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Grand Opening i 

FORSBACKAS GOLFSHOP
Säsongstart 20-21 april
Lördag och Söndag 10.00-15.00

Äntligen börjar den på riktigt, golfsäsongen. 

Kom hit och titta, känn och prova. Nya klubbor, ny utrustning som ger nya möjligheter 
att både bli bättre golfare och ha ännu roligare på banan. Plus årets snygga 
golfmode.
Allt finns på plats och som vanligt får du Garanterat Lågt Pris, goda råd av din pro 
och alla möjligheter att prova på övningsgreen, range och i provhytt.
Än en gång välkommen till en ny säsong!
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Tillbaka till innehåll

Solen jobbar bra, det händer saker i 
naturen varje dag och det känns som 
vi närmar oss premiären i ett bra 
tempo. Vi är många som längtar.

Jag är ny som ordförande och jag tycker 
det känns inspirerande att ta sig an klub-
bens utmaningar tillsammans med den 
övriga styrelsen. Forsbacka är en välskött 
klubb som trots det har svårt att få peng-
arna att räcka till de förbättringar vi vill 
göra. Bokslutet för det gångna året visar 
ett negativt resultat om 190 000 kr.

Vi vill bli fler medlemmar och vi vill få 
fler greenfeegäster eftersom det är däri-
från den absoluta merparten av klubb-
ens intäkter kommer. Styrelsen kommer 
därför att arbeta med flera inslag som 
påverkar detta, t ex trivsel och bemö-
tande, restaurangens roll, banans skick 
och utformning, tillgänglighet och annat. 
Alla ska alltid känna sig välkomna! Och 
därmed vilja komma tillbaka.

Vi har en vision och långsiktiga mål som väg-
ledning. Det kan du läsa om på hemsidan.

Vi ser ett antal förändringar det här 
året. Vår nye klubbchef, Anders Bring, 
kom till oss i höstas och har satt sig in 
i verksamheten med den äran. Nu står 
högsäsongen för dörren och tempot 
skruvas upp avsevärt för klubbchefen och 
övrig personal. Jag är övertygad om att 
verksamheten kommer att blomstra.

Vår PRO, Birger Kjellstedt, kommer 
att tjänstgöra 75% istället för 100%. 
Undervisningsdelen av Birgers arbetstid 
kommer att prioriteras.

Ett nytt utbyte med Karlstads GK gäller 
denna säsong och kommer säkert att 
glädja många, och kanske även öka delta-
gandet på våra tävlingar.

Dessutom har kommunens idrottslärare 
erbjudits gratis ”grönt kort-utbildning”. 
Vi tror det kan tända ett intresse hos fler 

ungdomar framöver. Fler nyheter kan du 
läsa om under andra rubriker i bladet.

Jag önskar oss alla en strålande säsong, 
åtminstone vädermässigt, det blir ju så 
mycket roligare då.

Svante Melander
Ordförande

Hej golfvänner
Ordföranden har Ordet

För nionde året i  rad 
Hälsar krögarna på 
Forsbacka golFrestaurang 
er välkommen till  bords!

Efter en lång mörk vinter väntar nu ljumma sommar-
kvällar på restaurangens uteservering med god mat 
och dryck i trevligt sällskap. Vi ses efter runda.

Annelie & Micke
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I år blir det minst sagt spännande 
att se hur naturen har behandlat vår 
golfbana då vintern har varit extrem. 
Det som kan vara positivt är att det 
tidigt blev en rejäl tillfrysning med 
påföljande tjäle, därefter kom snö 
som tinade och sedan frös till ett 
tjockt istäcke över både fairways och 
greener.

Vår greenkeeper Gärdensmo har gjort 
vad som är möjligt och kört över de isbe-
lagda greenerna med fairwayluftaren allt 
enligt bankonsulent Mikael Frisk.

En green med vitgröe och en del 
brunven klarar normalt högst 60 dagar 
under istäcke. Hos oss och många andra 
golfbanor har situationen rått i mer än 3 
månader.

I fjol höst påbörjades arbetet med att 
förverkliga en helt ny utslagsplats för 
hela banan och under vintern har Birgit 
jobbat med att måla både plattor och klot 
i orange kulör.

Orange tee kommer att bli ca 15 % eller 

740 meter kortare att spela än nuvarande 
röd tee. Anledningen till detta nya tee 
är att vi vill göra det lättare och framför 
allt roligare för dem som är början av sin 
golfkarriär, men även för dem som liksom 
undertecknad tappar i slaglängd för 
varje år som går. Men vem som helst kan 
förstås spela från orange tee i samband 
med sällskapsspel, träningsspel eller in-
ternt tävlingsspel. Med fördel kan slopen 
för röd tee användas, då orange tee till 
att börja med inte kommer att slopas. 
Resultat från orange tee är således inte 
handicappåverkande.

Nästa steg är att helt gå bort från tee-
färger för att gå över till sifferbeteckning-
ar som då i stället anger banans längd 
utjämnat i hundratal meter. Dagens röd 
tee skulle då heta 50 (4 960 meter). Den 
som spelar utomlands kommer då att 
känna igen sig. I Sverige var Hills GCC 
söder om Göteborg först med denna typ 
av tee-märkning.

Under vintern har en del döda träd, 
nästan döda träd och träd som hindrar 

infallande solljus tagits bort. Vi arbetar 
hela tiden med att snygga till vår bana 
med omgivningar, de enda hindren är tid 
och pengar.

Under våren kommer det att levereras 
3 golfbilar från Rebykon Golf AB. Vi 
betalar en fast hyra per runda och el för 
laddning, övriga kostnader står uthyraren 
för. Totalt får klubben en nettointäkt för 
varje runda. Dessa bilar skall bara gå gol-
frundor. Undantagsvis får klubben fritt 
använda dem vid enstaka större tävlingar.

Till sist får vi hålla alla tillgängliga 
golftummar för att banan kommer att 
vara i speldugligt skick inom en snar 
framtid trots den exceptionella vintern, 
som i skrivandets stund i slutet av mars, 
fortfarande råder. Och så är alla välkomna 
till städdagarna som kommer att bestäm-
mas när vi ser att det finns en möjlighet 
att använda en kratta - vi återkommer - 
och alla händer är bra, stora som små!

 Johnny Kjellin

Bankommitténs ordförande

banrapport inför golfsäsongen 2013
BankOmmittén
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Månadsskiftet mars april. Forsbacka fortfarande i vinterskrud.
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Vi i Damkommittén, Britt, Anette, 
Ann-Britt, Gunilla, Madeleine, Thinka 
och Ebru vill genom denna skrivelse 
informera Er om vårens och somma-
rens aktiviteter och tävlingar.

För att så många som möjligt, oavsett 
handicap, ska kunna vara med i våra 
tävlingar kommer vi i år att anordna en 
del scrambletävlingar. Det innebär att 
man lottas tillsammans i ett lag och det är 
laget som tävlar. Första scramble täv-
lingen vi spelar blir Vårblomman (4 maj). 
Vi kommer även sista måndagen i varje 
månad -maj till september- att spela ge-
mensamma scrambletävlingar. Vi startar 
då kl 17.00 och spelar 9-hål.

På våra damdagar, måndagar, kommer vi 
som vanligt att tävla när det gäller po-
ängjakt och eclectic. Det nya för året är 
att vi kommer att ha en kategori, där man 

spelar 9-hål utan inlämning av scorekort. 
Det innebär att före man går ut och spe-
lar får ta ställning till om man vill tävla 
eller inte. Mer information angående våra 
Damdagar finns i spelprogrammet. 

Det vi vill slå ett extra slag för är vår 
”hemliga resa” som går av stapeln 27 april. 
Vi åker då gemensam buss med olika 
överraskningar under resans gång. Efter vi 
spelat äter vi tillsammans och har prisut-
delning. Vi kan redan nu lova att ”hemliga 
resan” i år kommer att bli något extra, så 
missa inte tillfället att följa med oss.  

Kristi himmelsfärdsdag, 9 maj, kommer 
vi ha en stor damtävling där vi också 
bjuder in närliggande klubbar. Sponsor 
för tävlingen är klädföretaget ABACUS. 
Efter tävlingen kommer det att bli man-
nekänguppvisning och någon form av 
förtäring. 

Damkommittén kommer tillsammans 
med herr- och oldtimerskommittérna att 
anordna faddergolf för Er som är relativt 
nya och inte riktigt har kommit igång 
med spelet ännu. Här återkommer vi med 
ytterligare information.

Detta är lite vad vi planerat för vår och 
sommarsäsongen 2013. Mer information 
om Damdagar och andra aktiviteter finner 
Ni på Damkommitténs hemsida, www.
forsbackagk.se under fliken ”klubben”. 
Där kan Ni också ta del av spelprogram 
och protokoll från våra möten. Vi kommer 
att ha en upptaktsträff efter Vårblomman 
där Ni får möjlighet att ställa frågor.

Vår förhoppning är att vi alla ska bli ett 
gemensamt ”golfgäng” som kan ha roligt 
tillsammans vid våra tävlingar och sam-
mankomster.

Damkommittén

Tillbaka till innehåll ForsbackaNyttForsbackaNytt

damkOmmittén

damkommittén  2013

Den stora nyheten inför 2013 är för-
stås vårt nya samarbete med Karl-
stad GK (se sid 8).

Liksom tidigare ingår Forsbacka i 
Bohuslän-Dals stora greenfeesamarbete. 
Detta innebär att våra fullbetalande/full-
värdiga medlemmar har rabatt vid spel 
på de flesta av distriktets banor. För mer 
information om vilka klubbar som ingår, 
rabattperioder/tider och annat hänvisar vi 
till BDGF:s hemsida, bdgf.se.

Forsbacka ingår också i BDGF samar-
betet med fritt spel för juniorer. Detta 
innebär att alla juniorer upp t.o.m 21 

år gamla, med officiellt handicap och 
medlemskap i någon av de klubbar som 
ingår i samarbetet har FRITT SPEL hos 
varandra alla dagar på året. Även om detta 
finns det mer information om boknings-
regler och annat att hämta på BDGF:s 
hemsida.

Och sist men inte minst kvarstår vårt 
sedan länge etablerade samarbete med 
Billeruds GK.  Halv ordinarie greenfee 
gäller för fullvärdiga medlemmar och ju-
niorer alla dagar. För vardagsmedlemmar 
gäller halv greenfee måndag till fredag.

greenFeesamarbeten 2013

sköna sverige 
– Forsbacka en skönhet 

enligt svensk golf

I det senaste numret av svensk 
golf puffas det lite extra för 55 
golfbanor. Forsbacka GK finns 
med bland de 13 banor i västra 
Sverige som sticker ut.

”En knapp mil norr om Åmål ligger 
Forsbacka GK. Den förmedlar käns-
lan av att placerats ut på fullkomligt 
rätt plats. Forsbackasjön är ständigt 
närvarande och kombinationen utma-
nande golf och total naturupplevelse 
känns starkare här än kanske någon 
annanstans. ”

http://www.forsbackagk.se
http://www.forsbackagk.se
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smått och gott
från Forsbacka

Under det antagna namnet ”Gubbli-
gan” har herrarna Sven-Åke Runelid 
och Leif Sundberg under vintern 
jobbat intensivt med att uppdatera 
och förbättra Forsbackas hemsida. 
Inaktuell och onödig information har 
rensats bort och hemsidans struktur 
har i delar förändrats. Resultatet är 
en mycket mer tydlig och funktio-
nell hemsida än tidigare. Klubbens 
sponsorer synliggörs nu också på 
ett mycket bättre sätt än tidigare 
genom den så kallade sponsorlimpa 
som rullar på förstasidan.

ideella insatser 
Föryngrar 
människan!
Göran Wessberg har som bekant tjänat Fors-
backa under många år, både som anställd och 
genom ideellt arbete. Under senare tid har 
Göran gjort stora insatser i framför allt tävlings- 
och marknadskommittéerna. Därutöver har han 
bistått klubbchefen och kansliet i många frågor. 
Att detta satt sina spår hos Göran råder det inga 
tvivel om och många bedömare gör till och med 
gällande att någon form av föryngring skett – 
döm själva! 

Göran Wessberg

Gubbligans två medlemmar – Leif Sundberg 
och Sven-Åke Runelid

gubbligan 
Har ordnat med Hemsidan



7

Tillbaka till innehåll ForsbackaNyttForsbackaNytt

Under förra golfsäsongen kunde 
Kurt Nyström och Leif Andreasson 
konstatera att Forsbackas golfbilar 
hade ganska många brister. Dikes-
körningar och annat hade satt sina 
tydliga spår. Man visste också att 
behovet av väl fungerande golfbilar 
blir allt större på klubben. Under 
hösten och vintern tog man därför 
tag i problemet och gjorde en större 
genomgång av samtliga golfbilar 
vilket resulterade i en ganska omfat-
tande åtgärdslista. Tillsammans med 
Forsbackas banpersonal har man se-
dan svetsat, lackat, ordnat med nya 
klädslar, bytt rutor och annat. Fem 
golfbilar och en golfmoped är nu i 
toppskick och redo att tjänstgöra på 
Forsbacka säsongen 2013! 

nytt kontorsutrymme 
i  anslutning t ill  sHopen
För att all personal ska vara samlade på samma ställe under golfsäsongen och effektivare kunna ta hand om med-
lemmar och gäster har Forsbackas golfshop byggts ut med ett mindre kontorsutrymme. I första hand är det klubb-
chefen Anders Bring som ska ha sitt kontor där under sommaren men lokalen ska också kunna användas till mindre 
möten och annat.

Ansvarig för byggnationen har Björn Karlsson varit. Han har tagit fram ritningar, kostnadsunderlag med mera och 
sedan tillsammans med Forsbackas ”allfixare” Kalle Karlsson färdigställt det hela. Bra jobbat!

Kurt & Leif provsitter den 
nyrenoverade ”Hajen”. 

golFbilsFixarna kurt & le iF

En nöjd klubbchef med byggarna Björn och Kalle.
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Nytt samarbete mellan Forsbacka GK och Karlstads GK! 

Inför golfsäsongen 2013 inleder Forsbacka GK och Karlstad GK ett nytt 
samarbete för att skapa mervärden för sina medlemmar. Samarbetet innebär 
att klubbarnas FULLVÄRDIGA MEDLEMMAR nu endast betalar halv 
greenfeeavgift på respektive anläggning.  

Kontakta gärna kansliet för mer information! 

 

 
Karlstad GK - röd slinga hål 9 
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Forsbacka golfklubb…
så mycket mer än 18 hål!
Golftidningen Golf Digest har åter utsett vår bana till den vackraste i hela landet. Ingen nyhet för oss att vi har en 
vacker och välskött bana, men spelet golf är ju så mycket mer än bana och tävling. Det är ett sätt att umgås med 
nära och kära, träffa nya bekanta och för de flesta av oss är det förstås friskvård för både kropp och själ. Svenska 
Golfförbundet gjorde en enkätundersökning kring 2012 års Grönt kortkurs. Man frågade då deltagarna om deras syn 
på klubbarnas arbete med kursen. Det vi bland annat kan se i denna enkät är att många klubbar missar de mjuka 
värdena kring golfen. Nya golfare har svårt att komma in i klubbens gemenskap, man känner sig inte alltid välkom-
men. Detta är något vi har lyssnat på och vi vill förbättra. 

Vi hoppas att några ny-gamla sätt kommer att hjälpa oss på rätt väg för att öka klubbkänslan och tillhörigheten. Varje söndag efter-
middag kommer det nu att spelas faddergolf/Kom-igång-golf på Forsbacka. Några av klubbens kommittéer har gått ihop och ska 
ansvara för detta arrangemang. Här kan spelare med hcp 37-54 spela med faddrar. Ett bra tillfälle att träffa nya spelkompisar och 
förhoppningsvis slussas vidare till exempelvis dam & herrgolfen. Vi ska också förbättra oss i att alla nybörjare som vill ha en fadder 
ska få det. En fadder som hjälper den nye golfaren med golfvett och regler, men också ser till att man som ny golfare kommer ut 
på banan oftare. Den tredje punkten, som vi också har lagt till i årets nybörjarpaket, är att vi ska ha en grundligare genomgång vid 
första träffen om vår fina anläggning. Vi ska visa upp och introducera den nye medlemen på ett bättre sätt. Alla vi, gamla medlem-
mar,  vet att vi har en fin övervåning i klubbhuset, ett charmigt golfhotell, en fin campingplats, en nu något igenvuxen badplats, 
samt flera aktiva kommittéer som gör sitt bästa för att öka klubbkänsla och tillhörighet. Detta måste vi också informera våra nya 
klubbmedlemmar om.

Viktiga saker för oss alla att tänka på. Vi har alla varit nya inom golfen och de första säsongerna kan vara minst sagt motiga. Därför 
vill vi att alla medlemmar drar sitt strå till stacken för att ta hand om våra nya medlemmar.

Felix Jordansson från Bengtsfors och 
Forsbacka Golfklubb har de senaste 
åren radat upp bra resultat. Detta 
haruppmärktsammats av golfförbun-
dets landslagscoacher, på så vis att 
Felix har fått representerat Sverige 
ett par gånger de senaste åren. Felix 
har också provat internationellt spel 
i Tyskland och Sydafrika med fina 
resultat. Felix har de senaste två och 
halvt åren gått på Procivitas Gymna-
siet i Växjö, och studerat med inrikt-
ning på golf. Skolan vann Skol SM 
år 2012, där man bl. a. slog landets 
riksgymnasium.
Växjö och Småland har säkert varit ett 
äventyr för ”Jordan”, men till hösten vän-
tar ett ännu större äventyr. Felix kommer 
att packa golfbagen och andra väskor för 
att studera på collge och spela golf i USA. 
Nedan kan ni läsa lite fakta kring golf, 
skola och staden. 

Skolan
Skolan heter Cumberlands University 
och smeknamnet är ”The patriots”. 
Staden heter Williamsburg, Kentucky, ca 
30 minuter från gränsen till Tennessee. 
Skolan har 3200 studenter. Banan som vi 
kommer att träna på heter Crook Creek 
Golf Club.

Staden
En liten stad med endast 6000 invånare, 
men ganska nära till den stora staden 
Knoxville med1 miljon invånare. Ken-
tucky är en delstat i mellanvästern med 
ca 5 miljoner invånare och huvudstaden 
heter Frankfort. Den största staden är 
Louisville med 1,2 miljoner invånare. 
Staten Kentucky är 20 mil lång och 60 
mil bred.

Golflaget
Rankad 3:a i NAIA serien i USA. Laget 

jobbar och strävar efter att nå deras mål, 
att bli bäst i landet. Felix upplever att 
han kommer att bli en viktig del av laget. 
Spelarna i laget är från USA, Kanada, 
Sverige, Spanien, Zambia och England. 
Coachen heter Chris Kraftick och han 
är väldigt populär bland spelarna. Alla 
tycker han är en bra coach, då han är väl-
digt noga med att vi spelare sköter såväl 
skola som golfträning. 

Felix egna tankar
”Mina egna tankar är att de kommer bli 
fruktansvärt kul och en utmaning, dels att 
slå sig in i laget och att få lära sig prata 
engelska flytande vilket jag tycker är 
coolt! Ska även bli kul att få spela tuffare 
banor mer som de är på PGA touren. 
Tror college livet med bra väder och 
banor kommer ge mig en stor chans att 
nå mina mål att i framtiden spela på PGA 
touren.”

Felix Jordansson goes west!
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Medlemmar i 

Forsbacka Golfklubb 
Kallas till ordinarie vårårsmöte på Forsbacka GK 

måndagen den 29 april 2013 kl: 18:00 
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.      Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. 
8. Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2012. 
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- 

och räkenskapsåret 2012. 
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 2013. 
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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reSULtatraPPOrtresultatrapport forsbacka Gk, 2012
Belopp i Tkr Utfall 2012 Föreg. år Budget 2013 % avvik. föreg år

INTÄKTER

Medlemsavgifter 2 489 2 476 2 695 1%

Greenfee 1 465 1 406 1 540 4%

Lönebidrag 1 067 729 916 46%

Övriga bidrag 102 35 37 191%

Jägmästaren, uthyrning 687 795 826 -14%

Reklam/ Sponsorintäkter 280 339 338 -17%

Övriga reklamintäkter 9 18 20 -50%

Tränare/Driving range 275 366 346 -25%

Fastigheten 72 64 54 13%

Övriga kommittéer 207 167 149 24%

Hyra och övr. intäkter 529 458 734 16%

Summa intäkter 7 182 6 853 7 655 5%

KOSTNADER

Bana 2 644 2 706 2 874 -2%

Kansli 951 989 1 290 -4%

Klubbgemensamt 603 507 407 19%

Fastigheten 828 500 1 100 66%

Jägmästaren, uthyrning 939 683 673 37%

Tränare/Driving range 624 661 514 -6%

Marknadskommitten 36 56 54 -36%

Övr. Kommittéer 233 179 136 30%

Styrelse 6 6 10 0%

Summa kostnader 6 864 6 287 7 058 9%

 

Finansnetto -13 10 0

Resultat före avskrivningar 305 576 597

Avskrivningar 495 507 511

 

Resultat -190 69 86

Resultatet för 2012 blev i linje med den 
prognos som lämnades på höstmötet och 
landade på minus 190 Tkr. Huvudorsa-
kerna till det svaga resultatet är dels att 
medlemsutvecklingen fortsatt är nega-

tiv samt att uthyrningen av Jägarn inte 
nådde de nivåer vi önskade. Under 2012 
genomfördes en upprustning av Jägarn 
både ut- och invändigt vilket också av-
speglas i det svaga resultatet. Nettokost-

naden uppgick till ca 200 Tkr. Upprust-
ningen var absolut nödvändig för fortsatt 
uthyrningsverksamhet och kommer att 
bidra till framtida intäkter.

Rolf Andersson

resultatkommentar
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Medlemskommittén kommer 
i dagarna ut med en enkät till 
samtliga medlemmar där ni ges 
tillfälle att tycka till om vad ni 
önskar ska hända på medlems-
fronten på Forsbacka golfklubb. 
Vi skulle gärna se att vår sam-
hörighet och klubbgemenskap 
utvecklas i positiv riktning.
Vi funderar på att fortsätta arrang-
era fredagsgolfen, men vet inte vad 
ni tycker om den formen. Hittills har 
det varit 9-håls scramble med käcka 
priser och lite mat och samkväm 
efteråt. Är det fortsatt intressant, 
måhända?

Vi kommer i samarbete med öv-
riga kommittéer arbeta för att nya 
medlemmar och de som nyligen tagit 
grönt kort känner sig välkomna på 
Forsbacka. Varje ny medlem som bör-
jar en kurs kommer att få en kontakt-
person som de kan ställa frågor till 
om de känner sig vilsna eller bara vill 
gå ut en fadderrunda. Vi arbetar också 
för att ”prova-på golf” ska införas en 
dag i månaden under sommarmåna-
derna. 

Alla övriga förslag mottages tacksamt!

Susanne Korduner
Irene Gustafsson

tävlingsåret 2013
OLdtimerSkOmmittén

medlemskommittén 
Tävlingsprogrammet för säsongen är 
klart och en informationsträff för täv-
lingsledare kommer att genomföras.

Torsdagen 16 maj bjuder vi in till Muff-
golfen, d.v.s. Dagsholm GK, Uddevalla 
GK och Melleruds GK. Det vore trevligt 
om så många som möjligt kunde repre-
sentera Forsbacka Golfklubb. Övriga 
speldatum är:
Dagsholm GK 18 juni (parspel)
Uddevalla GK 13 augusti (parspel)
Mellerud GK 17 september (singel)
Birger Kjellstedt, vår tränare, kommer 
även denna säsong erbjuda träning för 
oss oldtimers. Se anslag på klubben eller 
hemsidan.
Med vänliga hälsningar

Oldtimerskommittén
Kurt Carlsson

Uppstartsmöte för Oldtimers april 2013
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Forsbackas marknadskommitté 
startade upp sin verksamhet under 
hösten 2012 och har sedan dess haft 
ett antal kommittémöten där man 
arbetat med planeringen av klub-
bens allmänna marknadsföring samt 
arbetet gentemot samarbetspartners 
och sponsorer. 

Marknadsföringen av Forsbacka
Intresset för Forsbacka Golfklubb är 
mycket stort i Norge. Ett bevis på detta 
är att norska golfgrupper redan nu under 
våren 2013 bokar in sig på Forsbacka 
inför golfsäsongen 2014. Marknadskom-
mittén vill ytterligare förstärka Forsback-
as position på den norska marknaden och 
har därför valt att i stor omfattning satsa 
befintliga resurser på marknadsföring 
via olika norska golfmedier. Utöver detta 

så marknadsförs Forsbacka inför 2013 
genom annonsering och annat i svenska 
golfmedier.

Arbetet med sponsorer
Stödet från våra sponsorer är mycket 
viktigt. Våra samarbetspartners ska ges 
möjligheten att synas på olika sätt och 
i olika miljöer på Forsbacka. Forsbacka 
ska vara en plats där man kan komma 
i kontakt med positiva och engagerade 
människor som representerar olika typer 
av företag och organisationer. Befintliga 
relationer ska kunna stärkas och nya 
kontakter skapas.

Inför 2013 erbjuder Forsbacka betydligt 
fler så kallade grundsponsorpaket än 
tidigare och dessa kan i sin tur byggas på 
med ett stort antal tilläggsprodukter och 
tjänster av olika slag. Detta innebär att 

samverkansavtalen nu i större utsträck-
ning kan skräddarsys så att de passar varje 
enskild sponsors behov och önskemål. 
En speciell sponsorfolder har tagits fram 
inför 2013 som överskådligt presenterar 
olika alternativ för samverkan. På Fors-
backas hemsida har en klickbar så kallad 
sponsorlimpa lagts in och våra tävlings-
sponsorer kommer också att ges extra 
exponering i samband med tävlingarnas 
genomförande.  En speciell bricka som 
sponsorerna kan hänga på sin golfbag är 
också en nyhet inför 2013. 

Den traditionella sponsorgolfen kommer 
i år att arrangeras den 31 augusti.

Ordförande i marknadskommittén 2013 
är Sven-Åke Runelid och övriga medlem-
mar är Peter Cullberg, Göran Wessberg 
samt klubbchef Anders Bring. 

Forsbacka
”Sveriges vackraste 

golfbana”

* Golf Digest har utnämnt Forsbacka till Sveriges vackraste golfbana år 2013.

Kontakt & information
Tel 0532-616 91

E-post: forsbackagolf@telia.com
Hemsida www.forsbacka.se

Företagsgolf:
Forsbacka kan arrangera en alldeles egen dag 
för ditt företag och dina kunder. Allt från en 
traditionell 18-håls tävling inklusive frukost och 
lunch, till en specialtävling med en personlig 
touch. Här finns alla möjligheter att skapa något 
nytt och oväntat för både golfare och 
icke-golfare.  Vi hjälper dig med hela 
arrangemanget!
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När flera gäster bokade sig för nästa 
års resa, då kan man väl anse att 
även årets medlemsresor till Lumine 
Golf blev lyckade??!!
Vi åkte alltså än en gång till den mysiga 
staden Cambrils och 45-håls-anläggning-
en Lumine Golf, cirka en timmas restid 
söder om Barcelona. Till skillnaden från 
fjolåret så var det denna gång uppdelat i 
två olika resor. Under två veckors tid så 
regnade det totalt i två hål på de dagar 
vi var på golfbanan, så man kan säga att 

vi hade tur med vädret. Huvudbanorna, 
Lakes och Hills, var i toppenskick, härliga 
fairways och snabba greener. Det sist 
nämnda satte då och då en del negativa 
spår i scorekortet. Båda veckorna var 
fyllda med golfspel och träning i golf-
skola. Därefter goda och roliga midda-
gar med skratt, samt en del gäspningar. 
Det kostar att ligga på topp! Det är inte 
ovanligt att de utländska banorna är och 
upplevs svårare än de vi har hemma. 
På så vis är Inga-Britt Fribergs 42-po-

ängare och Dennis Henriksson spel med 
samtliga ronder över 30-poängsgränsen 
väldigt bra. Precis som ifjol så fungerade 
det mycket bra med alla transporter och 
övrig service. 

Det kommer att bli fler trevliga resor 
nästa säsong, och säkerligen kommer en 
av resorna gå till Lumine Golf. För varför 
ändra på ett vinnande koncept!!??

Tack alla medresenärer för härliga dagar! 

Reseledare Birger

forsbackas Golfresa till 
Lumine Golf 2013

Thomas Halling från Hallings Rehab var med 
under första veckan. Tack Thomas för övningar 
och idéer för att hålla skador och stelhet borta. 

Puttning för golfskola på Hills-banan. 
Denna dag var vi medlemmar på Forshaga 
Golfklubb .!! J
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På terrasen eller hål 19 på Hills, med 
den läckra klippväggen i bakgrunden.

 Lars Antonsson från Skaftö och Peter Cullberg njuter i solen av en 
välförtjänt öl

Hål 18 på Hills 

Så här nära var Irene Gustafsson en HIO på Hills hål 14

Felix Jordansson övningskörde med 
Markus Kjellin som körskolelärare
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Även om vårens ankomst dröjer, 
minusgrader och snö ”långt” in i 
april, så kommer den dock förr eller 
senare. Tävlingskommittén bjuder på 
några förändringar mot föregående 
år. Jag, Christer Stolpen, är ny som 
ordförande, men ni behöver inte 
oroa er för min uppbackning är den 
allra bästa. Tillsammans med Göran 
Wessberg, Denny Larsson, Peter 
Kullberg och Hans B Johansson 
utgör vi en stabil 1:a femma. Till 
vår hjälp har vi också ett starkt lag 
med många tävlingsledare. Är du 
intresserad finns det plats för fler, 
hör av dig. Tävlingsprogrammet 
innehåller några nyheter bland 
annat under sommarens höjdpunkt 
Forsbacka-veckan.

Första tävlingen är liksom förra året, 
INTERSPORTS FYRBOLL som spelas 
den 11 maj. 19 maj spelas PINGST 
IRISH GS med Einhall Maskiner som ny 
sponsor. Första kvaltävlingen till populära 
DALSLAND TOUR går av stapel 25 
maj. 

9 juni står vi som värd för BDGF´s serie-
spel i H-45 klassen. 

Brandts Personbilar dyker upp 15 juni 
då vi spelar VOLVO WORLD GOLF 
CHALLANGE. TVÅ GENERATIO-
NER spelas traditionsenligt söndagen 
efter midsommardagen. Ett tillfälle att 
umgås över generationsgränserna.

FORSBACKAVECKAN
När vi kommer in i juli smygstartar vi 
Forsbackaveckan fredagen den 5 med 
KM FOURSOME. 

Själva golfveckan inleds i år med ICA 
SUPERMARKET SINGEL, där spons-
orn utlovat ett prisbord värt cirka 15 000 
kr i varor från vår shop. 

På söndagen tar vi ett nytt grepp med 
SEB:s GREENSOME. Om SEB VPR 
kommer de fyra som hade möjlighet att 
ta hem priset att inbjudas av SEB till ett 
finalspel med trevlig lunch och sedan 18 
hål PB. Vinnaren där tar hem priset för 
alltid.

Måndagens spel startar kl.12.00 med 
Bengtsfors- & Eds-företagens SCRAM-
BLE precis som vanligt. Som trevlig 
tradition träffas vi på trubadur och PUB-
afton senare på kvällen. 

GOLFSTORE Karlstad dukar fram 
prisbordet på tisdagen när vi spelar 
partävling.

Årets TRAV- och BLUES-GOLF spelas 
som singeltävling på onsdagen då bluesen 
har flyttat på sig en vecka. Provinstid-
ningen sponsrar som vanlig och många 
”kändisar” är inbjudna. 

Veckan avslutas med att vår nya sponsor 
TEAM SPORTIA Säffle bjuder in till 
FYRBOLL. 

Juli månad avslutas sedan med GOLF 
DIGEST VIASAT GOLF TROPHY 
måndagen den 29 juli. Där finns chansen 

att kvalificera sig till Sverige-final.

2 augusti fylls vår bana av ungdomar, 
SKANDIA TOUR distrikt, gästar. Kul 
för våra egna talanger att få ”hemma-
match”.

Helgen 3-4 augusti är KM-HELG, vi 
hoppas att många kommer och kämpar 
om den ärofyllda titeln KLUBB-
MÄSTARE. Mer information om detta 
på annan plats.

I juniorkommittén regi spelas 11 augusti 
LARS BÄCKERS MINNE. En trevlig 
tävling för våra ungdomar.

Tävlingen som på andra klubbar brukar 
kallas ”Hund & Katt” d.v.s. vår ÄKTA 
MAKE/SAMBO MIX SPELAS 18 
augusti med Hannas i Hamnen som 
sponsor. 

BDGF´s seriespel återkommer 25 augusti 
nu med D-50 klassen. Tävlingsprogram-
met avslutas traditionsenlig den 14 
september med Forsbacka Herrgårdsres-
taurangs populära KALKONGOLFEN.

När vi har glömt koppsnurrar, duffar och 
pliktslag hoppas jag vi istället summera 
en säsong med välfyllda startfält och 
soliga golfdagar. Hoppas också att ni 
oavsett resultat stannar kvar på prisutdel-
ningar för att visa uppskattning till våra 
sponsorer och applåderar de som har haft 
en bra dag.

Vi ses.

Tävlingskommittén Christer Stolpen

tävlingskommittén

inFör tävlingssäsongen 2013.

Nytt för i år är att vi samlar KM på 
en helg, 3-4 augusti. Vi startar helgen 
med första start 13.00 på lördag, 
samtliga åldersklasser och stora KM. 

D-60, D-70, och D-80 (9 hål) spelar från 
röd tee. H-65 gul tee och H-75 röd tee 
avslutar tävlandet efter 18 hål.

När lördagens runda är spelad dukar vi 
upp en liten trivselafton som bjuder på 
diverse överraskningar och tillfälle att 
begrunda och förklara sitt öde.

Söndag startar vi tidigt (kl. 07.00) för att 
få fram alla mästare under dagen. 

Flickjunior, D-35 och D-50 spelar 18 hål 
röd tee. 

Pojkjunior, H-35, H-45 och H-55 spelar 
18 hål från gul tee. Ålderskategorier är nu 
färdigspelade och mästarna korade. Återstår 
att få fram årets klubbmästare i stora KM. 
Dom som vill tampas om titeln får ge sig ut 
på ytterligare 18 hål. Nu peggar herrar upp 
från vit tee och damer från blå tee. 

Samtliga klasser spelar givetvis slag-
tävling scratch. För att kunna kora en 
mästare krävs minst 2 deltagare i respek-
tive klass.

Alla kan vara med och spela KM. För 
några är det en tävling om titeln, men för 
många av oss andra är det en tävling mot 
oss själva och en chans att träffas och um-
gås med likasinnade. Med förhoppning 
att det här är ett upplägg som ska tilltala 
er, väl mött på KM-helgen.

Tävlingskommittén

Forsbackas klubbmästerskap i  ny Form 2013!
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inFormation om 
Handicap-
Förändring 
gällande täv-
lingar på 
Forsbacka gk.
Fr.o.m. 2013 införs en nyhet beträf-
fande exakt handicap. Det kommer 
att finnas TVÅ olika handicapbenäm-
ningar nämligen: EGA Exakt Täv-
lingshandicap (ETH) och EGA Exakt 
Handicap (EH).

För tävlingar på Forsbacka har styrelsen 
beslutat att vi skall införa kravet på EGA 
Exakt Tävlingshandicap fr.o.m. vecka 

22, d.v.s. 27 maj. Detta gäller då TK:s, 
DamK:s, OldK:s och HerrK:s tävlingar 
d.v.s. all klubbtävlingar. Notera att ALLA 
får delta i tävlingen men man måste ha 
ETH för att komma med i resultatlistan.

Alla personer med fyra HCP-registre-
rade ronder (18 eller 9 hål) föregående 
år kommer att få EGA Exakt Tävlings-
handicap. Alla övriga personer får EGA 
Exakt Handicap.

En spelare kan under året få EGA, Exakt 
Tävlingshandicap genom att registrera 
tre HCP-ronder. GIT ger då spelaren 
automatiskt EGA Exakt Tävlingshandi-
cap.

Alla spelare kan anmäla sig och delta i 
alla tävlingar oavsett handicapstatus.

I tävlingar som endast är öppna för EGA 
Exakt Tävlingshandicap visas enbart 
spelare med EGA Exakt Tävlings-
handicap i resultatlistan – dvs alla kan 
delta men bara personer med EGA Exakt 
Tävlingshandicap kan motta priser.

I par- och lagtävlingar gäller att alla 
spelare i laget/paret måste ha EGA Exakt 
Tävlingshandicap

I GIT visas om en spelare har EGA 
Exakt Tävlingshandicap eller EGA Exakt 
Handicap

Mer om detta går att läsa om på tävlings-
kommittén hemsida.

Tävlingskommittén

Svenska Golfförbundet har sedan 
några år tillbaka utbildat ledare i 
Golfens ledarutbildning. Forsbacka 
Golfklubb har haft egna utbildningar 
på klubben, då Birger är certifierad 
ledare för utbildningens första och 
andra steg, samt att några ledare har 
gått utbildningen via vårt distrikt, 
BDGF. 

Klubben har nu tre nya utbildade ledare 
efter två dagar i Karlstad tillsammans 
med utbildare från Värmlands Golfdi-
strikt. Vi som åkte från Forsbacka GK var 

Martin Roth, David Abrahamsson och 
Sumali Skott. Totalt var vi 20 vuxna och 
ungdomar.

De många stegen vi skulle gå igenom 
var bland annat: att möta och leda, barns 
utveckling över tid och utvecklingstrap-
pan, golfäventyret, leken i centrum, 
golfkul, spel och tävling. Mellan de två 
passen blev vi indelade i grupper där 
varje grupp fick i hemläxa att förbereda 
och visa hur ett golfpass kan se ut med en 
barngrupp. Timmarna gick fort och var 
otroligt inspirerande tack vare eldsjälarna 

och ledarna Mats Nilsson, Sunne GK, 
Martin Lindén, VGDF och pron Christer 
Broberg, Arvika GK. 

 Avslutningsvis tryckte utbildarna mycket 
på att alla i klubben måste välkomna och 
främja barn och ungdomar och att det 
ibland får ta lite tid när man är ny ute på 
banan och att man får lägga upp bollen 
lite och slänga fram den om man tycker 
det. Det är viktigt att vi väcker nyfikenhe-
ten hos våra barn och ungdomar och att 
de behåller den!

 Sumali Skott, Steg 1 utbildad golfledare

nyutbildade ledare på Forsbacka golfklubb

klubbjackor för ökad 
klubbkänsla och tillhörighet!
Vi kommer under säsongen ha snygga och bra klubbjackor från märket Func Factory 
till försäljning. Jackorna är svarta med Forsbackamärket på bröstet. Välkomna in i shopen!
Pris är 695:-  (ordinariepris 795:-)

 Forsbackas nya klubbjacka.
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vår pro birger kjellstedt

sätt mål, planera 
och ha en rolig säsong!

De sista raderna jag skrev i förra 
årets upplaga av Forsbacka Nytt var 
kring Jessica Karlssson och hennes 
spel på Nordea Tour. Visst är det lite 
trist att Jessica inte representerar 
oss där ute på touren, men hon är på 
vår klubb nästa varje dag från tidig 
morgon till sen kväll. Något som vi 

ska vara glada för. Jag märker tydligt 
att klubbens medlemmar följer Jes-
sicas framfart, där man sitter hemma 
framför ”burken” och följer ”live 
scooring” via Europatourens sidor. 
Det är väldigt roligt och viktigt för 
klubben att ha duktiga spelare, inte 
minst för de yngre ungdomar som 

har Jessica, Kristoffer, Henning, Felix 
och Markus som förebilder. För er 
som inte har följt Jessica, så klarade 
hon den s.k ”cutten” på hennes för-
sta Ladies European Tour-tävling, en 
tävling som spelades i Marocko.
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Jag tjatar på elitspelarna titt som tätt 
kring vikten av tydliga mål, att dom ska 
ha tydliga planer för vad som ska göras 
och föra träningsdagbok. Vara tydliga 
helt enkelt. Tiger Woods förra tränare 
Hank Haney har sagt något i stil med. 
”A goal without a plan….is just a wish”. 
Vad har Du för plan och mål med Din 
golfsäsong? Många av oss spelar golf på 
en annan nivå än klubbens elitspelare gör, 
men jag är övertygad om att vi alla vill ut-
vecklas och slå den där bollen lite rakare, 
eller putta två gånger per green, istället 
för 2,5 gång som det är nu. 

Mitt förslag är man sätter sig ner med 
penna och papper och funderar på vart 
jag vill och hur ska jag ta mig dit. Detta 
gör ni säkerligen med flera saker i ert var-
dagliga liv, som t ex på gymmet, på jobbet 
eller inför Vasaloppet... men vi gör det 
inte med vårt eget golfspel. I min värld så 
är det lite märkligt….!

Som vanligt kommer vi undre säsongen 
har demo-dagar på rangen där ni får 
testa klubbor tillsammans med mig och 

personal från de olika leverantörerna. Vi 
kommer också att ha ”Free Lesson Day”, 
lördag den 15 juni, samt vår populära 
”Prova På Dag”, lördag 18 maj. Samtliga 
tre händelser är för att skapa fart på klub-
ben, medlemmar träffas, ökad klubb-
känsla och tillhörighet. Kom gärna ut till 
klubben, ju fler desto roligare. Alla datum 
och tider är inte bestämda just nu, men 
ha koll på anslagstavlor, hemsidan och i 
din dators inkorg.

Under vintern har jag tillsammans med 
klubbens styrelse gjort några föränd-
ringar kring min anställning. Samtidigt 
som jag arbetar på Forsbacka kommer 
jag också arbeta några dagar per vecka på 
Sommarro Golf i Karlstad. Detta skall 
inte påverka utbudet av lektioner och 
kurser på Forsbacka. Det som kanske blir 
annorlunda är att man som elev får vänta 
några dagar för att få lektion… så som vi 
oftast får göra då vi bokar tid hos frisör 
eller massör.

På vår hemsidan kommer ni hitta lek-
tionsprogrammet för säsongen 2013. Inte 

så många nyheter på lektion och kurssi-
dan, men helt klart en nyhet kring priset. 
Styrelsen har beslutat att sänka priset 
på privatlektioner. Detta för att få fler 
medlemmar att ta fler lektioner och på så 
vis komma över ”tröskeln” och in golfens 
förtrollande värld. Detta har man gjort på 
följande sätt:

Spelare med hcp 17,9 eller lägre: 
275 kr/lektion
Spelare med hcp 18,0 – 36: 
175 kr/lektion
Spelare med hcp 37 – 54: 
100 kr/lektion

Ni hittar mera information kring lek-
tionsprogram, datum, tider och priser på 
hemsidan under Pro/Utbildning.

Klubbens herrlag spelar i år i division 1. 
Laget kommer att spela sitt seriespel på 
Vallda GCC och Chalmers GK. Laget 
kommer att ha tydliga processmål, inga 
resultatmål. Vilka mål har Du?

Jag önskar er en trevlig och rolig golfsä-
song. Vi ses på övningsfältet!

Hälsningar Birger

Härligt att se full aktivitet på rangen. En vardagsförmiddag i början av april. Snön täcker rangen, banan är inte ens nära att vara öppen, men 
det stoppar inte somliga från att dra igång golfsäsongen
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Årets juniorkommitté har fått många 
nya ansikten. Ny ordförande är 
Jonas Eriksson och han har Solveig 
Vold Jansson, Dan Eriksson, Hans 
Röstberg, Seth Gustafsson och 
Johan Nelson som kommittékom-
pisar. Kommittén samlades redan 
under hösten 2012 för att starta 
arbetet med ungdomsverksamheten. 
Därefter har det varit ett möte per 
månad. Mötesprotokollen hittar ni 
på klubbens hemsida under ”Ung-
dom & Elit”.

Efter nyår började kommittén och 
juniorledarna med inomhusträning i 
Åmåls Tennishall. Många  ungdomar har 
deltagit och det är roligt att konstatera att 
det har kommit en hel del nya ansikten 
till träningarna. Träningen i tennishal-
len har också resulterat i nya utbildade 
juniorledare och nya föräldrar i klubben 
som under våren ska gå nybörjarkurs hos 
Birger. Härligt när vi kan se kopplingen 
mellan en aktiv juniorkommitté och 
nya medlemmar. Att ha en fungerande 
ungdomsträning med allt det innebär, 

kan vara den bästa vägen för att få nya 
medlemmar. Därför vill vi uppmuntra att 
så många som möjligt försöker bidra till 
att fler ungdomar ska få komma ut till 
Forsbacka och testa på golf. Detta kan 
göras via friluftsdagar med skolan, barn-
kalas, prova-på-dag med fotbollslaget för 
att nämna några exempel. 

Under säsongen 2013 ska vi försöka att 
se till att våra ungdomar spenderar mera 
tid på klubben. Det är inte alltid så att vi 
kommer att ha aktiviteter med golfutrust-

Juniorkommittén 2013
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ning. Vi har som motto att Forsbacka ska 
bli det ”coolaste stället i stan”. Vi tror i 
första hand på att ta väl hand om de ung-
domar vi redan har, för att på så vis sprida 
ett positivt rykte och få fler ungdomar 
som vill testa på. Hur ska vi då göra för 
att få ungdomar att ”hänga” på klubben? 

- Juniorrummet ovanför herrummet ska 
renoveras och möbleras så att det går 
att använda, t ex. med kylskåp, TV och 
micro. 

- Fria rangebollar till de ungdomar som 
är med i juniorträningen.

- Fler lägerdagar och juniortävlingar på 
klubben

- Ha andra aktiviteter på klubben än 
golfträning

- Fler utbildade ledare som ser till och 
tar hand om ungdomarna

- Introducera ungdomar att tävla i golf 
på sin nivå. Vi tror att tävlingsspel i 
olika former är lockande för ungdo-
mar. Hur roligt är det att träna fotboll 
och sen inte få lira matcher??!!

- Vi ska också försöka börja använda 
”juniortavlan” igen så att ungdomar 

och föräldrar lättare kan se vad som 
händer och vad som har hänt.

Juniorträningen börjar på riktigt i början 
av maj månad. Mycket information hittar 
ni på hemsidan. Det går också förstås bra 
att ringa, maila eller fråga oss när vi är på 
klubben.

Vi ses på klubben!

Hälsningar
Juniorkommittén
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Efter en lång och kall vår börjar det 
närma sig våra trevliga herrdagar. 
Liksom tidigare år så träffas vi på 
tisdagar kl 16.00, starttiden fram tills 
dess att dagarna blir kortare. Eller 
om man under dagen bokar sin egen 
tid tillsammans med en kompis. 
Avgiften är 40 kr som går oavkortat 
tillbaka till priser och även finansie-
rar vår trevliga avslutning. 

Eftersom vi är ganska unga killar i herr-
kommittén som hänger med i den nya 

tekniken så kommer vi i år att använda 
hemsidan för att meddela om och när det 
händer något. Så ta för vana att kolla på 
hemsidan under ”herrkommittén”. 

Tävlingsdagarna drar igång 7 maj. Om vi 
alla hjälps åt att blidka vädergudarna så 
kanske vi har en spelbar bana då. 

Säsongen startar, som traditionen bjuder, 
med herrarnas hemliga resa lördagen 27 
april. Då står Hans B Johansson och An-
ders G Larsson för ett arrangemang som 
man inte vill missa. Har du inte bokat så 

kolla om det finns platser kvar.

Om du är osäker på vad som gäller, ny 
eller veteran, kom till oss med dina fun-
deringat. 

Det är vi som är herrkommittén. Ken-
neth Ahnström, Mats Ackerblad, Göran 
Arvidsson, Christer Stolpen, Peter Nils-
son och ordförande Peter Lindberg. 

Vi ses snart på banan.

Herrkommittén
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infOrmatiOn från recePtiOn,  kanSLi  Och ShOP

I skrivande stund är det ganska inten-
sivt hos oss på Forsbacka. Byggnatio-
ner, väg och parkering ska färdigställas, 
kontor och reception flyttas, shopen 
förberedas för öppning, hotellet slut-
städas och möbleras färdigt, träningar, 
tävlingar och andra klubbaktiviteter 
planeras och detta samtidigt som mas-
sor av golfsugna personer hör av sig 
för att kolla upp banans status och för 
att boka in sig för boende och golf-
spel. Banpersonalen jobbar hårt med 
banan och vi håller tummarna för att 
den snart ska vara redo för att ta emot 
medlemmar och gäster!

Vår shop har under senvintern byggts ut 
med ett kontorsutrymme. Detta innebär 
att all personal nu kan vara samlade på ett 
ställe under golfsäsongen. Denna ”resurs-
samling” innebär förhoppningsvis att vi 
kan ta hand om våra medlemmar och 
gäster på ett ännu bättre sätt!

Om allt går som planerat ska shopen 
också kompletteras med informations-
skärmar som ska vara synliga både inom-
hus och utomhus. Här ska man kunna 
få information om starttider, tävlingar, 
banstatus, speciella händelser under 
dagen och liknande.

Starttider kommer att kunna bokas alla 
dagar från 07:00 till 18:00. Övriga tider 
gäller bollränna. Bokar gör man via sin 
egen sida på golf.se eller via kontakt med 
receptionen.

Vår hemsida forsbackagk.se har i stora 
delar gjorts om och uppdaterats. Här 
finns en stor mängd information om det 
mesta som gäller Forsbacka. Gå gärna in 
och titta!

Välkommen till en ny säsong på Fors-
backa! 

önskar Ann-Britt, Birger och Anders

öppettider i 
shopen 2013:

APRIL 

Måndag-torsdag 09.00 – 18.00  
Fredag 09.00 – 16.00 
Lö/sö/helgdag 10.00 – 14.00

MAJ – SEPTEMBER
Månd_09.00 – 18.00  
Fredag - Söndag 09.00 – 16.00 

Denny, Ann-Britt och Birger förbereder shopöppning

GRAND OPENING 20/4 och 21/4 10.00 – 15.00


