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2009!



2

ForsbackaNyttForsbackaNytt

O R D F Ö R A N D E N H A R O R D E T

Snart är det dags för vårt vår-
möte och äntligen så ser det ut
som våren fått fäste och börjat
smälta snön på banan. Det blir
inte så tidig premiär som jag
och säkert många av er hop-
pats på. Men i månadsskiftet
hoppas vi vara igång. Jag pas-
sar på att informera om några
av de större frågor som varit
aktuella sedan säsongen 2008
slutade.
Under hösten och vintern har det varit

mycket aktivitet i golfsverige. Det är
främst två frågor som är på tapeten, klub-
barnas sämre ekonomi och minskande
medlemsantal.
En för klubbarna gammal fråga börjar

vi se en lösning på, den involverar både
ekonomi och medlemsantal och handlar
om de så kallade brevlådeklubbarna med
Vikbolandet i spetsen. Vikbolandet är en
9-hålsbana med ca 16 000 medlemmar,
2008 ökade medlemsantalet med ca
6.000.Med en så liten bana och så många
medlemmar så är det ju självklart att man
inte kan, dels ta hand om sina medlem-
mar och dels inte erbjuda plats för varken
medlemmar eller gäster på sin egen bana,
utan klubben bygger på att dess medlem-
mar spelar greenfee som gäster på andra
banor.
I golfsverige har detta debatterats

mycket under flera år och en slutsats är
att det är för billigt med greenfee i
Sverige. Ni som varit i andra länder och
spelat vet att det där kostar 1,5 till 2 ggr
mer än här hemma. Nu är det ju ingen

lösning att enbart höja greenfeen. Därför
har vi som många andra klubbar och dis-
trikt beslutat att medlemmar i klubbar
som inte kan erbjuda samma förmån som
vi i form av bana och tillgänglighet får
betala 200 kr mer i greenfee. Detta för
att de skall kompensera för de faktiska
kostnader klubbarna har och som de inte
solidariskt betalar på sin hemmabana. De
banor som är aktuella är: Vikbolandet,
Söderköping, Krokom, Öresund,
Högantorp och Hofors. Mer informa-
tion om detta kommer att sitta uppe i
klubbhuset.
På höstmötet så genomförde vi förän-

dringar bland våra medlemskategorier
och har nu ”pay as you play” som en
kategori för de som spelar begränsat
antal gånger och tycker att vara full med-
lem är för dyrt. Genom att ha detta som
alternativ hoppas vi att de som bor i när-
området och är medlem i en ”brevlåde-
klubb” nu väljer att vara medlem hos oss
i stället. Vi jobbar också på att nyrekryte-
ra medlemmar, det senaste i detta var
deltagande på mässan i tennishallen,
nästa aktivitet är att vi liksom många
andra klubbar kommer att genomföra
golfens dag den 17:e maj då vi hoppas att
många tar chansen att prova på vad golf
innebär.
Hur är det då med vår ekonomi. På

höstmötet så indikerade vi en förlust på
ca 100 000 kr. Nu är bokslutet klart och
förlusten blir mycket mindre, den blir
29 000 kr, vilket är positivt.Till förra sty-
relsemötet så bjöd vi in våra revisorer,
Lars Bergendahl och PeO Heinz. Syftet
var att få deras syn på vår ekonomi och
hur vi ligger till gentemot andra klubbar.

Kort sammanfattat så var de nöjda med
vårt bokslut och vi har i grunden en bra
ekonomi, vi äger marken och byggna-
derna, vilket många andra klubbar inte
gör, vi har ett bra kassaflöde vilket gör att
vi inte har någon checkkredit eller några
andra lån än våra medlemslån. Vi står bra
rustade för de utmaningar som ligger
framför oss jämfört med många andra
klubbar vilket ur styrelsens och mitt per-
spektiv känns bra att få kvitto på i dessa
tider när andra klubbar gör konkurs eller
rekonstrueras.
Nu innebär ju inte detta att vi inte har

några hot. Om vi tappar mer medlemmar
så får det en direkt påverkan på ekono-
min och det är medlemslånen som är den
enskilt största risk vi har. Från styrelsen
så är vi medvetna om detta och redan i
höstas så påbörjade vi ett förändringsar-
bete som innebär att nya medlemmar
inte betalar inträdesavgift eller något
medlemslån. Vi har också lovat att till
höstmötet lägga fram förslag på hur vi
skall hantera våra medlemslån.
I år så firar Forsbacka 40-årsjubileum,

klubben bildades i december 1979. Detta
skall vi naturligtvis fira, Marita
Gustavsson håller i planeringen och
informerar om detta längre in i tidning-
en.
Kom gärna på vårmötet så kan du få

mer information om dessa och andra frå-
geställningar.
Vi ses tisdag den 28:e april

Anders Göras
Ordförande

Hej golfvänner

Iskallt !!!



Efter en lång ”gammaldags”
vinter med kyla och snö, har
golfbanan tinat fram. Green-
erna är hjälpsådda och täckta.
Redan före jul kunde man förstå
att vinterskadorna skulle bli
mer omfattande än föregående
år. Ingen katastrof men räkna
inte med spel på ordinarie gree-
ner före 1:a maj. Vi hoppas att
våren har kommit för att stanna
och att många hjälper till med
vårstädningen så att banperso-
nalen kan ägna sig åt att
”väcka” banan.
En snävare budget gör att inga stora

förbättringsarbeten kan utföras. Vit/gul
tee på hål 13kommer att frösås. Det är

inte sannolikt att det kommer att kunna
tas i bruk i år. Om vi får fyllnadsmassor
gratis måste vi se till att ta emot dessa för
att förbereda för framtida teeombyggna-
der. Göran Svensson har gått i pension
vilket gör att ca 1 050 arbetstimmar för-
svinner.Till en del kommet detta att kom-
penseras genom att Leif Sundberg går in
2-3 dagar per vecka när det blir klippdags.
Leif har flera års erfarenhet från Bryng-
fjorden vilket gör att han är användbar
omgående. Fairway konturerna kommer
att ses över dels med tanke på förestående
slopemätning men även i syfte att spara
klipptid.
Den banguide som tagits fram och kan

ses på vår hemsida ligger för tryckning.
Den kommer att kunna köpas i slutet av
april. Tack Catrin och Leif för ett omfat-
tande och väl genomfört arbete med såväl
banskisser som foton.

Nu kan vi bli av med våra hemska dass
om vi vill. Ansökan om tillstånd för WC
och markinfiltration har beviljats. I årets
budget finns inga pengar för projektet.
Kostnaden för latrintömning kommer att
öka dramatiskt och från kommunhåll har
man klargjort att man vill bli av med alla
dass. En investering i WC bör enligt min
uppfattning kunna räknas hem ganska
snabbt. Kanske behöver styrelsen en
knuff.
Virkespriserna har rasat, vi är glada för

de försäljningar som gjorts i goda tider
och ligger lågt med skogen under en tid
framöver.
Vi ser fram emot en ny, fin golfsäsong.

Bankommittén genom Paul Erixon
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B A N K O M M I T T É N

Är våren här nu?

H E R R K O M M I T T É N

Vi ökade antalet tävlingar förra året
till 20 st. och kör lika många i år. Det
blir samma antal som räknas i respekti-
ve spelform, 6 Pb och 6 Slag. I år har vi
ingen start från röd tee, däremot en
från vit och två från blå tee. Starten är
planerad till den 28/4 om inte vädret
ställer till det för oss.
Anmälan är som tidigare, till den lot-

tade delen senast 15.00 dagen före, i
övrigt VSOP. Startavgiften samma som
tidigare.

Vi har tänkt göra en höstutflykt till
Årjängs GK i år också men det blir för-
modligen en lördag i stället, kanske kan
några fler följa med då. Preliminärt
datum är 25/9.
Herravslutningen blir den 17/9, som

vanligt 3-boll, bästboll vit tee.
Matchspelstävlingen Pär Öhmans

Minne kommer att fortsätta, anmälan
till Kansliet, eller ett kuvert med namn,
golf-id och ”matchspelstävlingen”.
Eclectic blir det även detta år, anmä-

lan lämnas till herrkommittén.
Herresan blir den 25/4 till hemlig

bana, hoppas alla som vill får plats.

Ha en trevlig golfsäsong önskar vi i
herrkommittén!
Göran Arvidsson, Mats Ackerblad,

Kenneth Ahnström, Christer Stolpen
och undertecknad Janne Larsson Ordf.
Herrkommittén.

Välkommen alla herrar till ett
nytt golfår

Den 2 december 1969 bildades
Forsbacka GK, klubben fyller
alltså 40 år. Detta vill vi natur-
ligtvis uppmärksamma och fira
under året med olika jubileum-
saktiviteter.
Bl. a. finns planer på en utställning och

vi är tacksamma för att få in så mycket

material som möjligt från medlemmar.
En jubileumstävling med efterföljande

festligheter finns också med i planen, pre-
liminärt under första halvan av augusti,
och kanske också att höstmötet blir lite
utöver det vanliga i år.
F. n. håller vi på att rekrytera intresse-

rade som vill vara med och göra jubi-
leumsåret till något extra. Hör av dig till

undertecknad om du vill vara med eller
om du har bilder eller annat material som
kan vara kul att visa upp.

Marita Gustafsson
Tel: 0532-15484, 070-6591071

Email: gustafsson_marita@swipnet.se

Forsbacka GK 40 år



Tanken på en golfbana vid
Forsbacka hade funnits ganska
länge. Den som verkligen satte
fart på frågan med en enorm
entusiasm var Lars Bäcker.
Vid ett sammanträde i Åmåls stads drät-

selkammare i december 1968 drev Lars
Bäcker igenom att Åmåls stad skulle
bekosta ett skissförslag över en golfbana.
Lars kontaktade golfbanearkitekten Nils
Sköld. En arbetsgrupp tillsattes med
representanter från Åmåls stad, Dalslands
Turisttrafikförening och Åmåls
Fabriksförening. Man studerade två alter-
nativ, Näs i Edsleskog och Forsbacka.Nils
Sköld förordade starkt Forsbacka, där
man borde kunna skapa en av de vackras-
te och bästa golfbanorna i landet.
I april 1969 hade vi ett sammanträde i

Åmåls Fabriksförening. Lars Bäcker
talade entusiastiskt om en golfbana vid
Forsbacka. Den 27 oktober 1969 hade vi
ett nytt sammanträde i Åmåls
Fabriksförening och nu blev vi alla över-
tygade och överens om att försöka anläg-
ga en golfbana vid Forsbacka.Vi kände att
vi ville erbjuda dalslänningarna inte bara
arbete utan också en fin fritidssysselsätt-
ning.
En arbetsgrupp utsågs bestående av

Lars och Anders Bäcker, Bengt
Håkansson, Fabriksföreningens ordfö-
rande Erik Wessman och undertecknad.
Vi uppvaktade omedelbart Åmåls stads
ledning och jag minns än idag hur stadens
representanter tittade länge, noga och en
smula skeptiskt på oss. De undrade säkert
om vi visste vad vi gav oss in på. Vi lyck-
ades bra i våra förhandlingar med Åmåls
stad, vars representanter insåg värdet av
en golfbana och vi enades i november
1969 om ett mycket förmånligt avtal:
Golfklubben fick hyra marken under 49

år för en årlig arrendesumma av 100 kro-
nor.
Åmåls stad åtog sig att iordningställa,

sköta och underhålla byggnader och
tomtområde utan kostnad för golfklub-
ben.
Vi inom arbetsgruppen startade ome-

delbart arbetet med att lösa följande pro-
blem:
För att bygga nio golfhål behövdes

mellan 300.000 och 350.000 kronor.
Vi var endast ca. 15 aktiva golfare och

på något sätt måste vi bli ca. 300 för att få
ekonomin att gå ihop.

Träningsbanan måste ordnas omedel-
bart innan vintern för att få igång klubben
och kunna värva medlemmar innan våren
För att få ihop nödvändigt kapital gjor-

de vi en lista över ca. 50 företag i
Dalsland. Lars Bäcker, Anders Bäcker,
Bengt Håkansson och jag satte omedel-
bart igång jobbet med att skaffa kapital.
Erik Wessman åtog sig att sälja tusen jul-
granar som fanns på egendomen.
Lars hade pratat sig så varm om

Forsbacka att han tappade rösten. Anders,
Bengt och jag lyckades få ihop nästan 350
000 på fyra dagar genom besök och tele-
fonsamtal.
Problemet med träningsbanan som vi

trodde måste rensas från sly och plöjas
upp löstes elegant av Åke Lindhé. ”Jag kör
den några gånger med min slaghack så
blir den bra,” sa Åke. Då visste vi inte ens
vad en slaghack var, men träningsbanan
blev iordningsställd innan vintern på ett
enkelt och effektivt sätt.
Den andre december 1969 hölls första

sammanträdet, varvid man beslöt att bilda
en golfklubb och bygga en niohåls golfba-
na. Inom arbetsgruppen och inom
Fabriksföreningen var vi helt överens om
följande grundprinciper, vilka jag tycker
är lika bra än idag:
Vi företagare i Dalsland skulle satsa så

mycket kapital att golfklubben skulle få en
mycket god ekonomi. Härigenom möjlig-
gjordes att medlemsavgifterna kunde hål-
las så låga att praktiskt taget alla som ville
spela golf skulle kunna bli medlemmar.
Golfbanan skulle bli en golfbana för

hela Dalsland. Vi diskuterade flera olika
namnförslag: ”Dalslands Golfklubb”,
“Golfklubben på Dal” m.fl. Vi lyckades
också få ihop förslag på en bred styrelse
med representanter från såväl Bengtsfors,
Ed som Mellerud.

Vi skulle bygga en riktigt bra
golfbana.
Nu startades ett intensivt arbete. Lars
Bäcker valdes till Ordförande, Anders
Bäcker blev ordförande i bankommittén
med ansvar för att bygga banan, Bengt
Håkansson blev ordförande i klubbhus-
kommittén, Rune Sandegärd ordförande i
träningskommittén och jag blev ordfö-
rande för finanskommittén. Bo Engdahl
engagerades för att bygga banan.
Våren 1970 startades banbyggnationen

och sedan ägnade ett stort antal medlem-

mar all sin fritid och även en del arbets-
tid åt att rycka granar, elda granar, plocka
sten m.m. Totalt rycktes över 130 000
granar upp, varav väldigt många för hans
i form av enmans-, tvåmans-, och tre-
mansgranar. De största fordrade maskin-
kraft att få upp. Det var en härlig nybyg-
garstämning bland oss alla och vi kom
hem om kvällarna leriga och sotiga men
roligt hade vi. Inte minst barnen. Över
huvud taget möttes vi av stor entusiasm
och vilja att hjälpa till praktiskt från alla
håll.
Så småningom bildades fler kommitté-

er, bl.a. damkommitté och lekplatskom-
mitté. Den senare startades för att vi skul-
le kunna erbjuda barnfamiljer barnvakt
under tiden föräldrarna spelade golf. Det
var många unga familjer som drog nytta
av detta.
Man turades om att passa barnen och

en sommar hade vi en åsna inhyrd till bar-
nens glädje. Pengar till verksamheten fick
kommittéerna skaffa själv, vilket fick till
följd att fester ordnades i Åmål,
Bengtsfors och Mellerud, där man sålde
lotter på hoptiggda vinster, hade auktio-
ner och fick ihop en hel del pengar.
Damkommittén inredde på så sätt dam-
rummet och lekplatskommittén byggde
en lekplats.
De avtal vi gjorde med företagen för att

finansiera golfklubben löpte under fem år.
För att klara likviditeten fick vi bl.a. ta
upp lån. För dessa lån fick alla styrelse-
medlemmar gå i borgen. Detta är ett
utmärkt sätt att förhindra att alltför vid-
lyftiga idéer fullföljs.
Byråkratin var inte utbredd i starten av

Forsbacka Golfklubb. Någon gång under
sommaren 1970 ringde Anders Bäcker till
mig och sa:”Hans, pengarna räcker till 12
hål. Vi skall väl fortsätta?” Ingen hade
något emot det så vi byggde vidare. Det
formella beslutet kom långt senare.
Till midsommar 1971 hade vi byggt de

tolv hålen, varav sju var spelbara. På mid-
sommarafton hade vi premiärtävling och
spelade de sju hålen med en underbar
känsla i hela kroppen och Dalsland hade
fått en ny mötesplats.
Ovanstående är till stor del min min-

nesbild av startarbetet med Forsbacka
Golfklubb. Det har gått många år sedan
dess men jag tror att den är ganska kor-
rekt.

Hans Nordström

ForsbackaNyttForsbackaNytt
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Forsbacka Golfklubb
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Nybörjare
Vi fortsätter med upplägget med
”prova på medlemskap” för
2009.
För priset av 2.650 sek får
nybörjare en komplett nybörjar-
utbildning med 18 timmars
utbildning inklusive material
samt fullvärdigt medlemskap i
Forsbacka GK under 2009.
Detta är ju en fantastisk möjlig-
het för oss att få in nya medlem-
mar i golfklubben, så snälla hjälp
oss att sprida budskapet till vän-
ner och bekanta.

36+
Fortsättningskurser för dig som
vill komma ner i hcp 36.
Se vidare kursprogram på
hemsidan.

Golfskolor
Golfskolorna kommer att
anordnas under hela säsongen.
Upplägget är som tidigare att
golfskolan pågår måndag till
onsdag och är öppen för gäster
på Hotell Jägmästarflygeln samt

övriga intresserade. Du kan även
i år boka golfskola med helpen-
sion under de tre dagar som Du
deltar i golfskolan.

Juniorträning
Det är dags att anmäla sig till
juniorträningen.
Junior-tränings avgift 250 sek
Bohustour-träningsavgift 400 sek
Anmälan sker genom inbetalad
träningsavgift till BG: 118-1171
med referens Golf-ID på junio-
ren.
Träningstider och gruppindel-
ning kommer att presenteras på
hemsidan.

Nybörjarläger för juniorer
Under de två första veckorna på
sommarlovet kommer jag att
anordna en nybörjarutbildning i
lägerform. Upplägget är att vi
träffas 3 timmar / dag under
totalt 8 dagar.Vi läser regler, trä-
nar slag och spelar fadderronder
tillsammans under dessa dagar.
Jag återkommer med mer och
bättre information på hemsi-
dan..

Kurser &
utbildningar 2009

Nu närmar vi oss golfsäsongen
med stormsteg, härligt.

Jag vill passa på att hälsa alla
nya och gamla medlemmar i
Forsbacka GK en trevlig och
utvecklande golfsäsong.

Mina kurser och utbildningar
börjar att ta form och presente-
ras löpande på hemsidan.

Hälsningar Martin Oskarsson

Vår-
hälsningar

från
instruktören!

Mer info hittar du på: www.forsbackagk.se
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T Ä V L I N G S K O M M I T T É N

Välkomna till en ny tävlingssä-
song som kommer att innehål-
la en del förändringar mot före-
gående år.
Forsbacka fyller 40 år det ska vi fira

med en jubileumstävling i augusti med
efterföljande fest.
Tävlingssäsongen startar den 9 maj

med intersport singel, även Dalslänn-
ingen Tour kval ligger i maj, glöm ej att
anmäla i god tid då det snabbt brukar bli
fullbokat.
Övrigt i maj är det bland annat Pingst

Irish Greensome med sedvanlig shotgun
start.
I juni blir det lite ändringar där bland

annat Forsbacka Open utgår på grund av
brist på sponsorer.
Denna tävling ersätts med Skandia Två

generationer som går av stapeln den 13

juni och vi hoppas att detta blir en
upskattad tävling. Vidare i juni så har vi
Volvo Masters som är en av våra stor-

tävlingar.
I juli är det som vanligt Forsbacka-

veckan som smygstartar med fredagens
KM Foursome för både herrar och
damer, en fantastiskt rolig tävlingsform.
På lördagen är det i dagsläget ej klart med
tävlingssponsor, söndagen är som föregå-
ende år S|E|B singel. Måndagen följs
upp med en Scramble för fyrmannalag. På
tisdagen är det Golfshopens FB och på
onsdagWernbergers singel.Veckan avslu-
tas med Höglunds Järn FB.Vi har glädjen
att få arrangera Skandia Tour Riks, en tre-
dagars tävling för juniorer som är av
matchspelsform 3 gånger 36 hå mellan
22-24 juli. Här behöver vi mycket hjälp av
er för att få det att bli bra.
Augusti rivstartar med KM för både

herr, dam och junior under helgen v 31.
Som vanligt under augusti är det dags för
Mårten Bagare cup. Månaden avslutas
med äkta make/sambo mix.
September brukar inledas med

Volkswagen Masters men i skrivandes
stund är det inte säkert att denna tävling
blir av, kanske har det med den rådande
finansiella krisen att göra.
Kalkon och kanon återkommer som

vanligt vecka 37. September avslutas men
kommunkampen.
Herr och dam dagar är som vanligt tis-

dagar och på torsdagar är det oldtimers
som peggar upp.

Kenneth Johansson
Ordförande Tävlingskommittén

Tävlingsåret 2009

O L D T I M E R S K O M M I T T É N

Välkomna alla till en ny tävlings-
säsong på torsdagar med oldti-
mers. Start skulle vara 23 april
med ”kom igång bästboll” men
detta styrs av banans öppnande
som nu planeras till 1:e maj. Håll
koll på hemsidan för aktuell ban-
status.
Informationsträff för tävlingsledare

hade vi den 16:e april på Forsbacka. Även
i år spelar vi 18- och 9-hålsrundor och
anmälningsavgiften är 20:-. Valfri tee till-
ämpas.
Vår pro Martin Oskarsson leder golf-

träning måndagar 11:e, 18:e och 25:e maj.
Tiden meddelas senare på anslagstavlan
och hemsidan. Hoppas att det blir välbe-
sökta dagar. Redan torsdag den 14:e maj
bjuder vi till MUFF singeltävling där

medlemmar från Mellerud, Uddevalla
och Färgelanda besöker oss. Observera
att sista anmälningsdagen är måndagen
den 11:e maj kl 12.00. Förra året hade vi
111 deltagare! Andra MUFF-tävlingar är
16:e juni i Mellerud (singelspel), 4:e
augusti i Uddevalla (parspel) och 8:e sep-
tember i Färgelanda (parspel). Det vore
roligt om så många som möjligt kunde
representera Forsbacka dessa dagar.
Tävlingsprogrammet är klart och inne-

håller bland annat en puttningstävling
(det gäller att träna), KM, matchspel, en
inbjudningstävling för Värmlandsklubbar
och en greensome partävling. Ni kan
anmäla er på Golf.se, till kansliet eller på
anslagstavlan i omklädningsrummet. De
sex bästa singelresultaten under säsongen
räknas och prisutdelning äger rum på års-
mötet torsdagen den 15:e oktober.

Forsbacka GK fyller 4 år i år och klub-
ben har behov av frivilliga funktionärer
bland annat på Golfens dag 17:e maj, som
starters från midsommar och juli månad
några timmar per dag och på jubileumsfi-
randet. Så, om du vill hjälpa till, tveka inte
att anmäla ditt intresse till mig 0531-618
62, någon i kommittén eller kansliet.
Phew……mycket på gång i år. Vi i

kommittén ser fram emot att träffa er
igen och vi vill se många nya och erfarna
oldtimers på torsdagsgolfen. Ta väl hand
om bollen och er själva.

Patricia Söder, Ordförande i
Oldtimerskommittén

Välkomna alla Oldtimers
till golfsäsongen 2009
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Premiäröppning säsongen
2009!
Lö 25 april
Sö 26 april

Forsbacka Golfshop

Massor med läckra
erbjudanden!

Se annons i PD och
Dalslänningen
samt hemsidan.

Välkomna!
Ulf Tungström

Det våras för
Damkommittén…
det märktes tydligt när vi : Anette
Johansson, AnnBritt Larsson, Solveig
Jansson, Tina Rahmn och Madeleine
Dahlström träffades hemma hos mig en
kväll.
Att många damer vill tävla, vet vi redan

och i år skall vi försöka med några andra
spelformer tex fyrboll/bästboll i förhopp-
ning att få med nya medlemmar och
blanda upp oss lite.
Damdagen spelas i år som i fjol på tis-

dagar. Vi vill också försöka tillmötesgå
alla de damer som vill bli lottade mitt på
dagen och ber därför om förslag om
tider. Möjligheten att starta sent mellan
16 och 18 kvarstår. Margareta
Nordström kommer att ställa upp och
ordna med gemenskap för damer som vill
spela men inte tävla. Tack Margareta.
Vår målsättning är att stärka klubb-

känslan och ha trevligt tillsammans. Det
finns planer på en hemlig resa, lite roliga
inslag från nya sponsorer och andra små
överraskningar.
Så hjärtligt välkomna alla unga flickor,

damer och äldre damer till vårt
VÅRMÖTE måndag den 27 april kl.
18.30 på Forsbacka, där ni får möjlighet
att tycka till om både tävlingar och tider.
Vi bjuder förstås på fika.
Samtidigt vill jag passa på och tacka för

mig och lämna plats för nya tankar och
idéer. Huvudsaken är att vi drar åt samma
håll, för det är Forsbacka värd.

Gunilla Kjellstedt

D-60 damerna
Nu våras det också för Forsbackas D

60-damer - vi som spelar i BDGF:s
Seniortour. Första omgången spelas på
Mjölkeröd 2 juni, sedan har vi hemma-
plan 23 juni, Uddevalla 11 aug. och
avslutningsvis Tjörn 25 aug. Vi blir tre
divisioner i år + D 70, så det blir en hel
del damer som skall lotsas runt. Hoppas
på det bästa. Hör av mig via anslagstavlan
i damrummet ang. träning med Martin
mm. Så hoppas jag att vi håller oss friska
och raska, för i år ska vi ta dom - kärring-
arna på västkusten.

Er tillgivna coach
Gunilla

Interiör rum nr 14
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Medlemmar i

FORSBACKA GOLFKLUBB
kallas till ordinarie vårmöte på

Kallas till ordinarie vårårsmöte på Forsbacka GK

Tisdagen den 28 april 2009 kl: 18.30.

Program: Mötesförhandlingar, kaffe.

Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet

7. Verksamhetsberättelse för 2008
8. Årsredovisning 2008
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i

enlighet med balansräkningen
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Tävlingsprogram för 2009
13. Lars Bäckers Minnesfond
14. Behandling av styrelsens förslag samt motioner som skriftligen kommit styrelsen

tillhanda före 10 mars
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutning

Forsbacka Golfklubb
Andes Göras Ing-Marie Kj-Karlsson
Ordförande Sekreterare

Enligt klubbens stadgar finns årsmöteshandlingar tillgängliga på Forsbacka GK senast
1 vecka före vårårsmötet samt i klubbtidningen som utkommer före vårårsmötet.

ForsbackaNyttForsbackaNytt
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Resultatrapport Forsbacka GK 2008

Utfall 2008
Intäkt Kostnad Netto

Intäkter/
Kostnader

Budget 2008
Intäkt Kostnad Netto

Utfall 2007
Intäkt Kostnad Netto

Klubbgemensamma (KG) 2 382 -443 1 939 2 356 -386 1 970 2.380 -427 1.953
Greenfee/Ftg-golf etc.(KG) 1.162 0 1.162 1.264 0 1.264 1.132 -5 1.127
Kansli (KS) 386 -1.188 -802 409 -1.277 -868 461 -1.303 -842
Tränare/DR (TR/DR) 325 -480 -155 385 -489 -104 512 -464 48
Konf.läger (KONF) 0 0 0 259 -201 58 463 -378 85
Jägmästaren (JÄG) 789 -572 217 805 -735 70 818 -668 150
Jägmästargreenfee (JÄG) 399 0 399 400 0 400 438 0 438
Marknadskommitten (MAK) 341 -50 291 340 -45 295 480 -50 430

Bana (BK) 679 -2.973 -2.294 615 -3.269 -2.654 645 -3.080 -2.435
Fastigheten (FS) 231 -731 -500 289 -470 -181 40 -444 -404
Junior/Elitkommité (JEK) 25 -32 -7 55 -82 -27 52 -238 -186
Tävlingskommitté (TK) 142 -74 68 95 -58 37 124 -73 51
Övr. Kommittéer (ÖK) 38 -109 -71 32 -87 -55 60 -66 -6
Styrelse (ST) 0 -25 -25 0 -28 -28 0 -34 -34
Bidrag (BI) 22 0 22 24 0 24 18 0 18
Hyror (HY) 105 0 105 189 0 189 201 0 201

Vinst vid maskinförs. 0 0 0 0 0 0 69 0 69
Övriga int. och kostn. 49 0 49 66 0 66 48 -3 45

Resultat före avskrivningar 7.075 -6.677 398 456 7.941 -7.233 708
Avskrivningar -427 -436 -428

Resultat -29 20 280

Belopp i Tkr Belopp i TkrBelopp i Tkr

ForsbackaNyttForsbackaNytt
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Balansräkning Forsbacka GK 2008

Kommentarer till resultatet 2008
Glädjande nog visar årsredo-
visningen för 2008 ett väsent-
ligt lägre underskott (-29’) än
vad som aviserades vid höst-
mötet. Forsbacka liksom övri-
ga Sverige har drabbats av
vikande medlemsutveckling
under ett flertal år, för 2008
stannade medlemsantalet på
961 vid årsskiftet vilket ska
jämföras med föregående års
siffra på 972. Glädjande är
också att nedgången i med-
lemsintäkterna avstannade
helt och hamnade på samma
nivå som 2007.

Intäkter/ Kostnader
I övrigt påverkades intäkterna negativt
av att det årliga konfirmationslägret inte
kunde genomföras p.g.a. för få anmäl-
ningar samt att annexet stängdes för
uthyrning av Räddningsverket. Liksom
under tidigare år är intäkt från skogsav-
verkning redovisade under fastighet.

Den momsfråga som uppkom
2005/2006 (se Forsbackanytt april
2007) är liknade för den avverkning som
nu skett. Styrelsen kommer på inrådan
från revisorerna hantera frågan på
samma sätt som vi gjorde 2005, med s.k.
öppen redovisning mot Skatteverket.
Det ska i sammanhanget nämnas att
Skatteverket inte har reagerat på den
skrivelse som gjordes under senhösten
2005.
På kostnadssidan är det framförallt

några icke planerade åtgärder på fastig-
heten som avviker från plan. Det rör sig
bland annat om plåtarbeten på taken till
vissa byggnader, nödvändiga elinstalla-
tioner i samband med nybyggnationer ,
komplettering och nyinstallation av
belysning i maskinhal-
len, samt vissa nödvän-
diga brandsäkerhetsåt-
gärder.

Investeringar
Under året genomfördes totalt investe-
ringar på 559 (brutto 598’), att jämföras
med plan på 715. De investeringar som
genomförts avser maskiner till banan
525’, utrustning till Jägmästaren 49´
samt kontorsinventarier till kansliet 24´.
Försäljning av gammal utrustning upp-
gick till 39´.

Rolf Andersson

Nyckeltal
Tkr 2007 2008 BU 2009
Medelmsavgifter 2.380 2.382 2.340
Greenfee 1.570 1.561 1.564
Jägmästaren 818 789 835
Operativt resultat 280 -29 0
Investeringar 591 593 700

Tillgångar Belopp i Tkr 2008-12-31 2007-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Bananläggningen 2.700 2.779
Byggnader och mark 1.951 2.009
Maskiner 1.184 915
Inventarier och installationer 130 101

Summa anläggningstillgångar 5.965 5.804

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 0 22
Förutb. kostn och uppl intäkt. 193 233
Kassa och Bank 356 702

Summa omsättningstillgångar 549 957

Summa Tillgångar 6.514 6.761

Eget kapital och skulder 2008-12-31 2007-12-31

Eget kapital
Balanserat resultat 1.343 1.063
Årets resultat -29 280
Summa eget kapital 1.314 1.343

Avsättningar 269 223

Långfristiga skulder
Medlemslån 4.263 4.434
Supporterbevis 4 4
Summa långfristiga skulder 4.267 4.438

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 206 267
Övriga kortfristiga skulder 105 85
Uppl. Kostn. & förutb. Int. 353 405
Summa kortfristiga skulder 664 757

Summa eget kap. & skulder 6.514 6.761

ForsbackaNyttForsbackaNytt
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AB Åmålstryck

INFORMATION FRÅN
RECEPTION & KANSLI
Uppdatering av era kontaktuppgifter
sköter ni via Min.Golf eller med hjälp
av oss i reception och kansli. Då vi
alltmer går över till att ge informa-
tion via mail och hemsida är det vik-
tigt att ni regelbundet kontrollerar
att uppgifterna stämmer.

Etiketter till bagbrickan stryks här-
med för gott.

Tidbokning gör ni som vanligt via
Min.Golf, terminalen eller receptio-
nen. Vid bokning skall golf-id på
samtliga deltagare uppges. Ni kan på
Min.Golf lägga upp era golfkompisar
med golf-id för att underlätta när ni

bokar över internet. Nu har vi levt
med golf-id i flera år så det borde inte
vara något problem att lösa detta.
Medlemmar får boka 10 dagar före
speldag och gäster 5 dagar.

Aktuella öppettider under säsongen
hittar ni på hemsidan.

Tävlingsprogrammet hittar ni på
hemsidan under Tävling. Det ligger
där som en PDF-fil som kontinuer-
ligt uppdateras. Det som i huvudsak
förändras i programmet är att det till-
kommer företagsgolf. Om ni skriver
ut programmet så kom ihåg att då
och då kontrollera att ni har den

senaste utgåvan.
Greenfee-paket kan ni köpa även i
år. Paketet består av 5 greenfee biljet-
ter och priset är 1 150:-. Ni kan köpa
ett paket per medlem.

VänernRunt-paketet är ett paket
innehållande 5 greenfeebiljetter som
gäller på 18 banor runt Vänern.
Paketet kan köpas i receptionen,
Senior 1.000 kr Junior 400 kr. Ett
mycket prisvärt Greenfeepaket.

Till sist önskar vi er en trevlig golf-
säsong! Vi ses på Forsbacka…

Det går bra för alla golfare att
i Min Golf beställa (”köpa”)
ett nytt Medlemskort. Priset
är ca 40 kr. Tjänsten är tänkt
för de fall där kortet tappats
bort eller golfaren bytt klubb
och därför vill ha ett nytt kort.
Priset för denna tjänst är ca 40 kr och
betalas i samband med beställningen.
För att kunna beställa ett nytt

Medlemskort måste personen ha ett
aktivt medlemskap i en Svensk golf-
klubb ansluten till SGF.
Det finns dock två fall där golfaren

inte kan använda den nya GIT-tjän-
sten:
1) Om golfaren har Golfkortet Master-
Card och vill beställa ett nytt kort med

t.ex. ny klubbtillhörighet, måste han/hon
kontakta EnterCard på 08-737 1100
alternativt kortservice@entercard.se
2) Om golfaren har Golfkortet Master-
Card och vill säga upp detta. Då måste
han/hon säga upp sitt kort hos
EnterCard skriftligen samt be klubben
beställa ett nytt Golfkort via GIT-kli-
enten. OBS! I detta fall kan golfaren
inte använda tjänsten Beställ medlems-
kort i Min Golf.
3) Om golfaren Vill uppgradera sitt
Medlemskort till ett Golfkort
MasterCard/Medlemskort Master
Card) hänvisar vi till hemsidan
www.golf.se/medlemskortet för ansö-
kan och mer information.

Beställa medlemskort via
Min Golf

Nyheter från GIT

I år startar vi upp en nygammal
verksamhet igen. På måndagar
18.30 kommer vi att spela fad-
derronder med våra nybörjare
och till detta behöver vi hjälp av
er som känner sig manade.
Anmäl er på listan som kommer
att finnas i receptionen så kon-
taktar vi er inför varje tillfälle.

Fadderverksamhet

ForsbackaNyttForsbackaNytt

11

Nytt för i år är att i samband med att en
bokning med ert golf-id genomförs eller
att ni får en startid i en tävling är att det
automatiskt skickas ett mail till den mail-
adress ni har registrerad i GIT. Om ni
inte vill att detta skall ske går ni in på Min

Golf, Mina uppgifter och klickar bort
bocken i utskick från E-post vid bok-
ning/avbokning av starttid och E-post vid
publicering av startlista. Glöm inte att
spara era ändringar.
Vänligen gör alla bokningar med upp-

givande av golf-id, både på er själva och
era medspelare.


