka har spelat respektive
klubbars inbjudningstävling. Ett tack till
Kerstin och Birgith för de uppskattade
priserna, som bestod av div. delikatesser.

Beträffande våra finanser så har Irene
sett till att allt bokförts på rätt sätt. Tack
för det. 

Damer på tredje plats

Den 6 september avslutades BDGF:s
seriespel för H 65+ på Forsbacka.
Ledamöter från kommittén ställde till-

sammans med Eje Närbo och John Göras
upp som tävlingsledare. Vi bugar och
tackar för all hjälp. Sist men inte minst vill
vi uppmärksamma, att våra damer D 60 i
seriespelet division 1 spelade upp sig till
3:e plats, Berit Andreasson vann KM för
D 40 samt Owe Andreasson, som sina 71
år till trots, blev klubbmästare i H 55
gruppen. Stort grattis till fina insatser!

Kommittén riktar också ett tack till alla
oldtimersmedlemmar och önskar välkom-
men tillbaka till golfsäsongen 2006.

Jörgen Baier

En golfsommar är till ända

Greenfeerundan  32 par .............. FB
Klass A: C. Stolpen / G. Eriksson
Klass B: M. Lindberg  / A. Engberg
Pingst Irish  Shotgun  63 par .......GS
Klass A: D. Nilsson / S. Krave
Klass  B: R. Edvinsson / N. Dahlman
Intersports 38 delt ..................Singel 
Klass A: Lars Wessman
Klass B: Andreas Engberg
Klass C: Maria Lindberg
Brandt Bil Volvo Masters 49 par ..FB
Herrklass: K. Björkman / M. Roth
Damklass: A. Kjellman / B. Gustafsson
Spicer Nordiska Kardan Open 
67 delt .......................................Singel
Herrklass: Urban Svensson
Damklass: Sofia Josefsson
Två Generationer 45 par ..............GS
Klass  A:   S. Holmedahl / J.Holmedahl
Klass GK: A.Svensson / I Svensson

FORSBACKAVECKAN
Höglunds Järn 93 par ....................FB
Klass A: M. Nilsson / M. Kjellman
Klass B: E. Alfredsson / P.Nordvall
SEB VPR  80 delt.....................Singel
Gem.Klass: Kerstin Baier
Mek-Service Bozela Parts Axel P
100 delt................................Scramble
Lag: Bo Karlsson / Claes-Göran Lind
Kjell Jansson / Terje Olsen
Eltjänst / Elkedja  88 delt.........singel
Klass A: Joakim Larsson
Klass B: Leif Nilsson 
Klass C: Maria Lindberg
ICA Supermarket Åmål 63 delt singel
Klass A: Michael Petersson
Klass B: Berit Andreasson
Klass C: Elin Svenhage
Wernbergers Säffle 72 par....Irish GS
Klass A: A. Röstberg / H. Röstberg
Klass B: J. Edvinsson / P. Larsson

Mårten Bagare Cup (korpen)
35 par .............................................FB 
Gem.Klass: L-G & Daniel Gustafsson
Äkta Makar / sambo mix 32 par ...GS
Handelshuset & Profab
Gem.Klass: M. Normark / K. Normark
Kalkongolfen 77 par......................GS
Forsbacka Herrgårdsrestaurang
Gem.Klass: H. Johansson / K.Björkman
Kommunkampen  62 delt ........Singel
Bertils Bil Ed & Strömstad
Klass ÅMÅL: Gabriella Lörnbring
Klass ED: Peter Israelsson
Klass B-fors: Kenneth Johansson
Segrande kommun: BENGTSFORS
Flaggtävling  57 delt ...............Singel
Lasse Robertssons Åkeri
Röd klass: Terje Olsen

Segrare & Sponsorer på årets tävlingar:

Vi tackar alla
tävlingssponsorer
& tävlingsledare!
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Åter en golfsäsong är till ända

och ännu en lyckad tävlingssä-

song är avslutad. 

Vi har i år haft många startande på våra
klubbtävlingar, med många goda resultat,
en Forsbackavecka som mestadels gick i
solens tecken. Tyvärr hade vi mycket regn
på vår elittävling som med årets nya spon-
sor har bytt namn till Spicer Nordiska
Kardan Open. Men det blev till slut även
den en lyckad tävling. 

Sammanlagt i år har vi haft 1392 star-
tande på TK:s tävlingar inkl. KM. Se mer
utförlig statistik på annan plats

Själv tycker jag att säsongen har funge-
rat bra trots att det var det första året vi
körde det nya GIT-systemet fullt ut, ett
system som för tävlingskommittèn har
underlättat på många sätt och som har
fungerat bra.

Spicer Nordiska Kardan Open.

Ja, så är det nya namnet på vår egen elit-
tävling, som i år samlade ett riktigt bra
startfält, trots att det gick andra stora täv-
lingar i distriktet just denna helg. Det reg-
nade väldigt mycket denna dag och det var
på gränsen att vi fick blåsa av tävlingen efter
18 hål, men tack vare ett bra arbete från
banpersonalen lyckades vi genomföra täv-
lingen. Segern gick i år till Urban Svensson
från Melleruds GK, som vann i särspel mot
Norges bästa spelare Henrik Björnstad.

Damklassen vanns av Sofia Josefsson
från Karlstads GK.

Forsbackaveckan
Årets vecka startade på måndag med fyr-

boll och avslutades på söndag med Irish
GS. Vi började veckan med kanonväder
men på lördagen avblåstes tävlingen p g a
åska. På onsdagen genomförde vi en
scramble med shotgunstart som avslu-
tades med den traditionella pubkvällen
som jag tyckte blev en besvikelse p.g.a.
allt för lite folk trots bra väder och bra
trubadurer, men vi som var där hade det
väldigt trevligt (hoppas på mer folk nästa
år).

Eloge till tävlingsledare

Avslutningsvis vill jag tacka alla tävlings-
sponsorer. Utan er hade det varit svårt att
bedriva vår tävlingsverksamhet med dessa
fantastiska prisbord. Jag vill även ge en
stor eloge till alla tävlingsledare som
hjälpt till under året.

Ett speciellt tack till Damelitlaget som

tog hand om Två Generationer och
genomförde denna tävling med bravur.
(Hoppas att ni hjälper oss även nästa år).

Fantastiskt arbete

Till nästa säsong skulle jag gärna vilja se
fler medlemmar eller kommittèer som
kan hjälpa till. Varför inte gå ihop ett gäng
och anmäla ert intresse att ta hand om en
tävling. Att genomföra en tävling är lät-
tare än ni tror. Hör bara av er till mig eller
Göran på kansliet så får ni den hjälp som
krävs.

Till sist vill jag tacka Lars med banper-
sonal för det fantastiska arbete ni gjort för
att vi skall kunna spela denna fina bana,
och Göran med personal - utan er hade
det inte fungerat.

Per-Anders Blom

1392 startande

HOLE IN
ONE 2005

Hål 12
Michael Pettersson, 11/5

Gulli Andrésson, 20/8

Dessa är de enda
inrapporterade, det finns

säkert fler!

Samling inför herrarnas avslutningsspel!



Säsongen startade med

Vårmötet den 27 april för att

sedan köra igång med onsdags-

tävlingarna den 4 maj. 

Deltagarantalet har varit lågt i år och
damkommittén kommer att gnugga geni-
knölarna under vintern för att göra dam-
dagarna attraktivare och göra det möjligt
för fler som vill spela att delta.

Hagel och snö

Vårblomman årets första damklubbtäv-
ling, bjöd på alla vädersorter som fanns,
hagel, åska, snö, kyla. Ja, det låg faktiskt
flera cm med hagel/snö på greenerna. Ska
det fortsätta så här får det snart bli
Sommarblomman i stället.  

Modevisning

Vårens modevisning satte i alla fall inget
väder käppar i hjulet för. Många damer,
både golfare och icke golfare, hade sam-
lats för att se när Andreassons i Svanskog
visade upp allt från fritidskläder till dräk-
ter och tjusiga hattar.

Roligaste spelform

Nytt för i år var en scrambletävling. Den
lockade inte så många spelare i år, men de
som var med tyckte det var jättekul och
ett uttalande jag hörde var ”detta var den
roligaste spelform jag varit med om”. 

I Triss Lady i år gick Gunilla
Kjellstedt/Carina Kjellebäck och Berit
Andreasson/Marita Andreasson vidare till
regionfinal, men tyvärr blev det stopp där.

D-35 har i år coachats av Carina
Kjellebäck. Alla har kämpat hårt, men
trots alla ansträngningar var vi tvungna
att kliva ner till division 2.

D-60 har coachats av Gunilla
Kjellstedt. Också här har man kämpat
hårt och alla lyckades med en fullträff vid
något tillfälle. Detta ledde till en 3:e plats
i division 1. Dessutom ett stort grattis till
Gunilla Kjellstedt som vann individuellt.

Alla vann

Bokslaget spelades i år i underbart vack-
ert väder, alla deltagare var vinnare och
hade en bok med sig hem. 

Knepiga hål

Årets hemliga resa gick till Mölndals GK.
En bana som satte oss på prov rejält,
kuperad och med många dolda och knepi-
ga hål, men trevligt hade vi. Carina
Kjellebäck och Ulla Mortimer hade ord-
nat med bra väder, god mat och inte minst
ett helt otroligt prisbord. Den gula seger-
tröjan gick till Gunilla Kjellstedt.

Damdagar ännu bättre

Som jag nämnde i början kommer vi att
”brainstorma” rejält under vintern för att

planera för nästa års säsong och vi väl-
komnar alla idéer så hör av Er om Ni
kommer på något som kan göra våra dam-
dagar ännu bättre.

Ha en riktigt skön höst och vinter så ses
vi igen till våren.

Marita Gustafsson
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Attraktivare damdagar

Klubbmästare
2005
HERRAR

Markus Nilsson

DAMER
Catrin Eriksson

POJKJUNIORER
Kristoffer Krave

FLICKJUNIORER
Anna Göras

H-35
Hans B. Johansson

H-45
Olle Warg

H-55
Owe Andréasson

H-65
Leif Andréasson

H-75
Torsten Tegerstrand

D-40
Berit Andréasson

D-60
Berit Andréasson

FOURSOME
Stefan Gunnarsson & 
Kenneth Johansson

Vi gratulerar
alla klubbmästare!

Idel glada ansikten under vårens modevisning
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Varför miljöplan?

Inom den globala miljövården antogs vid
miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992
ett handlingsprogram för det 21:a år -
hundradet – Agenda 21. Enligt detta
manifest skall man på nationell och lokal
nivå planera för ett framtida kretslopps-
samhälle efter de förutsättningar som
naturen medger. Av Agenda 21 framgår
att kommunerna har uppgiften att med-
verka till en allmänt förbättrad miljö. Där
skall speciellt beaktas verksamheten i små
och medelstora företag, inom vilken
Forsbacka GK:s verksamhet faller.

Svenska Golfförbundet har också anta-
git, efter diskussioner med distrikt och
klubbar, ett program för de övergripande
miljöfrågorna inom golf. Nu är det dags
för Forsbacka GK att utarbeta en miljö-
plan för vår verksamhet med syfte att visa
vilken positiv tillgång klubben och banan
är för miljön runt Forsbackasjön.

I miljöplanen skall vi redovisa hur vi
arbetar med miljöplanen på alla plan, från
styrelse, anställda till den enskilde med-
lemmen. Arbetet skall präglas av delaktig-
het vilken skall leda till ökad medvetenhet
om verksamhetens påverkan på miljön.

Syftet med arbetet är att få till stånd en
attitydförändring inom miljöområdet vil-
ket skall leda till en verksamhet som
ytterst är till godo för klubbens medlem-
mar och gäster.

Miljöplanen är under utarbetande och
bygger bl.a. på nedanstående rubriker.
Om någon av Forsbacka GK:s medlem-
mar är intresserad av att ta del av det full-
ständiga materialet och / eller är intresse-
rad av att mer aktivt delta i arbetet, ta
kontakt med kansliet eller undertecknad.

Catrin Eriksson, bankommittén

Forsbacka Golfklubbs Miljöpolicy

Miljöplan Forsbacka GK 

Vi tar ansvar för miljön genom att:

• se arbete med miljö som en viktig och naturlig del
av klubbens verksamhet.

• uppfylla relevanta miljökrav.
• sköta golfbanan på ett sätt som sparar resurser och

miljö.
• vid inköp ta hänsyn till miljöpåverkan i valet mellan

olika produkter och tjänster.
• utbilda personalen och engagera medlemmarna i

miljöfrågor.
• aktivt arbeta för att öka den biologiska mångfalden

på golfbanan.
• fortlöpande förbättra och följa upp vårt arbete.

Vad ska vi göra?

• en miljöplan skall upprättas, fastställas och sedan
revideras i lämpliga intervaller.

• inför upprättande av miljöplan skall medlemmarna
ges möjlighet att komma med förslag till förbätt-
ringar.

• inför revidering av miljöplan skall medlemmarna
ges möjlighet att komma med förslag till förbätt-
ringar.

• miljöfrågor skall kontinuerligt tas upp på styrelsens
och kommittéernas möten samt årsmöte och i
Forsbackanytt.

• i klubbens verksamhetsplan skall framgå på vilka
sätt hänsyn tagits till miljöplan vid planering av
klubbens verksamhet och skötsel av banan.

Hur kan jag som medlem delta i miljöarbetet?

• bidra med konkreta förslag till upprättande av
miljöplan samt det i framtiden kontinuerliga arbetet
med uppföljning och revidering av densamma.

• plocka upp ditt eget och andras skräp och lägg i
avsedd behållare.

• bryt inte grenar från träd eller buskar.
• lägg alltid tillbaks uppslagen torv.
• laga tee med sand.
• använd miljöpeg.
• laga nedslagsmärken på green.
• samåk till och från golfbanan.
• ta med egen handduk till dusch i omklädningsrum.
• använd miljövänliga batterier till elvagnar.

Följande delar skall ingå i miljöplanen:

Geologi och topografi
Vegetation och flora
Djurliv
Fågelfauna
Forsbackasjön
Övningsområde
Skötselplan för banan
Fastigheter
Kansli
Restaurang
Parkering
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Efter en säsong med fina fram-

gångar är det dags att ställa in

klubbor och bagar för vintern.

Vädret var i år bättre än ifjol men lite regn
får man tåla om man skall lira golf. Nu får
vi hoppas vi får en fin vinter med lagom
med snö så man kan åka lite skidor, men
om ett par månader är det dags att plocka
fram klubborna igen.

Verksamhet.

Juniorkommittén har haft ca 80 juniorer i
träning. Det har varit två pojk- och två
flickgrupper, en bohustourgrupp för poj-
kar och en för flickor samt en OBS-grupp
som har tränat under Martins ledning. 

Golfkul, som har tränats av Jessica
Fredriksson, har varit igång med två
grupper om vardera 15 deltagare på sön-
dagar. 

Sportsligt.

Äntligen gick det vägen, Herrlaget vann
sin div. 3 grupp och tog steget upp till div.
2. En vecka innan serien drog igång fick
Kenneth veta att Forsbacka fick byta serie
ifrån Bohuslän-Dal till Värmlandsserien
men det gick otroligt bra. Laget vann
serien före Sunne GK. Härligt jobbat kil-
lar!

Damlaget har kämpat på mycket bra i

damtvåan. Här har Catrin släppt upp 3 st
juniorer i laget och får dom känna på het-
luften något år till, så tror jag att dom har
stora chanser att avancera uppåt. I år pla-
cerade sig laget i mitten av tabellen.

Juniorsidan

Under säsongen har våra juniorer varit
ute och tävlat både på distrikt, regionalt
och riks. På FSB distriktstour, som spelas
över 6  tävlingar, vann Erik Sjöberg totalt
i klass 1.  I FSB-Cup rikstävling gick tre
spelare vidare till Regionfinal som spe-
lades i Lidköping. Det var Edvin
Emanuelsson P-16, Kristoffer Krave P-15
och Caroline Skantz F-13. Edvin hade det
tungt och placerade sig i mitten av start-
fältet och Kristoffer hade otur då han
missade finalspelet med ett enda slag.

Carro däremot hade lyckan med sig och
blev tvåa. Då var hon kvalificerad för
finalspel på Högbo GK utanför
Sandviken. Men där var det tyvärr stopp!
Det var alldeles för hårt motstånd för att
hon skulle ha någon chans. Men hon gick
till final! 

Avslutning

Lördagen den 17 september hade vi
avslutning. 60 juniorer kom och dom
delades in i 4-mannalag och spelade en 9-
håls scramble och precis som ifjol kom två

lag in med samma antal slag. Särputtning
fick skilja lagen åt och vann gjorde laget
med  Frida, Alexander, Erika och Markus.

Och som vanligt delades det ut lite pri-
ser.

Årets Junior: Sofie Jansson
Årets Bragd: Caroline Skantz
Goda Prestationer: Erik Sjöberg,
Kristoffer Krave, David Boqvist.
Lovande Juniorer: Daniel Viktorsson,
Karin Johansson, Gabriella Lörnbring,
Johanna Hammarberg
Träningspriser: Sandra Jansson, Malin
Kjellin, Markus Kjellin, Felix Jordansson.
Catrin & Sofies pris: Sofie Jansson och
Gabriella Lörnbring.

Till sist vill jag tacka alla som har ställt
upp hjälpt till i år.

Anders Göras, Sven-Gunnar Krave,
Ulrika & Göran Larsson med OBS &
Bohustour,  Johan Nelson med alla tjej-
erna och Jessica Fredriksson med Golfkul.
Tack också till Göran, Peggy, Margareta
och Björn på kansliet och inte minst Lars
med personal som har sett till att vi haft
den bästa banan i Bohuslän-Dal och kan-
ske hela Västsverige.

Mikael Skantz.

Herrlaget till division 2

Seriespel 2005 Herrlag
Endast några veckor innan

första seriespelet skulle gå

av stapeln i Mellerud fick vi

veta att vi blivit flyttade till

Värmlandsserien, men vi

hann förbereda oss.

Första omgången gick i Karlstad på
den nya banan Bryngfjorden. Banan
hade inte riktigt satt sig ännu och inte
blev det lättare av längden på banan
som mätte 6500 meter från vit tee.
Fredag förmiddag gick vi ut med
hemmaklubben för två bästbollar och
de följdes upp av två foursome på
eftermiddagen. Efter dag ett hade vi

bra 3:e placering. Lördag morgon
gick vi ut i fyra singlar och där spelade
vi upp oss till tre slags ledning före
hemmaklubben. 

Hålla undan

Andra omgången spelades i Sunne. Vi
förstod att det skulle bli svårt att hålla
undan för hemmaklubben som endast
var fem slag efter, men efter en riktigt
bra första dag hade vi utökat ledning-
en till Sunne med totalt femton slag.
Sista omgången gick vi ut med Sunne
och Arvika i fyra singlar och redan
efter nio hål hade Sunne tagit in åtta
slag, varefter dom sista nio blev otro-

ligt spännande. Det var helt lika ett
tag, men vi kom igen starkt och höll
undan med endast tre slag totalt och
därmed var segern klar och uppflytt-
ning till division 2 säkrad.

Med i laget var: Kristoffer Krave,
Stefan Gunnarsson, Jörgen Odén,
Marcus Nilsson, Johan Eriksson,
Kenneth Johansson.

Ett stort tack till Sven-Gunnar
Krave som skötte markservicen.

Kenneth Johansson.
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Marknadskommittén tackar

sponsorer för värdefullt stöd

under 2005

Hålsponsorer

Hål 1. Spicer Nordiska Kardan
2. Handelsbanken
3. Bäcke Emballage
4. Opcon
5. Stenberg Bil
6. Bozela Parts
7. Restatic Products
8. Öhrlings PWC
9. Håkansson Sågblad

10. El-Supply
11. Saknar sponsor
12. Br. Brandt Personbilar
13. LBC Värm-Dal
14. AB Åmålstryck
15. Åmåls Kommun
16. Å S A B
17. Saknar sponsor
18. Saknar sponsor

Övningsbanan: S|E|B Åmål
Drivingrangen: Praktikertjänst C & B
Johansson
Silon: Kjell Heintz Bil AB

P-Plats sponsorer:

Audiomottagningen M-B Jaup
Bolia fastigheter
Componenta Åmål
Danielssons Byggvaror
EMS-Vacparts
Ernst & Young
Glasmästarna i Åmål
Göstas Truckuthyrning
Höglunds Järn
Intersport
Jobbakuten
Länsförsäkringar
Megtecs System Amal
Mekonomen
Mek-Service 
Mio Möbler
Moelven Tom Heurlin
OK / Q8 Rolf Joahnsson

Plåtslageritjänst
S|E|B Trygg Liv
Slindhit Data
Storholmen Rederi
Sv. Fastighetsförmedling B-fors
Tinas Hälsobod
Tournette
Trafikskoleinternatet
Truckpoolen
Volvo Buss Säffle
ÅF Installation

Lediga sponorhål

På klubbens hemsida finns länkar till
våra sponsorföretag. Gå in där och
kolla: www.golf.se/forsbackagk/

Som ni medlemmar ser finns det tre
hål lediga för nya sponsorer. Hjälp
gärna till och skaffa sponsorer till dessa
hål eller kanske till en skylt på parke-
ringen.

Göran Wessberg

Forsbacka Golfklubbs sponsorer

The Megtec Trophy
De 12 bästa resultaten var:

Trakikskoleint. I. Hemmingsson/T. Andreasson 49 p
OK/Q8 R. Plikk/J. Johansson 45 p
Bozela Parts 2 P. Johansson/ P. Israelsson 44 p
Componenta D. Edvardsson/J.Norman 44 p
Håkansson 1 A.Engberg/G.Arvidsson 44 p
Glasmästarna J.Broström/R.Broström 44 p
Life Hälsobutik T.Rahmn/G.Johannesson 44 p
Åmålstryck 1 B.Jansson/K.Andersson 43 p
Spicer Nordiska J.Larsson/K.Ahnström 42 p
El-supply 2 C.Alexandersson/J-O Beckman 42 p
Håkansson 2 C.Axelsson/M.Gustafsson 42 p
Å S A B L.Wilhelmsson/A.Löwstedt 41 p

Ställningen efter 3 år är:

1. Trafikskoleinternatet ......................................24 p 2 segrar
2. OK/Q8............................................................20 p 
3. Håkansson.......................................................18 p
4. Megtec Amal ..................................................12 p 1 seger
5. ÅSAB...............................................................10 p
6. Åmålstryck ........................................................8 p

Som vanligt genomfördes

sponsorgolfen i fint väder.

31 lag kom till start i kampen om ”The
Megtec Trophy”.

Förra årets segrare, Trafikskoleinter-
natet, hade tydligen varit på träningsläger
innan för de vann igen! På samma poäng!
På träningsläger hade tydligen även fjolå-
rets tvåa OK/Q8 varit, de försvarade
också sin plats och hade dessutom en
poäng mer är 2004.

Utöver fina förstapriser fick
Trafikskoleinternatet även i år åka till
regionfinalen för DI-golfen som detta år
avverkades i Sunne 2 september.

Efter drink och prisutdelning i strå-
lande sol intogs övervåningen för god mat
och dryck av alla de slag.

För 2006 gäller att någon av de tre för-
sta kan ta hem priset för alltid. Först till
25 poäng och minst en seger gäller. Det
skall bli spännande!

Ett stort TACK till alla sponsorer för
ert stöd till klubben, ett stöd som är bety-
dande.

Göran W.
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Sommaren 2005

Sommar, sommar & sol – havet

och vinden och doft av kaprifol,

svensk sommar när den är som

bäst! Sommaren 2005 spelade

Forsbackas damlag sitt serie-

spel i 2 omgångar på västkus-

ten eller ”bästkusten” som de

gärna vill kalla sig men har

svårt att leva upp till, i alla fall

vad gäller väder! Vi som spelar

är: Catrin Eriksson, coach,

Gunilla Kjellstedt, Sarah

Johansson, Jessica Fredriks -

son, Anna Göras, Sofie Jansson

med Leif Sundberg som serie-

spelskapten.

Kommer bollarna att räcka?

Vi kom till Stenungsund torsdagen den
14/7, solen sken fortfarande efter värme-
böljan men det blåste rejält. Så mycket att
det var svårt att kontrollera alla hookar &
slicar. MÅNGA bollar hamnade i den
höga ruffen och det blev t.o.m. lite ”kris-
tankar” vad gäller det medhavda bollin-
nehavet, kommer de att räcka eller måste
vi köpa fler?!? Målsättningen med hel-
gens spel sattes efter vädret och infriades
stort. Efter foursome och bästboll i ihål-
lande regn, men ingen blåst, vilket var till
vår fördel, låg vi på 3:e plats, vilket kän-

des bra då det alltid ligger en ”sovmor-
gon” i potten. Ju bättre placering dag 1,
desto senare start dag 2. Det blev en
mycket minnesvärd dag, åtminstone för
mig och Sarah som först fick spela four-
some med en markör och sedan bästboll
med ett riktigt original. 

Ingen servering
Dag 2 blev en tuff dag med singlar där

alla kämpade på i varierande väder, åska,
regn, sol och blåst och vi slutade 5:a vil-
ket var vårt mål för omgången.

Då Stenungsunds golfrestaurang inte
hade lust att serva oss något att äta på
mornarna fick det bli frukost i det fria
med medhavd matsäck inhandlad lite här
och där. Tidigt i ottan är man varken pigg
eller till sin fördel vilket kanske syns på
bilden!

Startlås
En månad senare var det återigen dags

att åka till västkusten, Orust var vårt mål
denna gång och det blev en minnesvärd
resa av olika skäl. Inspelet spelades i vack-
ert väder men på en mycket blöt bana. Vi
bodde på vårt ”billighetsvandrarhem” i
Stora Höga  (150 kr/person) ca. 40 min
resa från banan. När vi skulle åka på lör-
dag morgon var vi som väl var ute i myck-
et god tid, då undertecknads startlås på
bilen gick sönder och vi fick åka taxi till
banan!

Väl därute var humöret inte direkt på
topp då bilen stod eländigt till, vi bodde
långt från banan och det var lördag. Då är
man glad över att det finns många snälla
människor; Jessica och Leif åkte tillbaka
och fick igång bilen. Jessica körde en bil
tillbaka till golfbanan och Leif ”drog
iväg” till Åmål med min bil, hämtade en
hyrbil och kom tillbaka lagom till lunch.

Debut

Trots allt strul lyckades jag och laget
återfå koncentrationen och vi spelade rik-
tigt bra varför vi var laddade till tusen
inför eftermiddagens bästboll där Anna &
Sarah startade först, med en birdie!! och
jag och Jessica en boll efter. Det var
Jessicas debut i seriespelssammanhang.
Hon hann spela 1 hål innan det började
regna, och inte vilket regn som helst utan
SKYFALL. Ronden bröts och annulle-
rades vilket skedde alldeles för tidigt
enligt oss, vi ville ju spela då regnet snart
hade blåst bort och solen strålade från en
klarblå himmel. Men, men – vi tog tillfäl-
let i akt och tränade ett par timmar istäl-
let innan kvällen avslutades med en väl-
förtjänt middag.

Tack allihopa för en härlig sommar, tack
särskilt till Martin för våra söndagsträ-
ningar. På återseende!

Catrin Eriksson, coach för damlaget
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Verksamhetsplan 2006
Ban- och Fastighetskommittén

Hål 7 kommer att förbättras genom
ombyggnad och breddning av tee-områ-
det, anläggande av 2-3 strategiska bunk-
rar i höger ruff, samt in-grävning av
vatten kort green.

Om schaktmassorna som erhålles är av
rätt kvalitet kommer de att disponeras
för justering av det våta området mellan
green 5 och tee 6. I så fall kommer även
tee 6 att modifieras och förbättras så
långt ekonomin medger.

Drivingrangen kommer att komplette-
ras med en yta avsedd för slag från gräs.

Slutavverkning kommer att göras över
ett ca. 3,5  ha stort område mellan hål 4,
5 och Sandvikenvägen. Gall ringarna som
planerades och omnämndes inför 2005
kommer att slutföras.  

Byggnadskommittén

Med egen arbetskraft fortsätts underhål-
let och dräneringen av framför allt
Jägmästarflygeln.

Kommittén kommer även att undersö-
ka möjligheterna för vattentoaletter ute
på banan, då EU:s regler ändrats beträf-
fande latrinhanteringen.

Damkommittén
Damkommittéen kommer att arbeta för
att göra damdagarna attraktivare och
skapa förutsättningar för att så många
damer som möjligt skall kunna delta. 

Onsdagstävlingar kommer att arrange-
ras under säsongen maj – september.

Tre damklubbtävlingar som är förlag-
da till helger planeras. En hemlig resa
finns också med i planen. Vidare kom-
mer Billerudsmatchen att spelas på
Forsbacka GK.

Dessutom planerar vi deltaga i D-35,
D-50 och D-60 i BDGF-serierna.

Hcp-kommittén
Handicapansvariga kommer under året
som vanligt att granska medlemmarnas
hcp och i nära samarbete med
Tävlingskommittén granska de enskilda
resultaten på partävlingarna. De med-
lemmar som på något sätt anser sin hcp
vara fel skall kontakta instruktören som
tillsammans med hcp-kommittén ansva-
rar för medlemmarnas hcp. Eventuella
önskningar om extra höjningar skall all-
tid åtföljas av någon form av dokumenta-
tion, scorekort e d. 

Herrkommittén

Kommittén kommer att anordna sedvan-
lig herrdag på tisdagar. Om möjligt skall vi
starta någon vecka tidigare på säsongen
för att utnyttja ljuset bättre.

Vi planerar för en heldag den 25 juli
med en 36-hålstävling samt en höstutflykt
till Eda den 25 augusti och sedvanlig
avslutning 15 september.

Vi kommer också att spela en
matchcup-tävling under säsongen
2006. En medlem har till kommittén
skänkt ett ståtligt vandringspris, en
stor golfspelare i brons till Per
Öhmans minne. Per såg fram emot
tisdagarna när han slutade med res-
taurangen men fick inte tillfälle att
delta så många gånger. Statuter m.m.
kommer under våren.

Kommittén kommer som vanligt att
ansvara för en tävlingsdag under
Forsbacka-veckan och även för BDGF-
serielagen H-35 samt H-45. 

Junior- och Elitkommittén
Kommittén kommer att träna, utbilda och
fostra våra juniorer till att på bästa sätt
representera Forsbacka GK på golfbanor
runt om i landet.

Vi kommer i vanlig ordning att dela
in barn och ungdomar i olika tränings-
grupper, från de minsta i ”golfkul” till
de som representerar Forsbacka i olika
tävlingar. Målsättning, engagemang och
spelstandard styr juniorens val av trä-
ningsgrupp. 

Våra populära sommarläger kommer att
fortsätta under 2006. 

Utbytet med Linköpings GK går in på
sitt tredje år och i år spelas det på
Forsbacka. 

Tävlingar som vi deltar i är: FSB-Cup,
FSB-tour, FSB-tjejer och Lag SM för
juniorer.

Herrarnas serielag gick under 2005 upp
i division 2 och jakten fortsätter nu på
klubbens målsättning att spela i division 1.
Årets målsättning är naturligtvis att eta-
blera laget i division 2. 

Damernas serielag som genomgår en
stor generationsväxling klarade sej bra
under 2005 med en mittenplacering i divi-
sion 2. Målsättningen för 2006 är att för-
bättra årets placering.

Junior och elitkommittén har som mål
att hålla högsta kvalitet på sin verksam-
het.

Marknadskommittén

Kommittén, som intendenten tidigare
hade eget ansvar för, är under ombil-
dande. Ett antal villiga medlemmar
från olika delar av klubbens upptag-
ningsområde har samlats för att till-
samman bredda kontaktytorna och för-
söka öka sponsorintäkterna samt
komma med idéer för övrig marknads-
föring

Oldtimerskommittén
Som vanligt arrangerar kommittén tors-
dagstävlingar över säsongen. Försök
skall göras ännu en gång med en klass
över 9 hål. Förhoppningen är att fler
skall delta. Alla damer 50+ och herrar
55+  är välkomna. 

Två inbjudningstävlingar är också
inplanerade. Möjligen kommer inbjud-
ningstävlingen med Värmland att spelas
på annan veckodag än torsdag. 

Kommittén ansvarar också för BDGF-
serielagen H-55 och H-65.

Planer finns också att anmäla ett H-
75-lag till BDGF:s seriespel.

Tävlingskommittén
Prioritet ett för kommittén år 2006 är
att förstärka tävlingsledarstaben och
som vanligt arrangera sponsrade helg-
tävlingar samt en elittävling samt i
samarbete med kansliet utge årets täv-
lingsprogram. 

Utbildning / Instruktion
Planera och genomföra träningar med
juniorer, elit- och serielag, både vad gäl-
ler praktik och teori. Tillsammans med
juniorkommittén ansvara för ”Golfkul”. 

Anordna ”Pröva på dagar” både för
allmänheten och för våra sponsorföre-
tag.

På sedvanligt sätt ge privatlektioner,
erbjuda gruppkurser samt arrangera
nybörjarutbildningar.

Tillsammans med hotellansvariga
anordna golfskolor med övernattning.

Intendent och instruktör kommer
under våren att anordna utbildningar
vad gäller tävlingsmodulen m m i golfda-
taprogrammet GIT för tävlingsledare i
de olika kommittéerna. Eventuellt kom-
mer regelkurser att genomföras.
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Forsbacka Golfklubb
Hans-Olov Blom Ing-Marie Kj-Karlsson

Ordförande Sekreterare

Medlemmar i

FORSBACKA GOLFKLUBB
kallas till ordinarie höstårsmöte

Onsdagen den 30 november 2005 kl 18.30
Plats: Forsbacka Golfklubb

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. 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 ordfö-

rande
f. ombud till GDF-möte

11. Behandling av styrelsens förslag samt motioner, som skriftligt kommit styrelsen till-
handa före den 10 oktober 2005

12. Övriga frågor
13. Mötets avslutning
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Årsavgifter 2006  
2005 2006

Vuxen aktiv ...........................................2 960:-.................2 960:-
Vardagsmedlem ....................................2 360:-.................2 360:-
Passiv (saknar spelrätt) ............................500:-....................500:-
Non Residents (tillf. boende utomlands).1 560:-.................1 560:-
Junior 17-21 .........................................1 860:-.................1 860:-
Junior 11-16 .........................................1 260:-.................1 260:-
Junior 0-10...............................................660:-....................660:-

Insats & Inträde
2005 2006

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 .........................................200:-....................200:-

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

Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto

Klubbgemensamma (KG) 2.559 -523 2.036 2.668 -520 2.148 2.651 -561 2.090
Greenfee/Ftg-golf etc.(KG) 1.058 0 1.058 1.159 -4 1.155 1.092 -5 1.087
Kansli (KS) 147 -1013 -866 378 -1319 -941 540 -1.386 -846
Tränare/DR (TR/DR) 506 -490 16 481 -485 -4 548 -479 69
Konf.läger (KONF) 272 -251 21 393 -331 62 316 -288 28
Jägmästaren  (JÄG) 690 -568 122 766 -604 162 780 -614 166
Jägmästargreenfee (JÄG) 394 0 394 427 0 427 415 0 415
Marknadskommitten (MAK) 519 -34 485 515 -39 476 539 -54 485

Bana (BK) 802 -2697 -1.895 687 -3.085 -2.398 744 -3175 -2.431
Fastigheten (FS) 627 -898 -271 531 -678 -147 184 -700 -516
Junior/Elitkommité (JEK) 33 -273 -240 56 -251 -195 55 -270 -215
Tävlingskommitté (TK) 135 -108 27 94 -89 5 88 -71 17
Övr. Kommittéer (ÖK) 74 -75 -1 0 0 0 0 0 0
Styrelse (ST) 0 -33 -33 0 -37 -37 0 -39 -39
BDGF-seriespel (BDGF) 0 -17 -17 0 -16 -16 0 -16 -16
Bidrag (BI) 24 0 24 25 0 25 20 0 20
Hyror (HY) 219 0 219 216 0 216 204 0 204

Finans.int/kostnader 24 -4 20 28 -5 23 23 -5 18

Resultat före avskrivningar 1.099 961 536
Avskrivningar -591 -481 -440

Resultat 508 480 96

Resultatrapport Forsbacka GK Budget 2006

Utfall 2004
Intäkter/

Kostnader Prognos 2005 Budget 2006

Belopp i Tkr

Investeringar - Budget 2006
Hotellet
El. skoputsmaskin 7 500:-
Inventarier 15 000:-

22 500:-
Drivingrange
Bollmaskin 68 000:-
Bänkar 2 000:-

70 000:-
SUMMA KRONOR 92 500:-
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Budgetkommentarer 2006 

Valberedningens förslag till styrelse för
Forsbacka Golfklubb 2006

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 2006:

Ordförande: Hans-Olov Blom 1 år omval
Ordinarie ledamöter: Ing-Marie Kj-Karlsson 2 år omval

Mikael Skantz 2 år omval
Marita Gustavsson 2 år nyval

Suppleanter: Magnus Dalsbo 1 år omval
Krister Björkman 1 år nyval
Björn Jonasson 1 år nyval

Ombud till BDGF-möte: Beslutas i styrelsen

Kvar i styrelsen med ytterligare ett år kvar av sin valperiod är Paul Erixon, Anders Göras och Ingela Nordström.

Revisorer Mikael Möller, ordf. 1 år omval
Lars Bergendahl (Öhrlings) 1 år nyval

Revisorssuppleanter: Mari Mellberg 1 år nyval
Stefan Westerberg (Öhrlings) 1 år nyval

Samtliga personer som har föreslagits har accepterat nomineringarna.

Åmål i november 2005
Fredrik Waern, Leif Andreasson och Ingela Nordström.

Efter en tuff start på golf -

säsongen så fick vi en fin som-

mar och en fantastisk höst!

Detta syns också i vår ekono-

mi genom högre greenfee

intäkter jämfört med såväl

budgeten för 2005 som förra

året.

Vi har också haft bra intäkter på konfir-
mationslägret och uthyrning av hotellet.
Däremot så känner vi, liksom övriga
golfsverige, av det minskade intresset i
form av fler tappade medlemmar än
tidigare år.  

Positivt

Resultatmässigt är prognosen för 2005
nästan likvärdigt med utfallet 2004, även
i år är den främsta orsaken intäkter från
skogsavverkning (447 tkr). Vi kan dock
konstatera att vi ser ut att göra ett posi-
tivt resultat på själva golfverksamheten
2005, vilket är glädjande.

Budgeten 2006 innehåller inga stora
förändringar, undantaget fastigheten
där skogsintäkterna beräknas uppgå till
100 tkr nästa år. Intäktssidan ligger rela-
tivt konstant även om vi skall försöka att
jobba för att öka våra intäkter.
Medlemssidan är givetvis en viktig del
och kräver aktivt arbete, detta för att få
in nya medlemmar. På kostnadssidan är
det fortsatt på banan som vi försöker
lägga så mycket pengar som möjligt. Vi
har en fantastisk anläggning och det är
sannolikt ett starkt bidragande skäl till
att vi trots allt ökat våra greenfee intäk-
ter under 2005. Det är också nödvändigt
att kosta på våra byggnader en del repa-
rationer och underhåll under 2006.  

Träningsglädje
På investeringssidan kan vi konstatera
att vi nu (äntligen) färdigställt driving-
rangen, det sista arbetet har precis
avslutats. I investeringsbudgeten för
2006 ligger dessutom en ny bollmaskin,

våra nuvarande är gamla och kräver en
hel del arbete för påfyllning av bollar
samt underhåll. Vår förhoppning är att
detta sammantaget skall ge tränings-
glädje för våra medlemmar. 

Styrelsen har dessutom sett det som
nödvändigt av säkerhetsskäl att omedel-
bart inleda arbetet med att bygga en ny
bro på 10:an, mer om detta på andra
ställen i tidningen. Denna investering
var inte budgeterad 2005.

Ingela Nordström



AB Åmålstryck

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

FORSBACKA             GOLFKLUBB

FORSBACKA
GOLFKLUBB

INFORMATION FRÅN
RECEPTION & KANSLI

Under vinterhalvåret finns Margareta i receptionen.
Vi har dock inga spikade öppettider utan ring 0532-61690

före ni kommer, om ni har några ärenden.
Intendenten träffas på telefon 0532-61691

Ändringar gällande medlemskap

vill vi ha besked om så snart som möjligt.
Fakturering kommer att ske i början av
december med förfallodag 31 januari
2006.

Adressändringar

gör ni själva via golf.se. Har ni ingen
dator skriv eller ring till oss så ordnar vi
det här.

Musvarning 

utfärdas som vanligt beträffande bagskå-
pen. Töm dessa själv. Vi har tyvärr haft
inbrott 2005.

Kvarglömda

klubbor har vi gott om. Saknar ni någon
nu när ni gör ”vapenvård” inför vintern,
kolla med oss!

Julnöten 2005

Till sist önskar vi i kansli/reception alla
medlemmar 

God Jul & 
Gott Nytt År

Göran, Peggy, Björn, Martin
Margareta och Eva

1. Sådana linjer som betecknar möjligheten till en
förflyttning i rummet, och vilka skenbart ger till-
fälle till minskning av tidsåtgången vid sådan för-
flyttning, visar sig vid faktisk kontroll i icke för-
sumbart antal fall leda till en ökning av nämnda
tidsåtgång..

2. En oral analys av skenfrukterna från trädet Sorbus
Aucuparia skulle enligt en utsaga ställd av en viss
individ av släktet Vulpes, påvisa ett anmärknings-
värt lågt PH-värde.

3. Den som uttalar den ljudkombination som
betecknar den primära positionen i den alfabetis-
ka ordningen må även uttala den kombinationen
som betecknar närmast efterföljande position i
densamma.

4. Person som för annans räkning åstadkommer en
sig till större eller mindre djup sträckande hålig-

het i markplanet, löper överhängande risk att
utsättas för en positionsförändring, vilken resulte-
rar i befintlighet i sagda hålighet.

5. En eminent maskulin individ handlägger utan
bistånd personliga göranden.

6. Samtliga markbaserade transportleder medger
förflyttning till en omfattande sydeuropeisk
bebyggelseagglomeration med historiska anor.

Skicka in svaren till Forsbacka GK
Box 137, 662 23 ÅMÅL

eller e-post info@forsbackagk.golf.se eller faxa på
0532-616 99 senast 13 december.

Dragning sker före jul.

Tre priser är som vanligt skänkta av
FöreningsSparbanken genom Mikael Möller.

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