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Plötsligt händer det… 
Till Er, golfvänner. 
  
Jag kan konstatera att det har hänt mycket positivt de senaste åren. Saker som 
det mig veterligen har pratats mycket om under många år har nu åtgärdats. 
 
Först målades ladan om av ett gäng glada herrar, sedan uppfräschades hotellet 
både utvändigt och invändigt. Därefter fick huvudbyggnaden en noggrann yttre 
renovering, omklädningsrummen en inre uppsnyggning och shopen fick ett nytt 
klubbchefsrum, vilket möjliggjorde viss samordning. 
 
Parkeringen och både infart och utfart asfalterades och toppen var när vi äntligen 
tog oss an vår svagaste länk, det 18:e hålet, bland annat med hjälp av Peter 
Nordvall. 
 
Restaurangen kommer från och med i vår att drivas av en ny restauratör. 
 
Allt detta har uppmärksammats i det senaste numret av Golf Digest, där vi och 
den ”Dalsländska skönheten” fått det beröm anläggningen och vi som jobbat med 
förbättringarna så väl förtjänar 
. 
Vi har dessutom fått en ny kraft både på posten klubbchef och på posten PRO. 
Det är inte lätt att lämna detta inspirerande uppdrag, att vara ordförande i en så 
framåtskridande golfklubb, men ibland blir livet annorlunda och man måste hänga 
med och gillaläget. 
 
Det är inte utan att jag känner en viss stolthet när jag tänker på hur mycket vi gjort 
de senaste åren och jag kommer att överlämna uppdraget och stafettpinnen till 
min efterträdare med varm hand. 
 
Ta väl vara på den ”Dalsländska skönheten” och vårda henne som hon så väl 
förtjänar. 
  
Svante Melander 
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Genom gammalt och nytt fönster 



 

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.   Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013. 
8.   Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2013. 
9.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under  
      verksamhets och räkenskapsåret 2013. 
10. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition  
      av överskott/underskott i enlighet med balansräkningen. 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
12. Behandling av styrelsens förslag samt motioner, som  
      skriftligen kommit styrelsen tillhanda före den 10 mars 2014. 
13. Övriga frågor. 
14. Mötets avslutning. 
  
  

Forsbacka Golfklubb 
Svante Melander Anette Johansson 

Ordförande Sekreterare 
  
Enligt klubbens stadgar finns årsmöteshandlingarna tillgängliga på 
hemsidan, på Forsbacka GK samt i klubbtidningen senast 1 vecka före 
årsmötet. 
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Resultatet för 2013 blev i linje med den prognos som lämnades på höstmötet 
och landade på plus 45 Tkr. Intäkterna försvagades främst tack vare en trög 
start på året med låga greenfee intäkter under försäsongen då banan drogs 
med kraftiga vinterskador. Under året genomfördes relativt stora investeringar 
på sammantaget en dryg miljon kronor. De två största projekten huvudbyggnad 
samt asfaltering av uppfart och parkering stod för merparten av 
investeringskostnaden. För att finansiera investeringar togs ett extern lån, som 
per årsskiftet uppgick till 1,4 Mkr.  
Budget för 2014 är restriktiv. I sammanställningen redovisas lönebidrag f o m 
2014 som nettokostnad och inte som en separat intäkt.  
Investeringsnivån kommer att sjunka jmf med tidigare år. Det är framförallt 
ombyggnad av hål 18 som har prioritet. 
  
 Rolf Andersson 
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GOLFBANA OCH SKOG 2014 
Rapport från bankommittén 
  
Vi har haft en tacksam vinter så här långt, som det ser ut nu i slutet av 
mars. Banan har redan öppnats för spel på ”sommargreener” och även om 
det inte har börjat växa ännu så ser det fantastiskt bra ut om man gör en 
jämförelse med föregående år. 
Ombygganden av det 18.e hålet fortskrider, allt berg har flyttats och fylls nu 
på med jordmassor som efter planering skall besås så snart som möjligt. 
Under tiden som ombygganden pågår kommer hålet att spelas som ett par 
3 hål och banan har redan slopats om till par 71 och är följaktligen 
handicappåverkande med detta som underlag. 
  
I slutet av denna säsong skall arbetet med att förbättra 18:e green påbörjas 
och beräknas att även kunna avslutas så att senast våren 2015 har vi ett 
fullgott par 4 som avslutningshål. 
  
När lämpligt väder tillåter skall den nyanlagda parkeringen linjeras upp, 
parkeringsfickorna kommer att målas upp något bredare än vad som är 
brukligt med tanke på att golfare ofta kräver lite extra svängrum. 
  
Under 2014 skall vi försöka återskapa och organisera så att det kommer att 
finnas hålvärdar på samtliga Forsbackas hål, undertecknad återkommer om 
detta. 
  
När det gäller skogen så är det inte planerat några större avverkningar. Vårt 
nykomponerade ”huggargäng” jobbar framgångrikt med nödvändiga och 
förskönande röjningar. Tyvärr har de fått ovälkommen konkurrens av en 
inflyttad i södra delen av Forsbackasjön vid namn Castor fiber, uppsägning 
genom avhysning är förestående. 
  
Johnny Kjellin 
Bankommitténs ordförande 
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Vänta på tydlig signal från banarbetare innan du slår. 
 
Var alltid beredd att slå när du får klartecken från banarbetare. 
 
Provsvinga aldrig mot banarbetare. Svårt att uppfatta om du provsvingar eller 
tänker slå. 
 
Hålen 2:an - nedanför kullen, 4:an  - bortom dogleg, 14:e - bortom dogleg  är 
områden där det inträffar incidenter årligen. 
 
Slå aldrig ut från 4:an tee utan att förvissa dig om att ingen banarbetare finns i 
risksonen på 7:an. Maskinerna väsnas över 100 DB och föraren måste ha 
hörselskydd och kan så klart inte höra varningsrop. 
 
Varje gång banarbetaren släpper igenom spelare går det minuter som blir till 
timmar och allt hamnar så småningom på våra medlemsavgifter. 
 
Lägg alltid krattan i bunkern! Att som ruffklippare behöva kliva av maskinen 
och göra detta blir till timmar under en säsong. 
 
VARJE ÅR STÄNGS SPELARE AV FRÅN SPEL I SVERIGE 1 TILL 2 ÅR 
EFTER ATT UTSATT BANARBETARE FÖR FARA - LÅT OSS SLIPPA 
DETTA PÅ FORSBACKA! 
 

Självklart lägger vi tillbaka torv och lagar nedslagsmärken! 
 

Leif Sundberg (SGA medlem 4010) 
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Vi som representerar Damkommittén 2014 är,  Britt Gustafsson, Birgitta Nyqvist, Ann-Britt 
Larsson, Gunilla Kjellstedt, Madeleine Olsson, och Helene Andersson.  
  
Vårmöte 
Vi startar 2014-års golfsäsong lördagen den 12 april kl. 15.00 med vårmöte och 
mannekänguppvisning. Vi kommer att informera om årets aktiviteter, visa kläder från 
Golfstore och bjuda på lite förtäring.  
  
Hemlig resa 
Lördagen den 3 maj kl. 07.00 åker vi gemensam buss till ”hemligt resmål”. Under resans 
gång blir det överraskningar av olika slag och vid framkomst serveras kaffe och fralla. Efter 
tävlingen äter vi gemensam middag med prisutdelning. Missa inte tillfället att följa med på 
vårens resa, vi utlovar bra bana, fin restaurang och ett digert prisbord. 
  
Damdagar 
Måndagen den 5 maj startar våra damdagar. På damdagarna, måndagar, kommer vi som 
vanligt att tävla när det gäller poängjakt och eclectic. Vi kommer även att ha en kategori, där 
man spelar 9-hål utan inlämning av scorekort. Det innebär att man före man går ut och 
spelar får ta ställning till om man vill tävla eller inte. Mer information om våra damdagar 
finns i spelprogrammet. 
  
Vi kommer att fortsätta med våra populära scrambletävlingar. Tävlingen spelas sista 
måndagen i varje månad, maj till september. Vi startar då kl 17.00 och spelar 9-hål. Efter 
avslutad tävling fikar vi tillsammans. 
  
Seriespel 
Forsbackas damer kommer 2014 att delta med fyra lag, D 35, D 50, D 60 och D 70 i BDGF:s 
seriespel.  
  
Övriga tävlingar 
Vårblomman kommer att spelas söndagen den 18 maj och är en scramble tävling med 
lottade lag. Onsdagen den 13 augusti välkomnar vi Billeruds damer till Forsbacka för den 
årliga klubbmatchen. När hösten sedan närmar sig spelar vi Bokslaget lördagen den 6 
september. 
  
”Landskamp”, en klubbmatch mellan Forsbackas damer och Dröbaks damer är planerad att 
spelas på Forsbacka söndagen den 7 september 2014. 
  
Damkommittén önskar alla damer, ung som gammal, oavsett handikapp varmt välkomna att 
delta i våra tävlingar och aktiviteter. Vi kommer också att vara tillgängliga när det gäller 
fadderronder. 
  
Nytt för i år är att vi planerar matchspel. Vi informerar närmare om detta på vårmötet. 
Mer information om vår verksamhet finner Ni på Damkommitténs hemsida, 
www.forsbackagk.se under fliken ”klubben/kommittéer”. 
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Först renoverade vi tre rum på hotellet och anser nu att det är klart, om man ser till 
det som var kvar att göra, för att våra gäster skall trivas och komma till fräscha 
rum och utrymmen. 
Därefter har vi gjort en genomgripande renovering av våra omklädningsrum, där vi 
har målat, bytt toalettstolar, element, mattor och skaffat nya möbler till 
sällskapsrummet. Trots en mycket liten budget klarade vi det genom mycket eget 
arbete, bra upphandling från våra sponsorer och inköp via Erikshjälpen och 
Blocket. 
Under året har vissa frivilliga lovat att bygga in utslagsplatsen på driving-range 
och måla om den gamla visthusboden. Vi får se hur långt entusiasmen räcker. 
Allt byggdes inte på en dag men vi har kommit en bra bit på väg… 
  
Henrik Olsson. 
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Glädjande start på säsongen 2014! En hel månad extra GOLF, jämfört med 
tidigare år 
 
Hemliga resan är närmast på schemat, går av stapeln den 26 april. Bussen 
börjar bli full, så anmäl dig snarast, om du vill med. (länk?) 
Herrkommitten kör vidare med gamla beprövade ”Herrgolfen” på tidagar. Du 
väljer mellan lottade delen, med anmälan i GIT, eller VSOP (valfri start och 
partner). Första speldag är tisdag 6/5. Vi kör 20 omgångar,  10 pb och 10 slag. 
Vi har i år höjt veckosegerpremien till stadiga 300:-, för att locka fler att 
medverka. 
 
Matchspelet Öhmans minne, spelas också som vanligt under sommaren. I år 
anmäler du dig i GIT, senast sista maj! - Du vill väl ha en inteckning  på det 
vräkiga vandringspriset, som nu står hemma hos Peter Kullberg. 
 
Succén, ”Race to XO”, som blev till 2013, kommer givetvis att genomföras i år 
också. Du deltar automatiskt om när du spelar Herrgolfen, och får poäng efter 
placering. Final den 21 september. 
Resultatrapportering löpande i respektive, slag,  pb klass och ”Race to XO” kan 
du se på Forsbackas hemsida under fliken Herrkommitten. Ett mycket populärt 
inslag. 
 
Avslutning på säsongen är tänkt att bli den 27 september med sedvanlig 3-
mannascramble och bankett på kvällen. 
 
Herrkommitten vill också önska nya PRO:n, Erik välkommen till oss. Likaså nya 
krögaren Ziad, med personal. HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 
Till sist en liten efterlysning. Herrkommitten utgörs idag av 50% oldboys. Vi 
behöver föryngra oss, inte för att vi är mossiga eller så, men det borde vara lite 
mindre skrynkliga nunor på kommitténs möten. Skämt å sido, är Du intresserad 
att vara med och forma Herrgolfen framöver, blir vi jätteglada. Hör av dej till nå´n 
av oss! 
 
Ha nu en låååååång och härig golfsäsong, vi ses på Forsbacka! 
Mats Ackerblad, Göran Arvidsson, Kenneth Ahnström, Urban Sköld, Torbjörn 
Olsson och Ordförande Peter Lindberg 
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Marknadskommittén 
Marknadskommittén med Dan Eriksson i spetsen har inför säsongen 
marknadsfört Forsbacka Golfklubb i Danmark, Norge och Sverige med 
inriktning på i första hand våra grannar i Östfold med omnejd. Vi är med, 
där vi tror att vi syns bäst, på Golfsiden.no, Great Golf Of Course och 
Östfoldsavisen bl.a. 
Vi har också fått två sidor redaktionell reklam i marsnumret av Golf 
Digest. 
Vi går även ut med erbjudanden och säljbrev till våra tidigare 
hotellgäster, för att tacka för senast, välkomna dem åter och för att de 
skall få direktreklam om våra paketerbjudanden. 
När det gäller våra sponsorpartners så har vi lyckats behålla de ”gamla” 
men nyrekryteringen är svårflirtad, eftersom det är många idrottsklubbar 
som slåss på samma marknad. 
 
Leader 
Leaderprojektets förstudie har godkänts till alla delar och gav klubben 
244.262 kronor. 
Nu finns det möjlighet att gå vidare med huvudansökan. 
Tack Anders Bring för all energi du lagt på projektarbetet. 
 
Before work 
Nytt för i år blir, efter begäran från ICA-chefen Kullberg, att vi en gång 
varje månad erbjuder våra samarbetspartners en frukostgolf , för att 
träffas under lättsammare former innan jobbet. 
Vi jobbar efter devisen: Syns du så finns du. 
 
Sven-Åke Runelid 
 



Kommittén 
Stellan Nyqvist/ordf, Bo-Lennart Hjalmarsson/sekr, Monica Fagerström, Ulla 
Gustafsson, Ulf  Gärdensmo, Christer Axelsson. 
  
Tävlingar 
Golfsäsongen 2014 startar tidigt i år. Vi kommer att ha tävlingar på torsdag 
förmiddag som vanligt. En förändring i år blir att vi kan välja tidig och sen start, på 
grund av att vi kommer att starta 08.30. Anledningen till detta är att styrelsen tagit 
ett beslut att endast i undantagsfall boka tider mellan 10.00 och 13.00. 
  
Tävlingsform 
Det kommer att vara en blandning av poängbogey och slaggolftävlingar, slaggolf 
sista torsdagen i månaden. Vi kommer också att ha en partävling, med dam och 
herrklass. 
  
Första utslag 
Första tävlingen kommer att gå av stapeln den 24 april. Vid två tillfällen kommer vi 
att spela på onsdagar när torsdag är helgdag. 
  
Förändring 
I år kommer vi inte att delta i MUFF eftersom Forsbackas oldtimers inte haft något 
intresse för tävlingen.   
  
Det finns vissa planer på att ha ett samarbete med någon Värmlandsklubb men 
detta återkommer vi med senare. 
  
Tävlingsprogram 
Tävlingsprogrammet kommer att finnas på Forsbackas hemsida och alla 
oldtimers tävlingar finns inlagda i GIT.  
  
Oldtimerskommittén 
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BÄSTBOLL 

 
En intressant tävlingssäsong står för dörren. Vi ser ut att få en bana som 
inbjuder till många härliga golfrundor. Ta då tillfället att ställa upp i våra 
klubbtävlingar. Locka med kompisar från andra klubbar och visa dem vår fina 
bana. 
Visa också våra sponsorer uppskattning genom att vara med på 
prisutdelningen efter tävlingen. Även ett tillfälle att applådera de som har 
lyckats bättre under rundan. 
  
Årets tävlingssäsong inleds med kvalet till Dalsland tour den 17 maj. En tävling 
som alltid är populär både hos oss på Forsbacka men även deltagare från 
andra klubbar. Så det gäller att ”vara på tå” och komma in med anmälan i tid 
eftersom startfältet är begränsat.  
När vi så har kommit in i juni, närmare bestämt den 7:e, avgörs Pingst Irish 
Greensome. Återigen är det Einhall maskiner som är sponsor.  
Nu kommer tävlingarna tätare och redan den 14juni anordna Bröderna Brandt 
en bästbolltävling för alla medlemmar och gäster som känner suget. Söndagen 
den 22 juni spelas, som traditionen bjuder, Två Generationer. En tävling som 
många av våra medlemmar har spelat som barn och återkommit som förälder 
med sina egna barn, trevligt. 
Fredagen den 4 juli tjuvstartar Forsbackaveckan med KM-Foursome. Endast för 
medlemmar men förhoppning är att vi får ett stort startfält. Tävlingen startar 
efter lunch för att det ska passa så många som möjligt. 
Lördagen den 5 juli startar årets Forsbackavecka med ICA Supermarkets 
singeltävling. Där brukar vår ICA-handlare Peter Kullberg komma med lite 
överraskningar för oss som tävlar. På söndagen återkommer SEB som sponsor 
med sin greensome som blev en lyckad tävling när den ”debuterade” under 
förra årets golfvecka.  
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Bengtsfors och Eds företags Scrambel, med första start klockan 12.00, är 
måndagens tävling. På kvällen kommer det som vanligt att vara pub-kväll med 
underhållning i solnedgången. Ett trevligt tillfälle för golfare att umgås. Vi 
återkommer med mer information. 
Efter tisdagens partävling är det Golfstore Karlstad som dukar fram prisbordet 
som kommer från Forsbackas Golfshop. 
PD:s travgolf avgörs på onsdagen. Både i lag- och singel-tävling ska det koras 
vinnare. Även i år kommer lagen att innehålla gäster som gjort sig kända på 
olika arenor genom åren.  
Forsbackas golfvecka avslutas med partävling och det är Team Sportia i Säffle 
som återkommer för andra året som värd för tävlingen. 
En intensiv sommar månad avslutas med Golf Digest Trophy den 27 juli. Här 
har tre klassvinnare en Sverige final att se fram emot. En populär tävling som 
börjar bli en tradition hos oss. 
Den andre och tredje augusti spelas, enligt många, den viktigaste tävlingen på 
året. Då ska det avgöras vem som blir 2014-års klubbmästare.  
Vi fortsätter med konceptet från 2013. Första spelaren slår ut på lördag 13.00. 
Några klasser avgörs under lördagens 18 hål övriga fortsätter på söndagen. 
Åldersklasserna spelar totalt 36 hål medan stora KM fortsätter med ytterligare 
18 hål. 
Den 10 augusti står juniorkommittén värd för Lars Bäckers Minne. En tävling 
för våra duktiga ungdomar. 
Äkta make/Sambo mix spelas den 17 augusti. En tävling där man spelar 
tillsammans med sin bättre hälft. Hannas i hamnen är sponsor.  
När vi så har kommit in i september månad tar vi emot de lyckliga som under 
sommaren har kvalificerat sig till finalen i Dalsland Tour. Söndagen den 14:e 
september avgörs den. 
Som traditionen bjuder kommer vi att avsluta tävlingssäsongen med 
Kalkongolfen den 20 september. 
Vid tre tillfällen under säsongen kommer vi att gästas av BDGF:s seniortour. 
Först ut är tjejerna i D-35 som spelar på vår bana den 25 maj. Den 12 augusti 
avgörs DM i H-75 och sist ut är H-35 som spelar den 24 augusti. 
Nu är det bara att finslipa formen inför en trevlig golfsommar när vi träffas och 
trivs på Forsbacka. 
  
Tävlingskommittén 
Christer Stolpen 
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April 
09:00 - 15:00 måndag - fredag 
10:00 - 14:00 lördag - söndag 

Maj  
08:00 - 17:00 måndag - fredag 
08:00 - 15:00 Fredag - Söndag             

Juni - September 
08:00 - 18:00 måndag - fredag 
08:00 - 15:00 lördag - söndag              

Jag heter Anya och är ny 
här i receptionen. Jag är 
bara 6 månader och är lite 
försiktig i kontakt med 
okända. 
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Greenfeegäster och 

medlemmar alla ska känna sig 
hjärtligt välkommen! 

 
Vi  som jobbar i reception och 

shop ska göra allt för att 
serva er till det bästa under 

säsongen 2014!  
 

Hälsningar personalen. 

För mer information se klubbens hemsida 
www.forsbackagk.se 


