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Forsbacka på ny väg 2013!

inkl. glögg & kaffe350:-
Läs mer om resorna på sidorna 7 och 13.

Välkomna med på 
Herr- & Damresorna 

2013!

”Alla ska trivas”
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Jag skriver detta i början av november. 
Banan förbereds för vintern, dagarna 
blir kortare och vi har redan haft frost. 
Nu känns det som det är långt till våren 
och nästa rond.

Efter detta år så tackar jag för mig. Jag 
ställer inte upp som kandidat till ord-
förandeposten för nästa år. Orsaken till 
detta är att jag i mitt ”civila” arbete får nya 
arbetsuppgifter och jag kan inte kom-
binera dem med att vara ordförande i 
Forsbacka.

Säsongen som gått har vi haft en, som vi 
blivit vana, bra bana och vi har fått myck-
et lovord från våra gäster. Vi har tappat en 
del medlemmar jämfört med föregående 
år och satsningen på Jägarn har inte burit 
frukt ännu. Detta sammantaget så pekar 
det på att vi gör en förlust i år. Rolf vår 
ekonomiansvarige skriver mer om detta 
på annan plats i tidningen. 

På kansliet är det också nytt. Peter slutade 
i början på året och Göran Wessberg 
ställde upp och hanterade intendentfunk-
tionen i väntan på Anders Bring som bör-

jade första oktober. Anders är i full gång 
och för er som inte träffat honom tidigare 
så ta chansen på årsmötet.
I styrelsen så har vi också startat upp ett 
visionsarbete som ni ser delar av i denna 
tidning. Syftet är att ha ett levande doku-
ment som vi utvärderar och uppdaterar 
varje år. Detta ligger till grund för både 
verksasamhetsplaner och i slutändan 
budget.

Jag har varit med i styrelsen i över tio år 
de senaste fem som ordförande och innan 
dess var jag vice ordförande i fem år. Så 
det är väl kanske på sin plats att någon 
annan tar över nu. Det har varit en sti-
mulerande och rolig tid i styrelsen. Vi har 
också genomfört mycket under dessa år. 
Det största är väl den frivilliga konvere-
teringen som var en nödvändighet för att 
säkra klubbens ekonomi även om kassan 
nu är ansträngd. Andra saker är att vi har 
byggt om och moderniserat våra tee’s och 
byggt två vattentoaletter. Vi har också un-
der dessa år avverkat och gallrat i skogen 
på och runt banan. Gallringarna har gjort 
att ljusinsläppet ökat och tillsammans 
med skötseln gjort att banan har varit fan-

tastiskt fin även om vissa tyckte att det var 
skövling när det genomfördes.
Jag önskar nya styrelsen lycka till och 
hoppas att vi får bättre väder nästa år 
så fler tar chansen att uppleva vår fina 
anläggning

Hoppas jag får chansen att möta många 
av Er på årsmötet 29 november

Anders Göras
Ordförande

OrdFöraNdeN har Ordet

Hej golfvänner

Kom och fynda på Forsbacka Golfshops REA  
7-8 december!  

skor, kläder klubbor,  
vagnar och en hel del annat.

Vi håller till på Bröderna Brandt personbilar i Åmål. 

Öppettider: 7 dec kl 9.00-18.00 
     8 dec kl 10.00-14.00

FYNDA GOLFGREJOR OCH PROVKÖR BILAR!!

REA REA REA REA REA

Vi kör 50% på massor av varor!
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Visst har ni väl märkt att det slagits 
många svenska rekord i år, inte bara 
inom idrotten utan även meterologiska 
rekord. Nederbörden mäts historiskt 
i millimeter, men i år har vi nog med 
fördel kunnat övergå till att mäta den i 
meter.

Med vår greenkeeper Per-Åke (Pelle) i 
spets har årets banarbetare Birgit, Karl-
Gustav, Johnny, Göran, Leif, Ulf och Mar-
cus fört en tuff kamp för att hålla banan i 
ett spelbart skick.

Säsongen började med en explosion av 
gräs. Problemet var inte att få gräset att 
växa utan att hålla det på en godtagbar 
nivå, vilket inte är så lätt när det växer 
dygnet runt, men det var inte så många 
som klagade på hög ruff. De flesta förstår.
Nu i efterhand, i mitten av oktober, kan 
konstateras att de lyckats väldigt bra, 
många positiva kommentarer har för-
medlats via vår golfpro Birger Kjellstedt 
från spelare som gästat Forsbacka. Vissa 
intilliggande banor har tvingats stänga 
helt på grund av allt regn.

Nog om regnandet. Något nytt regnre-
kord kan det väl knappast bli under nästa 
år, istället kort om vad som hänt med vår 
bana under det gångna året.
Nytt tee har färdigställts på hål 4 och 
kommer att tas i bruk under våren 2013. 

Förhoppningsvis kommer de som spelar 
från röd tee att märka en viss skillnad när 
röd tee då ligger rättvist betydligt längre 
framför gul tee än tidigare.
En del av gångvägarna mellan, till och 
från utslagsplatser har förbättrats och 
grusats förtjänstfullt av Johnny Olsson. 
Detta arbete kommer att fortsätta vid 
framför allt hålen 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15 
och 18. 
Fairways har dressats, vilket märks väl 
trots allt regn.

Ständigt och löpande läggs nya dräne-
ringar. De flesta utförs efter att banper-
sonalen upptäcker behovet i samband 
med klippning eller andra arbeten, ibland 
efter tips från medlemmar som vår egen 
”konsult” Leif Andreasson. Alla upp-
muntras att komma med tips och förslag 
till förbättringar och förändringar till 
greenkeeper Per-Åke, undertecknad eller 
annan i bankommittén.

Det gamla ”förrådet” i Djupedalen har 
rensats upp. Samtidigt har Ulf lagt ned 
ett tufft jobb med att skära upp de gamla 
brobalkarna som tillsammans med di-
verse annat järn har sålts till Stena.

Under slutskedet av säsongen har tee på 
hål 1 sanerats från gammal sliper och er-
satts med nya trappor, bra arbete av Björn 
och Karl-Gustav. Övningsgreen vid hotel-

let har även den befriats från gammal 
sliper, släntats och såtts för att förhopp-
ningsvis vara grön tidigt till våren.

Den stora insatsen som kvarstår 2012 är 
att förbereda en upprustning av klubbens 
infart, breddning, dränering och läggande 
av en ny vägkropp som under 2013 skall 
beläggas. Parkeringen skall förberedas för 
asfaltering och det nuvarande mitträcket 
avlägsnas för att möjliggöra snedparke-
ring.

Bra initiativ har tagits av Christer Stolpen 
och hans H45-gäng som med början i 
höst tänker lägga ner frivilligt arbete på 
röjning av banans närliggande områden, 
Bo Jansson tror sig kunna ansluta med 
folk från H55 och det finns alltid plats för 
flera. Enligt vissa rykten har också delar 
av det gamla huggargänget vaknat till liv. 
Kontakta Christer Stolpen eller under-
tecknad om du vill hjälpa till.

Till sist, tack till alla er som arbetat bra, 
ni som kommit med värdefulla kommen-
tarer och tips, ni som lagat alla nedslags-
märken och lagt tillbaka uppslagen torv 
och alla ni som håller ett bra speltempo 
genom att undvika att provsvinga ihjäl 
speltiden eller ”läsa sönder” greener.

Johnny Kjellin BKO

Var tog golfsäsongen 2012 vägen?
rappOrt FråN baNkOmmittéN 2012

November 2012. Nedmontering av mitträcke inför asfalteringsarbete.
Foto. Göran Wessberg
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Ja då var det dags att summera årets 
herrgolf. Som brukligt började vi med en 
hemlig resa som i år gick till Sand GK. 
Det var en mycket välfylld buss med för-
väntansfulla herrar som avreste en tidig 
lördagsmorgon till en bana som var helt 
fantastisk. Jag tror att det var nytt rekord i 
antal som följde med. En fin dag med bra 
väder, så allt var perfekt.
Så till årets tävlingsresultat som vi inleder 
med Pär Öhmans minne, en matchtävling 
som numera har ett ständigt vandrande 
pris (tack Hans B). I år var det Peter Lind-
berg som tog hem pokalen. 
Tisdagsgolfen är fortsatt populär, dock 
sjönk antalet starter en del den senare 
delen av säsongen. Man kan tydligt se att 
regn inte är så kul att spela golf i.

Slagtävlingen
Sammanlagd vinnare i år blev Kenneth 
Johansson på 499 slag, tvåa Per A Sjöberg 
508 slag och trea Peter Lindberg 511.

poängbogeytävlingen
Vinnare i poängbogey blev Kenneth Jo-

hansson på 214 p, tvåa Dan Eriksson 211 
p och trea Glenn Eriksson 210 p
Vi har ju även en eclectic som sträcker sig 
över säsongen och där vann Per A Sjöberg 
A-klassen och Mikael Karlsson B-klassen.

årets veckosegrare
Dan Eriksson 3 st, Kenneth Johansson 2 
st, Jan Larsson 2 st, Seth Gustafsson 2 st, 
Peter Thorin, Kjell Jansson, Christer Ax-
elsson, Glenn Eriksson, Johannes Ovesen, 
Emil Ahlqvist, Bo Larsson, Andreas Ek, 
Per A Sjöberg, Henrik Olsson och Chris-
ter Stolpen, alla med varsin veckoseger.
Året avslutades som brukligt är med en 
lottad tremannascramble med efterföl-
jande fest och prisutdelning på Cafe´XO. 
Till sist vill vi bara säga tack för i år och 
ladda batterierna inför nästa säsong. Vi 
hoppas och tror att vi får lite mindre regn 
2013.
Göran Arvidsson, Kenneth Ahnström, 
Christer Stolpen, Mats Ackerblad och Jan 
Larsson.

Väl mött 2013, Jan Larsson. 

herrkOmmittéN

Ett glatt gäng på årets avslutningsdag
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Klubbens herrlag som är mer eller mindre 
ett juniorlag åkte till Dagsholmen GK 
utan ett resultatmål, utan mera fokus på 
processen. Att killarna hade serieseger 
i sina skallar det är vi ledare övertygade 
om. Vi åkte dit som favoriter och vi levde 
upp till förväntningarna! 
Ovanstående ”tanke-lek” upplevde vi 
ledare som väldigt positiv för att styra 
tankar ifrån resultat. Ett bra sätt att knyta 
ihop en grupp under en kortare period, 
men också något som vissa av spelarna 
fortsatte med på egen hand då de spelade 

tävlingar. Vi pratade och diskuterade 
kring bokstäverna i FORSBACK GK 
under lunchen innan vi spelade in banan. 
Det syntes tydligt under dagarna att vi 
lade mindre tid och energi på negativa 
detaljer, som att klaga på saker som 
vi inte kunde ro på. Intressant var att 
spelarna själva tyckte att de andra lagen 
klagade mycket på yttre ting. 
I år spelades det bara en omgång istället 
för två. Vi sa redan i vintras att vi skulle 
dra nytta av att tävlingen ska spelas på 
Dagsholm. En bana som vi alla har spelat 

tidigare, och att vi utan större bekym-
mer kan spela banan några extra gånger 
under säsongen. Seriespelet bestod av tre 
dagar, en inspelningsdag och två tävlings-
dagar. Tävlingens första dag bestod av 
två foursome-ronder och två bästbollar. 
Dagens lägsta foursemescore hade Karls-
son/Kjellstedt, 67 slag. Det andra laget, 
Jordansson/Kjellin, skrev ner en 77:a 
på scorekortet.  Efter lunch var det dags 
för bästbollar. Här ställde vi upp med 
Emanuelsson/Jordansson och Karlsson/
Johansson. Efter en hel del jobb så blev 
det 68 respektive 67 slag. Under dag två 
spelades det fyra stycken singelronder. 
Kjellstedt, Jordansson, Kjellin och Karls-
son utökade ledningen med scorerna 73, 
72, 74 och 74. Till slut vann laget med 
hela 15 slag. Lagets fyra singelscorer var 
samtliga i topp 10. Bevisar helt klart att 
rätt lag vann. 
Tack killar för ett bra jobb! Vill också 
tacka Zoran Cvijanovic, Hans Johansson 
och Niklas Skoglund som var caddies. 
Tillsammans vann vi division 2!
Forsbackas segrande lag: Kristoffer Karls-
son, Felix Jordansson, Henning Johans-
son, Markus Kjellin, Birger Kjellstedt och 
Edvin Emanuelsson

Coacherna
Peter Jordansson och Birger Kjellstedt

Serieseger för klubbens herrlag

Fokus: Noggrannhet. Sätt ditt eget personliga rekord
Orädd: Våga spela ditt spel
roligt: ”Ett gott skratt……”
Samspel: ”Tillsammans, vi är ett lag….”
beslutsamhet: Tydliga beslut, 100%
attityd: Vinnarskalle
Coacha: Vi hjälper varandra
kämparanda: Varje slag är viktigt, vi ger aldrig upp!
assa: Visa glädje för dig själv och lagkamrater. Ger energi!
Glädje: Oavesett resultat så är denna helg en av säsongens höjdpunkter för oss
kamratskap: Klubb och lagkänsla. Vi har klubbmärket på bröstet!

Det var mottot inför säsongen 2012. Den 
försmädliga förlusten på Torreby förra 
året skulle INTE upprepas. 
Då fick vi stryk med ett enda slag. Men i 
år var det inget snack om saken. Vi ledde 
från början till slut och vann med 18 slag 
före Lyckorna.
Segern grundlades egentligen redan vid 
vår avslutning förra hösten med per-
sonligt träningsprogram framtaget av Il 

Kapitano.
Detta avrapporterades vid vår upptakts-
träff i mars, med gott resultat.
Dessutom lyckades vi i vår scouting inför 
2012. Det finns några påläggskalvar att 
satsa på, tro mig!
2012 var vi 6 st. som delade på ansvaret 
för spelet i H-45 division 1.
Påläggskalvarna spelade i division 2 och 
slutade på en hedersam 6:e plats (av 8). 

Hade det funnits ytterligare en division så 
hade vi hängt kvar. Bra va?!
9 kalvar var vi som delade på det ansvaret.
Men som sagt: Guldet kom hem !!!! Grat-
tis H-45. En ren å skär kaptensvinst!

Vid rodret Il Kapitano
Terje Olsen (Påläggskalv)

h45 SäSONGeN 2012

”Guldet tillbaka” till Forsbacka!!

”Forsbackas seriesegrare från vänster Kri-
stoffer Karlsson, Birger Kjellstedt, coachen 
Peter Jordansson, Marcus Kjellin, Felix Jor-
dansson och Henning Johansson. På bilden 
saknas Edvin Emanuelsson”
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HERRESAN 2013 

Lördagen den 27 april 2013 klockan 06.00 avgår bussen från 
Seaside mot ännu ett hemligt och spännande golfäventyr för 

oss herrar i Forsbacka Golfklubb. 
 

Pris: 750:-/pp 

I priset ingår: 
 Resa-greenfee- frukost- lunch- banguide. 

Första start: 09.30!!! 

 STORT PRISBORD  

Anmäl dig senast den 31 mars 2013 genom att sätta in 750:- på 
bankgiro 118-1171 (Herresan). Anmälan är bindande. 

Passa på att åka med på resan, som är full av överraskningar och 
galna upptåg. 

Välkomna 
Anders G. 0706-515670 & Hans Johansson 070-6733757 
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Kommittén har haft följande sammansätt-
ning under 2012: ordf. Kurt Carlsson, 
sekr. Stellan Nyqvist, ledamöter: Bo-Len-
nart Hjalmarsson, Ulf Gärdensmo och 
Odd Roger Adolfsen.
Kommittén har haft fem protokollförda 
sammanträden under året, samt ett flertal 
informella kontakter.
Säsongen startade med informationsträff 
för tävlingsledare den 12 april 2012.
Oldtimers har tävlat varje torsdag sedan 
den 3 maj 2012, totalt ca 20 tävlingstillfäl-
len. Val av antal hål, 18 eller 9, har varit 
möjligt för alla spelare, samt val av tee för 
herrar.
Under året har oldtimers arrangerat två 

inbjudningstävlingar. Mellerud, Dags-
holm och Uddevalla golfklubbar spelade 
här en uppskjuten tävling i september. 
Värmlandsklubbarna Billerud, Årjäng, 
Arvika, Hammarö och Kil spelade i au-
gusti på Forsbacka.
Spelare har representerat Forsbacka på 
motsvarande tävlingar i Mellerud, Dags-
holm och Uddevalla.
Ordföranden har varit aktiv angående 
planeringen av MUFF i år och komman-
de år. Förändring kommer att ske.
En matchspelstävling, en fyrboll och en 
greensome har genomförts under under 
sommaren.
KM har arrangerats av klubben en ge-

mensam helg för alla klasser.
Oldtimerskommittén har tillfrågats av hu-
vudstyrelsen om vi hade några synpunk-
ter på parkeringsplatsen på Forsbacka. Vi 
har lämnat ett förslag angående utseende 
i framtiden.
Årsmöte med förhandlingar, prisutdel-
ning och buffé avhålls på Stadshotellet 
den 18 oktober 2012.
Kommittén framför ett tack till alla som 
har hjälpt till och deltagit på olika sätt och 
önskar alla välkomna tillbaka till golfsä-
songen 2013.
Stellan Nyqvist/sekr. oldtimerskommittén

OldtimerSkOmmittéN

Verksamhetsberättelse 2012

108 mil har Forsbackas D-60 damer 
kuskat runt – antingen i en minibuss eller 
i Berit och Palles Jeep.
I år har vi spelat på Uddevalla, Sotenäs, 
Skaftö och Torreby. Tyvärr lyckades vi 
inte hänga kvar i div 1, så det blir att 
spela tvåan nästa år. Det tar vi som en 
utmaning och har som målsättning att 
2013 komma som sämst tvåa och att bli 
uppflyttade igen.
Vi som har tränat och några som har 

spelat med i BDGF:s seriespel är Kerstin 
Baier, Berit Erixon, Ulla Gustafsson, 
Anita Johansson, Gunilla Kjellstedt, 
Ulla Mortimer, Birgitta Nyqvist, Kerstin 
Svensson, Kathy Strandberg och Patricia 
Söder.
Uttrycket ”gammal är äldst” vågar jag an-
vända i det här sammanhanget, eftersom 
syftet är positivt. Anita Johansson stod 
för Forsbackalagets bästa resultat vid sista 
spelomgången på tuffa Torreby. Anitas 

kämpaglöd och positiva inställning är 
föredömlig!
Tack för i år flickor och stort tack Birger 
för din totala närvaro när du tränar oss! 
Själv ser jag fram emot nästa års tur-
nerande tillsammans med er och den 
obligatoriska äggmackan.

Gunilla

108 mil med D-60

2011 beviljades Forsbacka GK projektme-
del från EU-programmet Leader med 235 
000 kronor för att genomföra projektet/ 
förstudien ”Affärssamverkan Forsbacka”.  
Dalslands Turist AB och Åmåls kom-
mun är partners i projektet.  Förstudien 
är tänkt att ligga som grund för ett större 
framtida affärsutvecklingsprojekt med 
målsättningen att åstadkomma betydande 
kommersiella mervärden för alla inblan-
dade parter.
Forsbacka GK är en mycket högt rankad 
och välrenommerad golfanläggning. 
Utgångspunkten i projektet är att vår 
anläggning är en kommersiell resurs som 
skulle kunna utnyttjas betydligt mer av 
omkringliggande företag. Omvänt har 
inte heller Forsbacka varit tillräckligt 
duktig på att dra nytta av de boende-

anläggningar och de aktivitetsföretag 
som finns i vårt närområde. Förstudiens 
målgrupp är alla turistföretag i det geo-
grafiska närområdet som är intresserad 
av framtida kommersiell samverkan. En 
sådan affärssamverkan skulle med stor 
sannolikhet resultera i betydande positiva 
kommersiella effekter och ekonomiska 
mervärden. 

Förstudien består av tre delar
• Undersöka det generella intresset för ett 
utvidgat och mer konkret kommersiellt 
samarbete hos de intressenter som redan 
identifierats.
• Identifiera nya intressenter inför ett 
framtida genomförandeprojekt.
• Ta fram konkreta förslag på vilka 
verksamheter/områden som kan vara 

mest intressanta att samverka kring och 
hur detta skulle kunna ske i ett framtida 
projekt.  Exempel på tänkbara samver-
kansområden är:

produktutveckling/paketering – 
nya och befintliga produkter
• Marknadsföring/försäljning/boknings-
system
• Utbildningar inom exempelvis värd-
skap/service, ekonomi, avtal 
• Utveckling av kvalitetskriterier/doku-
ment, kvalitetscertifiering

Vill ni veta mer om projektet så kontakta 
Anders Bring!

Forsbacka driver EU-projekt!

d60
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Tävlingsåret och golfåret i sin helhet 
präglades inte av speciellt bra väder, milt 
sagt! Antalet tävlande i kommitténs täv-
lingar har med några undantag minskat. 
Vi fick t.o.m. ställa in årets sista tävling, 
flaggtävlingen, p.g.a. för få anmälningar. 
Vi kan också konstatera att medlem-
marna helst spelar partävlingar, då antalet 
startande i Intersports FB nästan tredubb-
lades när vi bytte från singel till par-
tävling. Volvos World Golf, SEB Vpr och 
PD:s trav & bluesgolf var de övriga med 

större deltagarantal än 2011.
Till samtliga tävlingar, förutom två gene-
rationer har vi återigen lyckats få sponso-
rer. Ett stort tack till Er. Hoppas ni ställer 
upp 2013 också.

För övrigt genomförde tävlingsledarna 
samtliga tävlingar på ett utomordentligt 
sätt. Tack till alla er som ställer upp år 
från år.
Vi behöver dock fler som ställer upp som 
tävlingsledare, så ni som kan tänka er 

det hör av er till kansliet. Första året som 
tävlingsledare går ni tillsammans med 
erfarna sådana så ni behöver inte ta så 
stort ansvar för genomförandet. 

Nu går vi in i vinterdvala och drömmer 
om en varm och solig säsong nästa år. 
Tävlingsprogrammet då, blir ungefär som 
tidigare.

För Tävlingskommittén
Göran W.

SGF Herrar Div 2 1:a Spel i div 1,   2013
BDGF D-35  9:a    
BDGF D-50 Div 1 6:a Spel i div 2,   2013 
BDGF D-60 Div 1 5:a Spel i div 3 ,  2013 
BDGF H-35 Div 1 5:a    
BDGF H-45 Div 1 1:a    
BDGF H-45 Div 2 6:a    
BDGF H-55 Div 2 1:a Spel i div 1,   2013 
BDGF H-65 Div 3 2:a    

Grattis Fogk:s Herrlag till segern i div 2!   
      
Vi gratulerar också H-45 och H-55 lagen till serie-
segrarna i div 1 resp div 2.     
    
Värt att notera, 1/3 av Forsbackas representantlag 
vann sina serier!

Tävlingsåret 2012
tävliNGSkOmmittéN

Resultat seriespel 2013 

INTERSPORT Fyrboll
Sponsor: intersport åmål
Klass A: Kenneth Johansson/Svante Karls-
son
Klass B: Berit &Palle Erixon 

DALSLAND TOUR Fyrboll
Sponsor: melleruds Nyheter
Segrare:Henning Preutz/ Lars Egil Nedre-
lid Norge

PINGST IRISH Greensome
Sponsor: iCa Supermarket åmål
Klass A: Annsophie & Hans Röstberg
Klass B: Alicia Nedhagen/Zoran Zvija-
nivic

ICA SUPERMARKET Singel
Sponsor: iCa Supermarket åmål
Klass A: Jessica Karlsson
Klass B: Urban Sköld
Klass C: Conny Karlsson

VOLVO WORLD 
GOLFCHALLANGE FB
Sponsor: br. brandt personbilar
Herrklass: Anders Krave/Per Andersson
Damklass: Annsophie Röstberg/Berit 
Erixon

TVÅ GENERATIONER GS
Sponsor: tk
Klass A: Göran E & Johan Magnusson
Klass GK: Alicia & Henric Olsson

PD:s Trav & Bluesgolf
Sponsor: provinstidningen dalsland
Damklass: Sarah Johansson
Herrklass: Göran Törnberg Onsjö GK

FORSBACKA VECKAN

• HEINTZ BIL FB
Sponsor: kjell heintz bil ab
Klass A: Kenneth Johansson/Svante Karls-
son
Klass B: Helen & Kjell-Åke Andersson

• S E B VPR Singel
Sponsor: Seb åmål
Segrare: Julia Dahlman

• SCRAMBLE
Sponsor: bozela parts, lian pac, 
axel p, mek-service & el-Supply
Segrare: Arne Uttersäv, Gustaf Nyman 
von Sydow, Kent Gustavsson & Tomas 
Larsson.

• GOLFSHOPENS Fyrboll
Sponsor: dömle Golfshop ab
Klass A: Jonas Magnusson MldGK/Peter 
Israelsson
Klass B: Anders Bring / Henrik Friman 
Alingsås GK

• FORSBACKA GOLFSHOP 
Singel
Sponsor: Forsbacka Gk
Klass A: Henning Johansson
Klass B: Anders Klang
Klass C: Albin Wedberg

• EINHALL VERKTYG Fyrboll
Sponsor: einhall verktyg ab
Klass A: Ivan Hemmingsson / Niclas 
Uleskiöld 
Klass B: Eric & Per Svenhage

GOLF DIGEST VIASAT GOLF 
TROPHY Singel
Sponsor: Golf digest / viasat Golf
Challengeklass:  Per Svenhage
Herrklass: Lars Lindh
Damklass: Marita Gustafsson

ÄKTA MAKAR/SAMBO MIX  GS
Sponsor: hannas i hamnen
Segrare: Monica & Anders Göras

KALKON & KANON GS
Sponsor: herrgårdsrestaurangen
Segrare: Gunilla Johannesson / Samuel 
Olsson, Årjängs GK 

vi tackar alla tävlings-
sponsorer & tävlings-
ledare för detta år! 

Segrare & Sponsorer på TKs tävlingar 2012



Under 2012 provade medlemskommittén 
på en hel del nya och ”nygamla” aktivi-
teter med lite olika syften. Dels ville vi 
skapa mervärden för våra befintliga med-
lemmar och förstärka klubbkänslan, men 
viktigt var också att försöka rekrytera nya 
medlemmar till klubben. Sammantaget 
fungerade de flesta aktiviteterna bra. 
På midsommarafton arrangerade kom-
mittén en midsommartävling i form av 
9-håls scramble. Cirka 30 personer mötte 
upp och arrangemanget avslutades med 
en midsommarlunch på restaurangen. 

Även vår fredagsgolf på kvällstid, med ett 
liknande upplägg, blev mycket populärt. I 
snitt deltog 25 spelare vid de fem tillfällen 
som fredagsgolfen arrangerades.
Under året var vi också ute på en liten 
”värvarturne”. I Bengtsfors, Åmål och 
Säffle bjöd vi in intresserade och berät-
tade om golfspel i allmänhet och om 
Forsbacka i synnerhet.  Med oss hade 
vi erbjudanden om nybörjarkurser och 
andra prova på aktiviteter. Resultatet blev 
ett antal nya medlemmar.
Tillsammans med vår pro Birger genom-

förde vi under hösten en del golfkurser 
och träningsaktiviteter riktade mot olika 
målgrupper. Bland annat så försökte vi få 
igång våra passiva medlemmar genom att 
erbjuda gratis ”kom i gång lektion” med 
Birger.
Nu tar vi med oss våra positiva erfaren-
heter in i kommande golfår och försöker 
vidareutveckla och vässa våra medlems-
aktiviteter ytterligare.

Väl mött 2013!

ForsbackaNytt
medlemSkOmmittéN

Verksamhetsberättelse 2012

Klubben har tidigare haft ett ”Röjargäng” 
som har hjälpt banpersonalen med vissa 
uppgifter på anläggningen. Allt ifrån måla, 
röja sly, fälla träd och kratta löv. Att man 
samtidigt har haft väldigt roligt tillsammans 
och har haft en egen tävling med vandrings-
pris ska också lyftas fram. Herrkommit-

tén med Christer Stolpen i spetsen ska nu 
försöka att få ingång något liknande. Alla 
medlemmar är välkomna att hjälpa till. Ni 
som om är intresserade av att veta mera kan 
ringa Christer, 073 – 807 61 17. Detta ser vi 
som väldigt positivt och tackar herrkommit-
tén till initiativet.

Är ”Röjargänget” på väg att 
uppstå….!!??



inköpsställen: 
Eltjänst,  Åmåls Glasmästeri,  Åmåls Plåt-
slageri,  Åmåls Skomakeri, Gula Verkstan,  
Målarkompaniet,  Resolutor, Optimera,  
Profab,  Jysk,  MIO,  Säffle Elektronik,  
Erikshjälpen,  IKEA, MCC

marknadsförd på:
Golfsiden.no, Golfguiden, Svensk Golf, 
Östfoldsavisen, Great, Golf of course, 
Dalslänningen, PD, NWT, Åmålsföreta-
gen och på vår hemsida.

Detta är den slutrapport som jag lämnade 
till styrelsen efter att hotell Jägmästarfly-
geln blivit uppfräschad både invändigt 
och utvändigt innan säsongen 2012. 
Vi höll oss inom de budgetramar som 
fanns för fastighetens yttre och inre 
underhåll. Som Ni förstår var byggnaden 
i skriande behov av en upprustning efter 

23 år utan några större ingrepp.  Det finns 
mer att göra men det mesta fick vi med 
och nu gäller det att underhålla och rätta 
till de skavanker som blir efter varje sä-
song. Då behöver vi inte ta så mycket från 
den budget som vi gärna vill använda till 
annat. Eftersom Forsbacka Golfklubb be-
höver externa inkomster, är det viktigt att 
vi kan erbjuda våra gäster både bra bana 
och möjlighet till ett anständigt boende.

Kostnader för målning och renovering 
av huvudbyggnaden finns med i nästa års 
budgetförslag. 

Denna byggnad beskrivs i Riksantikvarie-
ämbetets dokumentation som:
”Den yngre huvudbyggnaden är från 1818, 
uppförd i timmer, panelad med plåttäckt 
sadeltak, har i bottenvåningen kvar en 
del snickerier från byggnadstiden, medan 

övre våningens inredning synes höra från 
1830-talets slut”

Länsantikvarien har konstaterat att 
huvudbyggnaden har haft 8-10 olika 
färgsättningar under årens lopp. Man har 
hittat färgnyanser som: Rödbrun, Sand, 
Aprikos, Mörkgrå, Ljusgrå/grön, Mörk-
gul, Ljusgul och dagens grå-vit-gröna 
umbra, som är den som synes vara mest 
lik den på bilden, vilken härrör från slutet 
av 1800-talet Vi får se vad länsantikvarien 
kommer fram till denna gång. Troligen 
blir det något liknande som finns idag.
Vi hoppas att länsstyrelsen skall bevilja 
oss ett rundhänt bidrag så att klubbens 
kostnader kan begränsas.
Vi budgeterar med det högsta och värsta 
och hoppas på det bästa.

S-Å Runelid

Vårt hotell har det senaste året fått en rejäl 
uppfräschning både in- och utvändigt och 
vi kan nu erbjuda våra gäster ett riktigt 

högklassigt hotellboende. Ett stort tack till 
Sven-Åke Runelid som genom sitt stora 
engagemang gjort detta möjligt! 
Inför 2013 håller vi även på att instal-
lera ett nytt bokningssystem för hotellet. 
Tydligare bokningsregler och betal-
ningsvillkor i kombination med det nya 
bokningssystemet kommer att göra hotell-
administrationen betydligt enklare och 
effektivare än vad som varit fallet tidigare. 
Möjligheten för gästerna att både kunna 
boka och betala online gör också att 
hotellet blir betydligt mer lättillgängligt än 
tidigare.
I samband med detta har vi också passat 
på att döpa hotellrummen. Namnen har 
hämtats ur Forsbackas 300-åriga historia.

rumsnamnen:
Rum 10: Kusken
Rum 11: Förvaltaren
Rum 12: Adelssätet
Rum 14: Herresätet
Rum 15: Överheten
Rum 16: Bokhållaren
Rum 17: Brukspatronen
Rum 20: Dagsverket
Rum 21: Drängstugan
Rum 22: Pigkammaren 
Rum 23: Kvarnen
Rum 24: Smidesmästaren
Rum 25: Runelids kammare 
(Här har alla protester från Runelid själv 
kraftfullt avslagits!!)
Sällskapsrum: Riddarsalen och Smedjan.

FaStiGhetSkOmmittéN
ForsbackaNytt

Rapport från oss i Jägmästaren
ÅTGÄRDAT:
Utvändig målning och renovering

Invändigt har 5 rum helrenove-
rats. Målning har gjorts av hal-
larna på nedre botten och den s.k. 
Riddarsalen .

Samtliga fönster har persienner.
Gardinerna är tvättade 
Möbeltyger  utbytta på  stolar  och 
pallar
Två nya sängar inköpta
Två nya resårmadrasser 
Två nya bäddsoffor

Stolar, soffor och tavlor från 
Erikshjälpen
Internet klart i hela Jägarn 
TV installerad.
25 Lampskärmar utbytta
Kakelugnsluckor 
Nya skinnsoffor 
Nya mattor.
Nya lampor
Klockradio
Vinkyl
Överkast
Kuddar
Nyckelbrickor

Foto: Leif Sundberg

Foto: Leif Sundberg

hOtell JäGmäStarFlyGelN

Nytt bokningssystem och nya rumsnamn
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Det blev ännu en härlig golfsommar, 
om än lite blöt. Banan har varit helt 
underbar och vi damer har trivts.

Verksamheten startade som vanligt med 
den hemliga resan som i år tog oss med 
buss till Läckö Golfklubb. En supertriv-
sam resa dit med fikastopp på en för alla 
obekant plats. Vi var 24 glada som tävlade 
på Läckö och Solveig Vold Janson vann 
(som vanligt). Några av damerna hade ju 
tjuvtränat på klubbens Spanienresa…:D 
Trevliga priser delades ut och på hemfär-
den stannade vi till på Ronnums Herr-
gård i Vargön för vattenstopp. En alltige-
nom trivsam resa där många antecknade 
sig för nästa resa innan vi ens nått Åmål.

Damdagar 15 till antalet och tävlingar 
genomfördes som alla år. Ett 30-tal damer 
kom till start. Damkommitten har haft 
långa diskussioner under året om vi 
ska förändra spelformerna för att locka 
fler till damdagarna. Vi får se om det är 
möjligt.

Vårblomman, denna förtjusande tävling 
som vi alltid startar upp med, vanns av 
Britt Gustafsson på 31 p. Men i vårblom-
man får alla pris. Små fina blommor från 
Blomsterhagen.

Vi provade även på att ha en 36-håls 

eclectic. Inte så väldigt populär, då det 
kom ett fåtal damer till start och tävlingen 
sponsrades av Mimmis och Cathrines 
hårstudio. Undertecknad vann, vete 
sjutton hur det gick till, men priset var 
toppen!

Billerudsmatchen blev väldigt lyckad. Vi 
vann bucklan som vi lovade och vi var ett 
rejält startfält från båda klubbarna. Dock 
tror jag att det var 8 forsbackadamer på 
prislistan innan närmaste billerudsdam 
kom. Birgitta Nyqvist spelade som en 

gudinna och fick ihop 38 poäng. Gunilla 
Kjellstedt fick en hedrande andraplatspla-
cering på 35 tätt följd av Kerstin Baier och 
Vera Kadhammar.

Bokslaget som sponsras av Åmåls bok-
handel brukar vara en populär tävling och 
i år var inget undantag. 21 damer till start 
och Helen Andersson slog till på överras-
kande 42 poäng. Supergrattis!
Efter avslutad tävling fick damerna med 
sig trivsam litteratur hem att mysa med 
under pläden.

Vi kommer att avsluta hösten med 
traditionsenlig höstfest på Cafe XO den 
10 november klockan 18:00. Då blir det 
prisutdelning och överraskningar.

Damkommitten har haft sex protokollför-
da möten under året och ser med glädje 
fram emot nästa verksamhetsår. Under-
tecknad kliver av ordförandeskapet och 
hoppas att någon finns där som gärna tar 
över. Vi har försökt engagera fler damer 
till kommittearbetet och Ebru Pettersson 
och Thinka Berg har lovat att hänga på 
nästa säsong. Bra där!

Till sist vill jag tacka för ett trevligt golfår 
och hoppas att alla engagerade golfdamer 
fortsätter att njuta av vår fina bana och 
spela ett fantastiskt golfspel även nästa år.

Damkommitten genom 
Susanne Korduner ordf

Mys efter väl genomförd tävling. Vi var oerhört nöjda!

damkOmmittéN

Förväntansfulla damer före start i tävlingen mot Billerud

Damerna 2012
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DAMRESA 2013 
Resan går av stapeln lördagen 27 april. Avresa från  

Hamnplan kl 06.30 

Pris 650:- 

I detta pris ingår: 

Buss tur och retur 

Frukost 

Greenfee 

Shotgunstart 

Lunch 

Prisbord 

Anmälan senast 31 mars genom att sätta in 650:- på Bg 118-1171 och märk med ” Damresan ”. Anmälan är 

bindande. 

Damkommittén 

Under 2012 drog vi igång ett D35 lag på Forsbacka GK. Under 
premiärsäsongen har vi varit 9 damer som turats om att spela 
(Irene Gustafsson, Solveig Jansson, Helene Andersson,  Anette 
Johanssson, Pia Pettersson, Pia Sighed, Madeleine Dalhstrand, 
Susanne Korduner och Thinka Berg Sköld). Som nya i serie-
sammanhang hade vi blivit tilldelade en plats i Div 2 Bohuslän/
Dal. Vi blev dock uppgraderade vid första tävlingstillfället och 
spelade hela säsongen 2012 i Div 1. Det innebar att samtliga 
spelares resultat skulle räknas vid varje tillfälle, vilket inte gyn-
nade oss orutinerade i dessa sammanhang. Vi kämpade dock 
alltid med gott humör och blandade resultat. Att vi var nya och 
orutinerade lyste ibland igenom och vi var enda klubben som 
inte bar gemensam klubbdräkt under speldagarna.
Vi har i år spelat seriespel vid fyra tillfällen. De två första på 
våren var fyrboll/bästboll som gick av stapeln på Fjällbacka och 
Tjörn. De två omgångarna på hösten innebar singelspel på Sote-

näs och Dagsholm. Serien bestod av 10 lag och Forsbacka place-
rade sig som väntat i nedre delen av tabellen. Detta har dock inte 
avskräckt oss utan snarare gett oss blodad tand att komma ännu 
bättre förberedda till nästa säsong. Under våren och sommaren 
har vi haft stor hjälp av vår eminente PRO Birger med träning, 
vilket vi märkte gav reslutat under senare delen av säsongen, då 
vi presterade mycket bättre golf. 
Vårt huvudmål med säsongen 2012 var förutom att spela bättre 
golf att få en fin gemenskap och ordna gemensamma aktiviteter 
både på och utanför golfbanan. Detta tycker jag att vi har lyckats 
med och vi vill fortsätta nästa säsong i samma anda. Finns det 
fler tjejer som är 35 + i klubben och som vill vara med i vårt lag 
är det bara att kontakta någon av oss. 

D-35

d35 SäSONGeN 2012

D35 säsongen 2012
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En lång säsong är nu över och plane-
ringen inför 2013 har påbörjats. Säsongen 
2012 blev lite längre än vanligt eftersom 
vi tränade i tennishallen, på så vis hade vi 
träning i nio månader. Något som är bra 
på flera sätt, inte bara för svingen, utan 
även t ex träffa kompisar och klubbkäns-
lan. Vi har kontaktat Åmåls Tennisklubb 
om ett liknande samarbete för vintern 
som kommer. Vi återkommer med infor-
mation om vinterträning via mail och på 
hemsidan.

I den yngsta träningsgruppen, Golfkul, 
har vi sett och hört många barn och 
föräldrar som har lekt golf. Att leken står 
i centrum för denna grupp är ju förstås 
oerhört viktigt. Under säsongen har vi 
också haft möjlighet att se våra allra yngs-
ta golfare på ”stora banan”. Ett bra sätt att 
få inblick i vad spelet golf går ut på. 
Nästa steg i vår ”tränings-trappa” är grup-
pen som heter Callaway. Under 2012 var 
detta en mixad grupp i åldern 8 – 12 år. 
I denna grupp var det flera som under 
säsongen började spela tävlingar på så väl 
Forsbacka som andra banor. Tävlingarna 
som spelades utanför hemmaklubben var 
tävlingar som tillhörde Skandia Tour Di-
strikt. Forsbacka hade 10 stycken juniorer 
med på Skandia Tour Distrikt-tävlingen 
som spelades på Sotenäs i augusti. Ett 
extra roligt inslag i denna tävling var 
att föräldrar, ledare och juniorer åkte 
ner till kusten redan dagen innan för att 

spela in banan och sen sova över. Täv-
lingsmomentet kom inte i första hand på 
samma sätt som annars. Nu åkte man iväg 
tillsammans med kompisar och umgicks, 
och mindre fokus lades på resultatet. Det 
är ett bra sätt att avdramatisera tävlingen. 
Och något som är viktigt för att få flera 
golfare intresserade av tävlingsspel. Den-
na helg var också bra på andra sätt. Efter 
denna helg såg vi ledare att juniorerna var 
på klubben allt mer, man umgicks mer 
både på och utanför klubben, och intres-

set för nästa tävling var på topp! 
Ben Hogan är träningsgruppen för de 
något äldre ungdomarna. En mixad 
träningsgrupp med juniorer som har 
väldigt olika golfhandicap. Några började 
med golf under säsongen, medan vissa 
har spelat på Skandia Tour i några år. Att 
spela tävlingsgolf är inte ett måste för 
dessa ungdomar, men det är något som 
vi ledare uppmuntrar. Vi tror att våra 
unga medlemmar har lättare att fastna 
i golfen då de får uppleva och känna på 
tävlingskänslan. Precis som de gör i andra 
idrotter.

Den äldsta träningsgruppen heter Team 
Forsbacka. Det är också stommen till 
klubbens herrlag, som i år avancerade 
till division 1. Medlemmarna i Team 
Forsbacka har ni kunnat se på klubben 
nästan varje dag under sommaren. Har 
dom inte varit på Forsbacka, så har dom 
säkerligen varit iväg på tävlingsspel. Här 
har träningen varit mer individuell och 
spelarna har fått eget ansvar för att boka 
lektioner med Birger. Problemet med 
gruppträningar för dessa spelare är att 
synka deras spelscheman och att de också 
har blivit så stora att de har sommarjobb. 
Inför seriespelet på Dagsholm bokades ett 
par spelträningar in, och laget åkte iväg 
till Dagsholm en vecka innan tävlingen. 
Syftet med dessa dagar var att umgås och 
ha roligt, något som vi inte ska underskat-
ta i en singel-idrott. Ett uppskattat inslag 
i träningen för de yngre medlemmarna 

Verksamhetsberättelse junior och elitkommitté

JUNiOr- OCh elitkOmmittÈ

Jessica, Kristoffer och Henning diskuterar puttning tillsammans med experten Jon Karlsen

Sikte, bollstart, längdkontroll och greenläsning är fyra delar att träna på för att bli en bra 
puttare. Här tränar Jessica sikte och bollstart med en s.k. Putting Tutor



ForsbackaNytt

15

var då Team Forsbacka-spelare var med 
som hjälpledare. Något som vi ska utöka 
under 2013. Detta skapar kamratskap och 
klubbkänsla, samt att klubbens ledare får 
hjälp med nya övningar och idéer. Det 
är också ett sätt för elitspelarna att ”ge 
tillbaka” av sina kunskaper och erfaren-
heter till klubben. Att en ”Golfkulare” gör 
en ”High Five” med en landslagsspelare är 
ju också coolt….eller ”det äger fett”, som 
juniorerna säger!

Övriga händelser som sticker ut under 
säsongen för Team Forsbacka var att 
Kristoffer Karlsson spelade sin första 
säsong med Nordea Tour som huvudtour. 
Kristoffer har i flera bra tävlingar visat att 
han mycket väl kan hamna i toppen av 
resultatlistorna under 2013. ”Koffe” åkte 
också ner till Tyskland under hösten för 
att spela kvalet till Europa Touren. Tyvärr 
blev det en tung start på detta äventyr 
och ”Koffe” fick direkt en uppförsbacke. 
Tävlingen avslutades med tre bra varv, 
men tyvärr räckte det inte ända fram. Bit 
ihop och kom igen ”Koffe”!! 

Felix Jordansson radade upp bra resultat 
på Skandia Tour, så bra att han under 
hösten fick ett landslagsuppdrag. Det 
blev match mot Danmark, där Felix vann 
samtliga matcher. Någon vecka senare 
representerade Felix lag väst i tävlingen 
Skandia Stars på Hills Golf Club i Göte-
borg. En mindre bra helg resultatmässigt, 
men helt säkert väldigt lärorik. Svårt att 
jämföra tävlingar och framgångar, men 
Felix tredje plats i J-SM match är något 
som vi i kommittén vill lyfta lite extra. I 
sin resa på Upsala GK slog han ut Joakim 
Lagergren, Lagergren som har meriter 
från Europa Touren. I semifinalen pres-

sade Felix Tobias Edén från Karlstad GK 
ända in till sista hålet. Edén fick avsluta 
med eagle och en birdie för att vinna 
matchen. Några timmar senare vann 
Tobias SM-guldet. Bra jobbat Felix och 
grattis till ditt SM-brons!

Markus Kjellin var nära att vinna Skan-
dia Tour Riks på Borås nybyggda bana. 
Markus hade ledningen efter första dagen, 
men orkade inte riktigt under det sista 
varvet. Förstås trist för ”Mackan” att inte 
få en vinst, men dock väldigt viktigt att 
få med sig ett bra resultat inför vinterträ-
ningen. 

Jessica Karlsson, medlem i Forsbacka, 
men representerar Borås GK, kvalificera-
de sig till tourfinalen på Nordea Tour. Ett 
bevis på att Jessica har haft ännu en bra 
säsong och att utvecklingskurvan har gått 
åt rätt håll även denna säsong. I början av 
december spelar Jessica sitt första kval till 
damernas europatour. Lycka till Jessica!
Under säsongen anordnades det också 
ett barnkalas på klubben. Föräldrar tog 
ett eget initiativ och tillsammans med 
Jessica Karlsson fick ett 10-tal barn testa 
på golf. Kalaset avslutades förstås med 
korvgrillning. Ett bra sätt att visa att vi 
finns och att vi inte bara spelar golf här på 
Forsbacka. Detta resulterade i att fyra nya 
tjejer kom till golfträningen veckan därpå.
Avslutningsvis så är det liknande saker 
som juniorkommittén ska arbeta mera 
med under säsongen 2013. Vi behöver ta 
hand om nuvarande juniorer i klubben, 
samt rekrytera nya unga golfare till klub-
ben. Sätten att göra detta på kan variera, 
men vi tror på att arbeta gentemot skolor, 
andra idrottsklubbar och hitta på ”nya” 
saker, som t ex kalas för att locka ungdo-
mar till golfen. Som vanligt behövs det 
hjälp. Vi tar tacksamt emot hjälp och tips!
 
Tack alla som har hjälpt till med junior- & 
elitverksamheten. Det största tacket till 
alla juniorer.

NI ÄR BÄST!
Juniorkommittén

Forsbackas duktiga elitspelare, Kristoffer Karlsson, spelar på Nordea Tour och har under 
säsongen 2012 etablerat sig på den svenska touren

Felix får JSM-bronset.
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Ingemar Andersson och Magnus Hansson från Hoerbiger lag 2 
gratuleras till segern i sponsorgolfen av ordförande Anders Göras 
som själv spelade i Hoerbiger lag 1.

bOlia FörvaltNiNG
bOZela partS
br. braNdt bil ab
byGGtJäNSt billiNGSFOrS
bäCke emballaGe
dalSlaNdS mOtOr
eltJäNSt
FaGerhUltarN
FFS SWedeN
thOmaS halliNG rehab
hedkrOk CONSUltiNG
håkaNSSONS
hOerbiGer
iNterSpOrt

JObbakUteN
JOhNNy kJelliN ab
larSSONS maSkiNer
liaNpaC ab
lbC värm-dal
mekONOmeN
mek-ServiCe
mUNkSJö paper ab
myCal ab
målarkOmpaNiet ab
Optimera
pd
rörServiCe
Seb

SteN G SveNhaGe ab
StOrhOlmeN kaNaltraFik ab
SveNSk JärNväGStekNik
SäFFleekONOmerNa
SäFFlehälSaN
trUCkpOOleN
vaSSGärdet
åmålS StOrmarkNad
åmålS kOmmUN
åmålStryCk
åF
åSab
öhriNGS pWC

Marknadskommittén tackar sponsorerna för värdefullt stöd 2012

markNadSkOmmittéN

     
                                  POÄNG    SEGRAR 
1. ÅSAB 24  2
1. Säffleekonomerna 24 1
3. Intersport 20
4. Håkanssons 14
4. Hoerbiger 14 1
6. ÅF 12 1
6. SEB 12
8. Anders Bring AB 10
8. Fagerhultarn 10
8. OK/Q8 10
8. Halling Rehab 10
12. Bolia 8
12. Eltjänst 8
14 HMS Contrade 6
14. Bozela Parts 6 
14. Munksjö 6
17. Swedbank 4
17. Åmålstryck 4
19. ICA Supermarket 2
19. Rörservice 2
19. Bröderna Brandt 2

Ställning i ÅMÅLSTRYCK TROPHY 
efter 2012 års tävling

Marknadskommittén under året

Åmålstryck Trophy erövras av det lag som först 
uppnår 25 poäng samt innehar minst en inteckning 
(seger). Skulle två eller flera lag uppnå 25 poäng 
eller mera samma år så vinner den med högsta 
totalpoängen. Uppnår samma lag samma poäng vin-
ner den som har flest segrar. Har lagen samma antal 
poäng och antal segrar vet vi inte vad vi ska göra!! 
Spänningen är olidlig……

Marknadskommitténs uppgift 
är att marknadsföra Forsbacka 
GK som en bra samverkans-
partner och som ett attraktivt 
besöksmål.  Kommitténs 
målsättning har precis som 
tidigare år varit att försöka 
bibehålla så många sponsorer 
som möjligt samtidigt som vi 
försökt locka till oss ett antal 
nya. Vi har lyckats relativt väl, 
men önskar naturligtvis att 
vi hade lyckats bättre. Det är 
ändå glädjande att så många 
företag fortsätter att stödja vår 
klubb trots tuffare tider. 
Den traditionella sponsor-
dagen genomfördes den 18 

augusti och dagen blev alltige-
nom lyckad. 
18 par kom till start i själva 
tävlingen och kampen blev 
stenhård. Fyra lag slutade på 
40 poäng men Hoerbigers lag 
2 med Ingemar Andersson och 
Magnus Hansson drog längsta 
strået efter särskiljning. Det 
börjar bli oerhört spännande 
i tävlingen om ”Åmålstryck 
Trophy” (se till höger) och ett 
avgörande kan komma nästa 
år. Den efterföljande sponsor-
festen var både välbesökt och 
trivsam. Ett stort tack till alla 
som var med och förgyllde 
kvällen!
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bana och skog 
De uppfarts och parkeringsarbeten som 
startade upp hösten 2012 kommer att 
färdigställas tidigt under våren 2013.
Utöver att färdigställa de påbörjade arbe-
tena ute på banan ska spelytorna generellt  
förbättras så att banan blir mer lättspelad. 
Ett nytt orange tee ska komplettera de ti-
digare och möjligheterna att förbättra det 
18:e hålet ska projekteras, planeras och 
eventuellt påbörjas. På några hål kommer 
nya gångvägar att anläggas.
I skogen är inga avverkningar planerade. 
Endast så kallad normal skogsvård, inklu-
sive mindre gallringar och slyröjningar, 
kommer att genomföras.

herrkommittén
Herrkommittén kommer att starta upp 
golfåret 2013 med vår hemliga resa som  

vi tror blir minst lika trevlig som tidigare 
år – verkligen något att se fram emot!  
Våra tisdagstävlingar kommer att rulla 
på som vanligt och spelformerna blir 
poängbogey och slag i serieform, men vi 
kommer också att genomföra en eclectic 
och matchspel.  Vår förhoppning är att 
kunna locka ännu fler deltagare till dessa 
tävlingar under 2013.
Tillsammans med dam- och medlems-
kommittén ska vi också försöka bidra till 
en bättre fadderverksamhet så att klub-
bens nyaste medlemmar får det lite lättare 
att komma in i såväl spelet som klubbge-
menskapen i stort.

damkommittén
Damkommittén tar tillvara damernas 
intressen i klubben och lyssnar på de 
önskemål vi får in samt organiserar och 

försöker på bästa sätt bedriva klubbens 
damverksamhet. Kommittén träffas re-
gelbundet för att planera och genomföra 
verksamheter.
Verksamhetens mål är att:
• Ha damgolf på måndagar vid två orga-
niserade starttillfällen under dagen, 9 och 
18 hål.
• Inom damdagarna, en gång per månad, 
anordna scramble eller liknande.
• Genomföra hemlig resa under våren.
• Bjuda in till och genomföra traditions-
enliga damtävlingar som Vårblomman, 
Bokslaget och Billerudsmatchen.
• Delta i seriespel D35(40), D50 och D60
• Aktivera damer och följa upp nybör-
jardamer så de kan känna sig välkomna i 
klubben
• Få så många damer som möjligt att delta 
under damdagarna.
• Arrangera damernas speciella eclectic- 
och poängjaktstävling
• Inleda samarbete med norsk vänort.
• I samverkan med övriga kommittéer 
hjälpa nya i klubben i form av fadder-
verksamhet.

Fastighet och byggnader
En viktig uppgift för fastighetskommittén 
är att i samarbete med Länsstyrelsen un-
derhålla, vårda och bevara de K-märkta 
byggnader som finns på Forsbacka. Våra 
byggnader kräver extraordinärt under-
håll. K-märkningen gör dem dyrare att 
underhålla och disponera på önskvärt 
sätt. Det är exempelvis viktigt att vi på 
sikt ges möjlighet att iordningställa bättre 
och mer arbetsmiljövänliga lokaler för 
all personal. Kommittén har utfört en 
grundläggande besiktning av samtliga 
byggnader vilket resulterat i en priorite-
ringsplan för framtida underhållsarbeten. 
Utvändig målning av Jägmästaren samt 
en invändig upprustning har genomförts 
2012. Arbetena med den invändiga upp-
rustningen har efter sommaren återupp-
tagits och Jägmästaren kommer att vara 
helt färdig till kommande golfsäsong. 
Nästa byggnad med behov av målning 
är huvudbyggnaden. I samband med 
detta kommer även en del nödvändiga 
reparationer på fasaderna att göras. Bland 
övriga arbeten som ska genomföras 2013 
kan nämnas att det gamla trasiga soluret 
ska ersättas med en ny prydnadsfontän. 
En planering/projektering för byte av 
sandfilter i vår avloppsanläggning ska 
också utföras.  

verkSamhetSplaNer 2013

Verksamhetsplaner 2013

Micke Skantz läser green - lycka till....
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Junior- och elit
Kommittén arbetar i skrivande stund med 
att planera verksamheten för säsongen 
2013 och man har redan haft två plane-
ringsmöten med mycket energi och en-
gagemang. Ett av de viktigaste projekten 
som kommittén kommer att starta upp 
inom kort är att arbeta fram en noggrann 
och tydlig verksamhetsplan. Något som 
ska hjälpa kommittén att få en ”röd tråd” i 
sin verksamhet. 
Vinterträningen var ett positivt inslag i 
fjolårets träning, och det är förstås något 
som vi ska fortsätta med och vidarutveck-
la. Träningen kommer att vara i Åmåls 
Tennishall. Vi återkommer med informa-
tion angående dagar och tider.
Att ta hand om medlemmar och rekrytera 
nya är förstås väldigt viktigt för kom-
mittén. Tävlingar för juniorer kan på 
många sätt vara en positiv väg in i golfen. 
De nyheter som vi nu smider på är att 
även juniorerna ska ha en tävlingsdag i 
veckan, precis som klubben arrangerar 
dam-, herr- och seniordagar. En ”nyhet” 
som har funnits tidigare på Forsbacka 
är matchspel mellan klubbens juniorer 
och seniorer. Det är ett sätt att få testa 
på den roliga spelformen match, öka 
kunskapen hos de yngre i ”Golfvett & 
Etikett”, men också att öka samhörighet 
och klubbkänslan. Vi ska också arrangera 
Skandia Tour Distrikt och Lars Bäckers 
Minne. Den sistnämnda tävlingen är en 
nyhet för 2013. En tävling som ska rikta 
sig emot klubbens och Billerud GKs alla 
juniormedlemmar. Ytterligare ett sätt i 
att behålla och rekrytera är att junior-
kommitté med andra kommittéer ska bli 
bättre med att arrangera s.k. fadder-dagar. 
En bestämd dag varje vecka där medlem-
mar med något högre hcp kan samlas för 
att spela golf tillsammans. Vi kommer att 

fortsätta och vidarutveckla vårt arbete 
gentemot skolor och andra idrottsfören-
ingar. Ett sätt att få ungdomar att få prova 
på golf och att visa att vi finns.
Tävlingsverksamheten på Skandia Tour 
Distriktet tog fart för våra juniorer ifjol, 
något som vi ska jobba vidare på förstås. 
Här hoppas vi att vi kan ha ett snitt på 
över 10 spelare per deltävling. 
Våra uppskattade lägerdagar i samband 
med Skandia Cup är förstås en självklar-
het för kommittén, men vi kommer också 
att ha lägerdagar under säsongen. 
Som vanligt är vi förstås beroende av 
hjälp för att utveckla vår verksamhet. Vi 
behöver flera ledare och föräldrar som 
hjälper till. Kunskapen i golfspelet är 
förstås inte det viktigaste. Vi behöver flera 
personer som pratar, tar om hand och 
bryr sig om våra yngsta medlemmar.

marknad
Marknadskommitténs arbete ska fortsätta 
med inriktningen att utveckla vår mark-
nadsföring och vår förmåga att sälja in 
Forsbacka som en bra samverkanspartner 
och som ett attraktivt besöksmål. 
Klubben, hotell, bana och övrig verksam-
het ska i större omfattning marknadsföras 
i moderna medier såsom facebook, twit-
ter och liknande. Riktad annonsering ska 
fortsätta i norska medier. Gästregister ska 
utnyttjas bättre för utskick av nyhetbrev, 
produktpresentationer och olika erbju-
danden. Vår hemsida ska användas på 
ett mer ändamålsenligt sätt. Varumärket 
Forsbacka ska tydliggöras. Fler aktiviteter 
riktade mot sponsorer, inklusive den tra-
ditionella sponsordagen, ska genomföras.
Viktiga målsättningarna inför 2013 är 
bland annat att öka sponsor- och green-
feeintäkter samt antalet gästnätter på 
hotellet. 

medlem
Inför 2013 har vi utvärderat de aktiviteter 

som kommittén har genomfört under 
året. Det som fungerat bra fortsätter 
vi med och det som inte fungerat fullt 
ut försöker vi att vidareutveckla. Detta 
innebär exempelvis att vår populära 
fredagsgolf kommer att fortsätta och att vi 
jobbar vidare med olika typer av aktivi-
teter i syfte att rekrytera nya medlemmar 
till Forsbacka.
Mycket viktigt inför kommande år blir 
också att i samarbete med andra kom-
mittéer försöka få igång en fungerande 
faddergolfsverksamhet.  Vi tappar allt 
för många av våra nya medlemmar efter 
alldeles för kort tid. Vi är helt enkelt inte 
tillräckligt bra på att ta hand de medlem-
mar som inte riktigt kommit igång med 
spelet och som inte hunnit komma in i 
klubben och träffat spelkompisar i samma 
situation. Denna fråga är oerhört viktig 
för klubben och vi måste alla hjälpas åt 
för att lösa problemet!

hCp
Kommittén ska göra en översyn av med-
lemmarnas nuvarande hcp och granska 
inkomna resultat från bland annat par-
tävlingar. Kontroll av angivna tävlings-
ronder ska göras enligt de nya regler som 
fastställts av Svenska Golfförbundet.
Medlemmar som anser att deras handi-
cap är felaktigt kan kontakta klubbens 
instruktör. Eventuella önskemål om höj-
ning av handicap ska alltid dokumenteras 
i någon form.

tävling
Tävlingskommittén kommer att presen-
tera 2013 års tävlingsprogram i samband 
med vårmötet. Upplägget är i stora delar 
samma som tidigare år men nu med 
målsättningen att göra tävlingarna mer 
tillgängliga, attraktiva och placerade på 
tider som både passar de tävlande och 
följer klubbens målsättning om ökad 
tillgänglighet.

Solveig dansar regndans.

Zoran och Felix på äventyr.
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medlemmar i

Forsbacka Golfklubb
kallas till ordinarie höstårsmöte på Forsbacka Gk

torsdagen den 29 november 2012 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. Fastställande av:
	 •	 Medlemskategorier
	 •	 Medlemsavgifter	och	spelrättsbestämmelser
	 •	 Verksamhetsplan	och	budget	för	det	kommande	verksamhets-	
     och räkenskapsåret. 
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter (4-7) för kommande verksamhetsår.
9. val av
	 •	 Föreningens	ordförande,	tillika	ordförande	i	styrelsen	för	en	tid	av	ett	år
	 •	 Halva	antalet	övriga	styrelseledamöter	för	en	tid	av	två	år
	 •	 Suppleanter	i	styrelsen	med	för	dem	fastställd	turordning	för	en	tid	av	ett	år
	 •	 Två	revisorer	jämte	suppleanter	för	en	tid	av	ett	år.	I	detta	val	får	
     styrelsens ledamöter ej delta
	 •	 Ledamöter	i	valberedningen	för	en	tid	av	ett	år,	av	vilka	en	skall	
     utses till ordförande
	 •	 Ombud	till	GDF-möten
10. behandling av styrelsens förslag samt motioner, som skriftligen 
 kommit till styrelsen tillhanda före den 10 oktober.
11. övriga frågor.

Forsbacka Golfklubb
                   
          anders Göras                                 anette Johansson
                            Ordförande                                         Sekreterare

enligt klubbens stadgar finns årsmöteshandlingar tillgängliga på hemsidan, 
Forsbacka Gk och i klubbtidningen senast 1 vecka före före höstårsmötet.

FOrSbaCka            GOlFklUbb

kallelSe till höStårSmöte
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valberedningens förslag till 
styrelse i Forsbacka Golfklubb 

2013

valberedningen föreslår att mötet väljer nedanstående personer att 
ingå i Forsbacka Gk:styrelse 2013:

Ordförande: Svante melander 1 år

ledamöter: rolf andersson, omval 2år
 anette Johansson, omval 2 år
 Christer Stolpen, nyval 1 år
 Johnny kjellin, nyval 2 år

Suppleanter 1 år: dan eriksson
  hans b Johansson
 Seth Gustafsson
 irene Gustafsson
 magnus dalsbo

kvar i styrelsen med ytterligare ett år kvar av sin valperiod är:
Sven-åke runelid och Susanne korduner.

revisorer: lars bergendahl (pWC) 
 mikael möller (ordförande)

revisorsuppleanter: marie teg
 erik Nilsson (pWC)

Forsbacka Gk 2012-11-07

S-G Oskarsson         l-G Gustafsson        Susanne korduner

valberedNiNGeNS FörSlaG till StyrelSe
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iNtäkter
prognos 2012 Föreg. år budget 2013 % avvik. föreg år

Medlemsavgifter 2 480 2 476 2 695 0%
Greenfee 1 469 1 406 1 540 4%
Lönebidrag 1 089 729 953 49%
Övriga bidrag 80 35 0 129%
Jägmästaren, uthyrning 687 795 826 -14%
Reklam/ Sponsorintäkter 260 339 348 -23%
Övriga reklamintäkter 10 18 10 -44%
Tränare/Driving range 270 366 396 -26%
Fastigheten 75 64 54 17%
Övriga kommittéer 177 167 159 6%
Hyra och övr. intäkter 454 458 735 -1%
Summa intäkter 7 051 6 853 7 716 3%

kOStNader
prognos 2012 Föreg. år budget 2013 % avvik. föreg år

Bana 2 764 2 706 2 874 2%
Kansli 900 989 1 270 -9%
Klubbgemensamt 500 507 397 -1%
Fastigheten 794 500 1 100 59%
Jägmästaren, uthyrning 928 683 673 36%
Tränare/Driving range 645 661 648 -2%
Marknadskommitten 40 56 54 -29%
Övr. Kommittéer 170 179 136 -5%
Styrelse 6 6 6 0%
Summa kostnader 6 747 6 287 7 158 7%
 

Finansnetto -10 10 0

Resultat före avskrivningar 294 576 558

Avskrivningar 495 507 511

 

Resultat -201 69 47

reSUltatrappOrt FOrSbaCka Gk 2012
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prognos 2012
Helårsresultatet pekar mot ett underskott på 
ca 200Tkr. Huvudorsakerna till underskot-
tet är dels att medlemsantalet inte ökat som 
tänkt, dels att uthyrningsgraden av Jägarn blev 
väsentligt lägre än förväntat. Den sen länge 
planerade upprustningen av Jägarn är genom-
förd både ut- och invändigt. Även fasaden på 
Jägarn har genomgått en omfattande renove-
ring. På investeringssidan har 4:ans tee byggts 
om enligt plan.

budget 2013
På intäktssidan bidrar Leader-projektet med 
ca 225 Tkr, se utförligare kommentar på an-
nan plats i tidningen. Det som sticker ut på 
kostnadssidan är målning av huvudbyggnad 
som beräknas kosta ca 400 Tkr. Summan för-
utsätter att sökta bidrag beviljas.

investeringar 2013
De större investeringar som är planerade 2013 
är asfaltering av parkeringen (350 Tkr) samt 
fasadrenovering av huvudbyggnad (147 Tkr).

Föreslagna årsavgifter 2013
2012 2013

Fullvärdig 1 - äger spelrätt 3 750 3 900
Fullvärdig 2 – hyrd spelrätt 4 850 5 000

Vardagsmedlem 1 – äger spelrätt 3 150 3 275
Vardagsmedlem 2 – hyr spelrätt 4 250 4 375
80+    500    550
Pröva på medlemskap 3 250 3 375
Pay as You play 1 750 1 850
Studerande 22-27 år 1 700 1 775
Juniorer 0-10 år    350    375
Juniorer 11-16 år 1 200 1 250
Juniorer 17-21 år 1 500 1 575
Passiva medlemmar seniorer    500    500
Passiva medlemmar juniorer    350    350

övriga avgifter
Städdeposition 200 200
Skåpavgift för hyrt skåp 210 210
Skåpavgift för litet eget skåp   35   35
Skåpavgift för eget stort skåp   55   55
Parkeringsplats för el-moped 210 210
Skåpavgift för batteriskåp 160 160

reSUltatkOmmeNtar

Resultatkommentar

Birger ger bakvänd rådgivning eller konsten att göra två saker samtidigt.

Styrelsen föreslår att medlemsantalet skall 
vara max. 1.220 aktiva medlemmar fördelat 
på 840 vuxna, 120 pay as you play & Non 
resident, 60 vardagsmedlemmar samt 200 
juniorer.
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Jag har precis kommit in värmen efter 
en lektion med Jessica Karlsson som 
snart ska åka ut på ett äventyr. Det är 
dags att kvala till Europa Touren för da-
mer. I veckan hade vi greenfee-gäster på 
besök och flera medlemmar har spelat 
på en bra golfbana i mitten av novem-
ber. Allt detta samtidigt som vi planerar 
vår vinterträning. Något som en golfpro 
gillar!
För de elever på Karlbergs Gymnasiet 
som hade golf på schemat började sä-
songen 2012 då sista tävlingen för 2011 
var spelad. I skolans lokaler tränade vi 
mycket fys med golfinriktning, filmade 
så väl puttning och svingteknik, samt 
att vi gick något djupare in ämnen i som 
spelstrategi och den mentala biten av 
golfspelet. Detaljer i spelet som vi tyvärr 
inte hinner träna och diskutera under 
högsäsong. Säsongen startade tidigt för 
många andra medlemmar. I tennishal-
len tränade vi golf från slutet av januari 
till slutet av mars. Att träna inomhus 
kan vara väldigt bra. Jag tänker då på 
att vi inte är så upptagna av att se hur 
rakt eller långt bollen flyger utan fokus 
hamnar mera på rörelsen. Kopplar man 
detta till videokamera kan det bli riktigt 
bra. Att sen åka ut till klubben för att slå 
några bollar med syfte att se hur bollen 
flyger är också förstås bra. 

I mars månad åkte vi till Lumine Golf 
Club, en timma söder om Barcelona. En 
helt fantastisk vecka med mycket trä-
ning och spel på fina banor. Detta mixat 
med bra väder, god mat, suverän service 
och trevliga golfvänner blev en succé. 
(Vi åker om några månader igen….häng 
med!!) Vi kom mer eller mindre hem 
till öppen hemmabana, en bana som i år 
har varit väldigt bra. Vi har fått beröm 
för vår torra bana med snabba och 
jämna greener. Bra jobbat personalen på 

banan!
Antalet kurser och lektioner blev tyvärr 
inte så många som jag hade hoppats på. 
Vi skyller ofta på väder och vind, jag 
tror att vi kan göra det även i detta fall. 
En grupp som ökade något var nybör-
jare och det är väldigt positivt. Tack till 
Peter Cullberg och Sten Svenhage för 
ert engagemang i medlemskommittén. 
Dagar som ”Prova på dagar” och ”Den 
Öppna Golfdagen” är väldigt viktiga för 
oss. Jag tycker att jag har upplevt att det 
har varit flera av de ”gamla medlem-
marna” som har tagit med sig släkt och 
vänner ut till klubben. Klubbor har vi 
att låna och några hål på korthålsbanan 
kan funka väldigt bra i början som en 
inkörsport till golfen. 

Juniorverksamheten är en viktig del av 
klubben och det är förstås så det ska 
vara! Forsbacka GK var tredje bästa 
klubb över antalet spelare på Skandia 
Tour Distrikt, och då bör det nämnas 
att vi hade en trög start med tävlandet 
för de yngre. Men det är, enligt mig, 
inte i denna grupp av ungdomar som vi 
behöver förbättra. Det är att få en bättre 
verksamhet för de ungdomar som är 
12 år och äldre som vill lira golf på en 
”social nivå”. För att få spetsen på den 
idrottsliga pyramiden så behövs det en 
bredd. Det är väldigt lätt att juniorverk-
samhet är det samma som tävlingsspel, 
särskilt när ungdomarna blir något 
äldre. Det är viktigt att vi kan erbjuda 
så väl den sociala delen av golfen som 
möjligheten till tävlingsspel med träning 
för båda grupper. Detta vet juniorkom-
mittén om. Det kommer att bli förbätt-
ringar!
 I detta nummer av Forsbacka Nytt kan 
ni läsa om många idrottsliga framgång-
ar, något som jag är väldigt glad över. 
Oftast så knyter man ihop dessa fram-

gångar med juniorer. Klubben har också 
representationslag för de något äldre 
medlemmarna som H 35, D50 o.s.v. Vi 
hade under säsongen nio stycken lag i 
de olika serierna och vi vann tre. Bra 
Forsbacka!!
Själv så avslutade jag säsongen med här-
lig höstgolf. Jag hann med tre tävlingar 
under loppet av sex veckor, något som 
inte är så vanligt för mig. Jag lyckades 
kvala in för andra året på raken till den 
riktiga Ryder Cup-tävlingen, PGA syd 
mot PGA Väst. 12 spelare i varje lag 
gjorde upp på Halmstad GKs norra 
bana. Jag hade turen att få spela bäst-
bollmatchen mot Christian ”Kricken” 
Härdin. ”Kricken” är PGA-tränare på 
Barsebäck, men kanske mer känd som 
TV-kommentator och duktig proffsspe-
lare då det begav sig Han vann British 
Amateur 1988. Året därpå peggade han 
upp bollen på första tee på Augusta, då 
med Tom Watson som medspelare.Vi 
gick och njöt av en skön höstdag. Då 
och då slog vi också ett och annat bra 
slag. Vi pratade förstås en hel del golf 
och på sista hålet kom frågan upp vad 
som skiljer de duktiga spelarna som vi 
har på klubbarna runt om i landet mot 
proffsen som vi ser på TV varje helg. 
”Krickens” svar lät inte vänta på sig 
länge: ” De som nu spelar på Europa-
touren och PGA Touren tränar inte mer 
än spelarna på Nordea Tour….de tränar 
KOLLOSALT mycket mera!!”
Så jag antar att vi ses på vinterträningen 
då……??!!

Tack för ännu en trevlig säsong
Birger Kjellstedt

Ps. Vi delade matchen och PGA-Väst 
vann Ryder Cup 2012. Pokalen har 
kommit hem!!

PRO:ns verksamhetsberättelse
prO:NS verkSamhetSberättelSe
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Med start hösten 2012 startade Forsbackas styrelse upp ett vi-
sionsarbete kopplat till en långtidsplan för åren 2013-2017. Do-
kumentet ska årligen utvärderas och uppdateras och ligga som 
utgångspunkt för verksamhetsplaner och ekonomi/budget. Den 
grundläggande visionen kopplad till strategiska utvecklingsom-
råden och mål ser dagsläget ut så här:

vision
Forsbacka ska erbjuda en i alla delar härlig upplevelse vad gäller 
naturskönhet, golf, mat och boende. 

Genom att värna om både medlemmar och gäster har Forsbacka 
GK en stabil grund att stå på och en ständig strävan att utveckla 
all verksamhet för hela tiden klubben framåt.

Forsbacka GK tillhör de högst rankade bland landets golfanlägg-
ningar. 

Strategiska utvecklingsområden och mål

klubben
På Forsbacka GK råder en hög klubbkänsla med ett klubbliv året 
runt.

 Mål: Att det ideella arbetet uppmuntras målmedvetet.

  Att shopen erbjuder ett stort utbud, en lyhördhet          
   och god service.

  Att speltempot uppmuntras till attraktiv nivå.     

banan
Banan ska skapa en vilja att nyttja den igen, både för medlem-
mar och gäster.

 Mål: Att hela banan ska vara en pos. upplevelse

  Att restaurang och toalett skall enkelt nås efter         
  nio hål. 

  Att övningsområdena är varierade och bra.         

ekonomi
Medlemsavg., greenfee och sponsorintäkter täcker verksamhe-
tens kostnader.

 Mål: Att antalet medlemmar är stabilt över 1000 st.

  Att greenfeeintäkterna ökar varje år.

  Att sponsorer upplever att F GK är en givande            
  plats att synas på.

  Att antalet tävlingsdeltagare ökar varje år.

mat och boende
Restaurangen och hotellet erbjuder hög kvalitet och en mycket 
god service.

 Mål: Att golfspelare och övriga gäster som äter eller bor på  
  Forsbacka upplever att de fått god valuta för sina            
  kostnader och blivit trevligt bemötta.

idrott
Forsbacka GK ska satsa på både bredd och elit.

 Mål: Att tävlingsutbudet ska uppmuntra både motions-   
  och tävlingsgolfaren

  Att klubben arbetar målmedvetet med att attrahera   
  nya juniorer. 

  Att klubben har alltid representationslag i seriespel.

personal                                                                           
All personal är professionella och medvetna om sin roll för klub-
bens framtoning.

 Mål: Att organisationen kännetecknas av en tydlig och         
  ändamålsenlig struktur.

  Att all personal har full kännedom om                         
          organisationens struktur och funktion.

miljö
Forsbacka GK är diplomerade för sitt miljöarbete och har en 
god arbetsmiljö.

 Mål: Att all personal utbildas i den miljökunskap            
  som krävs.

  Att all personal utbildas i arbetsmiljölagen i adekvat  
  omfattning.

marknadsföring
All marknadsföring målsätts och utvärderas.

 Mål: Att hemsidan är modern och används                         
  ändamålsenligt.

  Att varumärket för Forsbacka GK tydliggörs                 
  (vad står vi för?)

  Att medlemsantal, greenfeegäster, tävlingsdeltagare   
  ökar varje år till följd av målmedveten                   
  marknadsföring.

FOrSbaCkaS viSiONSarbete

Forsbackas visionsarbete
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Golfresor 2013 till 
Lumine Golf & Beach Club

Efter vårens succéresa till Lumine Golf & 
Beach Club blev valet av resmål väl-
digt enkelt. Vi kör på samma koncept! 
Lumine Golf & Beach, en timma söder 
om Barcelona, är en ny Greg Norman 
designad anläggning med 2 stycken 18 
håls banor och en 9 håls bana. Det blir 
fem dagar med mycket golf, trevliga mid-
dagar och god service. Lägg också till de 
trevliga golfbanorna och en mysig spansk 
kuststad så blir det en bra vecka! Ny-
het är att det är planerat två olika resor. 
Första veckan, 15/3-22/3, är för enbart 
herrar med hcp 36 eller lägre. Den andra 
veckan, påskresa, är öppen för ”alla” med 
hcp 54 eller bättre. Under båda veckorna 
kommer det arrangeras tävlingar och 
middagar.

Herresa till Lumine Golf 15– 22/3
• Transport från flygplats till hotell
• Transport från hotell till golfbana under hela 
veckan
• Boende, frukostpension och del i dubbel-
rum
• 5 st 18 håls ronder, möjlighet att spela 27 hål
• 1 st 9 håls rond
• Golfskola 1 tim/dag
• Max 12 personer, ”först till kvarn.”
Pris: 7 000 kr exklusive flyg

Golfresa till Lumine Golf 22– 29/3
• Transport från flygplats till hotell
• Transport från hotell till golfbana under hela 
veckan
• Boende, frukostpension och del i dubbelrum
• 5 st 18 håls ronder
• 1 st 9 håls rond
• Golfskola 2 tim/dag
Pris för resan: 8 600 kr exklusive flyg (denna 
vecka är dyrare p.g.a. det är en s.k. påskvecka)

Flygresan bokar ni själva via min kontakt, Pirkko, på Tickets kontor i Karlstad. Ni når 
henne på 054- 240189 eller mail pirkko.viinamaki@ticket.se . Mitt tips är att boka biljet-
terna i god tid. Priset kan stiga eller vill det sig riktigt illa så finns det inga biljetter kvar.
Transport till och från Landvetter är något som vi kan lösa tillsammans då vi vet hur 
många resenärer vi blir, ingår inte i resans pris. Första delbetalningen, 1 000 kr, görs innan 
12-12-31. Sista dag för slutbetalning är 13-02-01. OBS! Delbetalningen betalas ej tillbaka 
vid avbokning.

Skicka mig ett meddelande på pro.fogk@telia.com eller ring 0706-323275 om Du är intres-
serad av resan. Resan är öppen för alla. Har ni vänner från en annan klubb än Forsbacka 
GK som vill åka med så ordnar vi det.

Hälsningar
Birger Kjellstedt
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klUbbmäStare 2012

StatiStik

herrar
Kristoffer Karlsson

damer
Ingen tävling

pojkjuniorer

Flickjuniorer

d-35

d-60

h-45
Peter Lindberg

h-55
Pelle Larsson

h-65
Leif Andreasson

Foursome
Felix Jordansson 
Markus Kjellin

d-50 , d-70, dam
h-35, h-75  

Ingen tävling

vi gratulerar
alla klubbmästare!

prisutdelning sker på
höstårsmötet.

tidsbokning i Git
2010 2011 2012

Gjorda bokningar totalt 16 333 14 900 15 889
gjorda via min Golf 5 426 5 592 6218
gjorda via Golfbox Skandinavien 218 243 331
gjorda via min Golf mobil (nyhet 2011) 0 78 207
gjorda via receptionen 10 639 8 966 9133

Greenfree
2007 2008 2009 2010 2011 2012

registrerade besökare 6400 6100 6 300 5 700 5100 6443

kommentar: bokningarna via min Golf fortsätter att öka i allt snabbare takt. 
men merparten av bokningarna görs fortfarande via telefon eller över disk.

kommentar: den kraftiga ökningen av greenfee förklaras till stor del med 
att redovisningen i Git förbättrats väsentligt.

Se annons/information sidan 29!
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Statistik km (antal deltagare) 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 antal/klass

km herr 22 22 20 16 12 17 14 123
km pojkjunior 0 0 0 5 0 7 0 12
km dam 6 5 7 5 0 0 0 23
km Flickjunior 0 0 0 4 0 4 0 8
km Foursome 18 24 42 24 18 30 5 161
h-35 4 8 7 4 4 0 4 31
h-45 7 0 11 6 4 6 9 43
h-55 5 7 11 4 8 11 11 57
h-65 8 8 9 6 9 8 5 53
h-75 9 6 5 5 4 0 0 29
d-35 0 0 0 0 0 4 0 4
d-50 0 0 0 0 0 0 0 0
d-60 0 0 0 0 0 0 0 0
d-70 4 0 0 0 0 0 0 0
totalt per år: 83 80 112 79 59 87 48
antal deltagare/km-tävling i snitt: 6 6 8 6 4 6 8

medlemsstatistik per 31 oktober 2012
Seniorer antal %
anställda 7 0,79%
Fullvärdig med spelrätt 397 45,06%
Fullvärdig, hyr spelrätt 56 6,35%
hedersmedlem 1 0,11%
Stud. & värnpliktig 22-27 år 24 2,72%
80+ 21 2,83%
vardagsmedlem med spelrätt 17 1,92%
vardagsmedlem, hyr spelrätt 3 0,34%
pay as you play 119 13,50%
pröva på 19 2,16%
Sponsorer 50 5,67%
passiva 89 10,10%
Summa Seniorer 803 91,15%
Juniorer
Fullvärdig 56 6,37%
0-10 år 8 0,91%
pröva på 4 0,45%
pay as you play 1 0,11%
Sponsorer 6 0,68%
passiva 3 0,34%
Summa Juniorer 78 8,85%

medlemmar totalt 881 100,00%

kommentar: antalet startande i km minskar kraftigt. i år genomfördes endast 6 klasser med totalt 
48 deltagare. 2011 deltog 87 deltagare i 8 klasser. hur kan vi göra km bli mer attraktivt??

kommentar: den 15 november 2011 var antalet seniorer i klubben 836 stycken och antalet juniorer 107. 
Sammantaget har antalet medlemmar minskat med 62 stycken under perioden.
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2011 antal startande herr dam GF
intersport Fb 28 23 4 1
dalslands tour kval 176 76 17 83
pingst irish greensome 144 90 27 27
volvo World Golf Challenge 86 64 22 0
riksmästerskap äkta makar 136 67 67 134
provinstidningens travgolf 88 45 19 23

FoGk veckan
öppningstävling Fb 156 77 29 50
Seb singel vpr 65 32 11 22
Scramble 124 61 28 35
Golfshopens Fb 85 53 17 15
Forsbacka Golfshop singel 85 53 17 15
avslutningstävling Fb 167 84 34 46

Gold digist viasat Golf 126 86 30 10
äkta make/sambo mixed 48 19 19 10
kalkon&kanon 136 86 23 27
dalslands tour Final 108 543 11 54
kommunkampen 20 15 5 0

1977 1006 392 579

2012 antal startande herr dam GF
intersport Fb 76 55 18 3
pingst irish Greensome 72 41 20 11
iCa Supermarket singel 54 43 9 2
volvo World Golf Challenge 98 72 22 4
provinstidningens travgolf 102 80 17 36

FoGk-veckan
heintz Fb 124 64 19 41
Seb singel vpr 72 34 13 25
Scramble shotgun 102 51 23 28
Golfstore Fb 128 64 19 41
FoGk Golfshop singel 67 36 13 18
einhalls Fb 108 70 13 25

Golf digest viasat golf  75 55 13 7
äkta make/sambo mixed 44 22 21 1
kalkon&kanon 126 68 27 31

1279 752 250 277

tk´s tävlingar 2011/2012 - statistik

kommentar: antalet startande i tk´s tävlingar minskade kraftigt 2012.                                           
tk kommer att utreda/analysera orsakerna.
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Nu erbjuder MoreGolf MasterCard i samar-
bete med Svenska Golfförbundet en möjlig-
het att delbetala din eller familjens årsavgift 
till golfklubben. Det innebär att du slipper 
betala hela summan på en gång och delar 
istället upp betalning på 6 eller 12 månader 
– helt utan ränta! Det enda som tillkommer 
är 25 kronor per månad i delbetalningsav-
gift.   

bara för dig som är golfare 
MoreGolf MasterCard är betal- och kredit-
kortet som även fungerar som medlemskort 
i Svenska Golfförbundet. Och förutom 
möjligheten att delbetala din årsavgift ingår 
flera försäkringar såsom HIO-försäkring 
och reseförsäkring. Dessutom får du unika 
erbjudanden och poäng på allt du handlar 
med kortet. Just nu får du dessutom 17 000 
poäng när din ansökan har beviljats, gäller 
endast nya kunder. 

På följande sidor finns två olika ansök-
ningsformulär. Det gröna formuläret är 
för dig som både ska ansöka om MoreGolf 
MasterCard och möjlighet att delbetala. Det 
blå är för dig som redan har kortet och bara 
vill ansöka om att delbetala. Det enklaste 

är att du skriver ut, fyller i och skickar in 
din ansökan, adressen finns i ansökan. Läs 
mer om alla fördelar och villkor på golf.se/
moregolf.  

Fakta om moreGolf masterCard 
Ordinarie årsavgift 295 kr. Kreditränta f.n. 
16,39 % (2012-10-05), rörlig. Vid en ut-
nyttjad kredit på 15 000 kr är den effektiva 
räntan 18,53 % och det sammanlagda be-
lopp som ska betalas är 16 428 kr. Beloppet 
är uträknat utifrån ett exempel där kredi-
ten är återbetald på 12 månader och att 30 
räntefria dagar utnyttjas samt att krediten 
nyttjas utan avgift för kontantuttag. Kon-
tantuttag kostar 3 % av uttaget belopp, dock 
lägst 35 kr per uttag. Valutaväxlingspåslag 
är 1,5 % på valutakursen. Betalas inte hela 
kontoskulden på en gång ska kontoskulden 
återbetalas genom månadsvisa betalningar 
om lägst 3 %. Inbetalningsbeloppet är dock 
lägst 150 kr, men högst skulden på kontot. 
Avtalet gäller tills vidare och ångerrätt gäl-
ler. Kreditgivare: EnterCard Sverige AB (org 
nr 556673-0593) 105 34 Stockholm. Före-
taget står under tillsyn av Finansinspektio-
nen.  
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ANSÖK OM MOREGOLF MASTERCARD OCH 
DELBETALNING AV ÅRSAVGIFTEN TILL DIN GOLFKLUBB
Fyll i ansökan, lägg i ett kuvert tillsammans med avin/avierna för årsavgiften och skicka portofritt till EnterCard  
”Kreditservice”, Svarspost 205 046 42, 110 01 Stockholm. EnterCard betalar på ditt uppdrag årsavgiften till din  
golfklubb. Högsta belopp för delbetalning är 15 000 kr.

Kom ihåg att 
bifoga avin för 

årsavgiften!

Posta idag (portofritt) till EnterCard ”Kreditservice”, Svarspost 20504642, 110 01 Stockholm.

Önskad köp- och kreditgräns*:  40 000      30 000      20 000     

Personnummer                        Golf-id

Efternamn

Förnamn 

Gatuadress               

Postnummer                 Postadress                         

Hemtelefon                               

Mobilnr

E-postadress                               

 

Anställning/Sysselsättning            Arbetar              Studerar              Pensionär               Arbetssökande             

Årsinkomst                                                        
(före skatt)                          

Antal personer i hushållet:     Vuxna   Barn under 18 år        

Boendeform:     Hyresrätt   Inneboende   Bostadsrätt            Egen fastighet  

 

Kreditgivare är EnterCard Sverige AB, 105 34 Stockholm, org nr 556673-0593. EnterCard Sverige AB står under tillsyn av Finansinspektionen.

Kreditförmedlare är Svenska Golfförbundet Affärsutveckling AB, Box 84, 182 11 Danderyd, org nr 556455-4557.

64000                          80101                                           A1211GK-100FD-01

Jag har tagit del av de allmänna villkoren som gäller för MoreGolf MasterCard, Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation och infor-
mation om avtal som ingås per distans på moregolf.golf.se och sparat ner dem. Jag ansöker härmed om MoreGolf MasterCard och försäkrar att 
de uppgifter som lämnats är fullständiga och riktiga. Jag godkänner att kortansökan kommer att genomgå en sedvanlig kreditprövning varvid en 
kreditupplysning kommer att tas. Jag godkänner och förbinder mig att följa villkoren för MoreGolf MasterCard om kort beviljas. Om den beviljade 
krediten efter kreditprövningen är lägre än den jag har ansökt om godkänner jag även villkoren med den lägre krediten. Information om behandling 
av personuppgifter och om uppgiftslämnande till kreditupplysningsföretag finns i anslutning till villkoren.

Härmed ger jag EnterCard Sverige AB rätt att belasta mitt MoreGolf MasterCard med det belopp på bifogad avi/avier som avser årsavgiften till min 
golfklubb. Observera att det överförda beloppet måste rymmas inom din kreditlimit på kortet.

Ort/datum Sökandes underskrift

  1. ÖNSKAD KREDITGRÄNS

  2. DINA PERSONUPPGIFTER OCH DElbETAlNINGSTID

  3. DIN ANSTÄllNING

  4. ÖVRIGA UPPGIFTER 

  5. GODKÄNNANDE

– –

*Om du inte gör något val kommer en köp- och kreditgräns på 20 000 kr att behandlas.

✓

Jag vill delbetala årsavgiften på    6 månader        12 månader  Kom ihåg att fylla i antal månader för delbetalning.

Arbetsgivare/ 
egen rörelses namn

(lägst 10 000 kr, högst 150 000 kr).
Annat belopp

Jag vill ansöka om MoreGolf MasterCard (årsavgift 295 kr), och delbetala årsavgiften till min  
golfklubb med kortet och fyller i samtliga uppgifter på ansökan.
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Ansök om delbetAlning Av årsAvgiften
till din golfklubb
Fyll i ansökan, lägg i ett kuvert tillsammans med avin/avierna för årsavgiften och skicka portofritt till EnterCard
”Kreditservice”, Svarspost 205 046 42, 110 01 Stockholm på ditt uppdrag årsavgiften till din golfklubb.
Högsta belopp för delbetalning är 15 000 kr.

Posta idag (portofritt) till EnterCard “Kreditservice”, Svarspost 20504642, 110 01 Stockholm.

önskad köp- och kreditgräns:  40 000      30 000      20 000     

Personnummer                        golf-id

efternamn

förnamn 

gatuadress               

Postnummer                 Postadress                         

Hemtelefon                               

mobilnr

e-postadress                               

 

Anställning/sysselsättning            Arbetar              studerar              Pensionär               Arbetssökande             

årsinkomst                                                        
(före skatt)                          

Antal personer i hushållet:     vuxna   barn under 18 år        

boendeform:     Hyresrätt   inneboende   bostadsrätt            egen fastighet  

 

  

    Jag har moregolf masterCard och vill delbetala årsavgiften till min golfklubb med mitt kort.
 eller

    Jag har moregolf masterCard och vill delbetala årsavgiften till min golfklubb med mitt kort. Jag behöver även höja min
kreditgräns och ansöker därför om höjd kreditgräns på mitt moregolf masterCard. Jag godkänner att ansökan kommer
att genomgå sedvanlig kreditprövning varvid en kreditupplysning kommer att tas. för höjning av kreditgräns tillämpas
tidigare ingånget avtal, villkor för moregolf masterCard.

Jag har kryssat i ett av alternativen ovan och godkänner att enterCard på mitt uppdrag debiterar mitt betal- och kreditkort och betalar årsavgiften
till min golfklubb med det belopp som framgår på bifogad avi/avier. detta betalningsuppdrag gäller tills dess att kontohavaren återkallar det eller
tills att kortet och därtill kopplat konto avslutats. observera att det överförda beloppet måste rymmas inom det tillgängliga beloppet på kortet
information om din kreditlimit och aktuellt saldo på ditt kort hittar du under kortöversikt i kortwebben eller ring kortservice på 0771-36 36 36.

ort/datum sökandes underskrift

  1. ÖNSKAD NY KREDITGRÄNS

  2. DINA PERSONUPPGIFTER OCH DElbETAlNINGSTID

  3. DIN ANSTÄllNING

  4. ÖVRIGA UPPGIFTER 

  5. GODKÄNNANDE (KRYSSA I ETT AlTERNATIV NEDAN)

– –

Jag vill delbetala årsavgiften på    6 månader        12 månader  kom ihåg att fylla i antal månader för delbetalning.

Arbetsgivare/ 
egen rörelses namn

(lägst 10 000 kr, högst 150 000 kr).
Annat belopp

Jag har moregolf masterCard och vill delbetala årsavgiften till min golfklubb med mitt kort.

eftersom jag har tillräckligt med köputrymme fyller jag bara i punkterna 2 och 5 på ansökan.

Jag har moregolf masterCard och vill betala årsavgiften till min golfklubb med mitt kort.

Jag behöver höja min köp- och kreditgräns och fyller därför i samtliga uppgifter på ansökan.

kreditgivare är enterCard sverige Ab, 105 34 stockholm, org nr 556673-0593. enterCard sverige Ab står under tillsyn av finansinspektionen.
kreditförmedlare är svenska golfförbundet Affärsutveckling Ab, box 84, 182 11 danderyd, org nr 556455-4557.

kom ihåg att 
bifoga avin för 

årsavgiften!



ForsbackaNytt

32

Under vinterhalvåret är reception och 
kansli öppet mellan kl 09:00 och 15:00. 
Under samma tid kan ni också nå inten-
denten.
Receptionen 0532-616 90 
hotell.fogk@telia.com
Intendent 0532-616 91 
forsbackagolf@telia.com
Instruktör 0532-616 92 
pro.fogk@telia.com
OBS! Vi har ny postadress:  
Forsbacka Golfklubb
Forsbacka 301
662 91 ÅMÅL

ändringar medlemskap
Meddela kansli/reception snarast möjligt, 
dock senast 30:e november, om ni vill 
ändra något i ert medlemskap inför 2013.

Fakturering
Fakturering av medlemsavgifter kom-
mer att ske i december och de flesta av er 
kommer att få fakturan strax före jul. Vi 
ser gärna att ni betalar eller delbetalar er 
faktura redan innan ”sista betalningsda-
tum” – på så sätt hjälper ni klubben lite 
extra eftersom vår likviditet alltid är an-
strängd under denna tid av året. Utnyttja 
gärna delbetalningserbjudandet från 
More Golf (se information/annons sidan 
xx). Möjligheten finns också att via klub-
ben dela upp betalningen i två omgångar, 
hälften på förfallodagen och hälften sista 
februari. Betala till vårt bankgiro 118-
1171. Ange fakturanummer och golf-id 
som referens. Obs att vi inte längre har 
postgiro!

kontaktuppgifter
Det är viktigt att ni kontrollerar och 
vid behov uppdaterar era adressuppgif-
ter inklusive e-postadress på Min golf/
Golf.se så att vi har aktuella uppgifter 
för fakturering och andra utskick. Även 
uppgifterna i matrikeln blir då aktuella 
då uppgifterna hämtas automatiskt från 
Golfens IT-system. Behöver ni hjälp så 
kontakta kansliet.

bagskåpen
Det är många som står i kö för att hyra 
bagskåp och det är många skåp som 
står tomma. Byten och överlåtelser av 
skåp som gjorts utan att kansliet med-
delats innebär att vi inte längre exakt vet 
hur många och vilka skåp som står till 

förfogande. Under vintern ska vi göra en 
storstädning av skåp och lokaler. Av den 
anledningen måste ALLA tömma sina 
skåp. Sedan vill vi att alla berörda kontak-
tar kansliet och meddelar vilket nummer 
ni har och utifrån detta gör vi en ny och 
förhoppningsvis korrekt bagskåpsför-
teckning. De skåp som inte blivit tömda 
1 mars kommer att tömmas av klubben 
efter kontroll mot vår skåplista och sedan 
bedömas vara lediga för uthyrning.

vinterträning i åmåls tennishall
Snart är det dags för vinterträning och 
även nu kommer vi att hålla till i Åmåls 
tennishall. Träningstiderna kommer att 
meddelas via vår hemsida och epost. Att 
träna inomhus är ett bra sätt att hålla 
igång svingen och gemenskapen med 
golfkompisar. Med hjälp av filmkamera 
kan ni också göra eventuella justeringar 
i svingen. Vi har även tillgång till tennis-
klubbens mötesrum och gym. Varför inte 
kombinera ett golfpass med lite gym och 
sedan en runda stavgång eller löpning i 
Örnässpåret?

regelkurser
Under vintern kommer vi att genomföra 
två regelkurser. Mer information om detta 
kommer att skickas ut senare. 

Golfresa
Även denna vår arrangerar klubben en 

golfresa till Lumine i Spanien (se annons 
sidan 26 och vår hemsida). Det finns 
fortfarande platser kvar så passa på! 

Sist men inte minst
Så vill vi som jobbar på Forsbacka önska 
alla medlemmar en riktigt GOD JUL och 
ett GOTT NYTT ÅR! 
Hälsar Anders, Ann-Britt, Birger och 
Pelle med personal.

Birger Kjellstedt och Ann-Britt Larsson.

Information från reception, kansli 
och tränare

reCeptiON, kaNSli, träNare
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Efter att ha ryckt in några dagar under 
hösten när Göran W varit ledig så har 
jag nu med start 1 oktober installerat 
mig fullt ut på Forsbacka. Hittills har den 
mesta tiden gått åt till att försöka sätta 
mig in i allt som ska hanteras på en golf-
klubb och det är onekligen en hel del…… 
Har stor hjälp av Göran W som är inne 
några timmar varje vecka och fungerar 
som en mycket värdefull kunskapskälla. 
Jag har också fått en bra support från sty-
relsen och mina mycket trevliga arbets-
kamrater!

Vem är då Anders Bring? Jag brukar 
beskriva mig själv som en 52 årig typisk 
jämtlänning på tillfälligt besök i Dalsland. 
Detta tillfälliga besök är nu inne på 24:e 
året och lär väl pågå ett tag till….. Bor 
med fru och ett ännu inte utflyttat barn i 
Dingelvik utanför Dals-Långed.

Jag är i grunden turistekonom med 
inriktning på ekonomi och marknadsfö-
ring. Efter avslutade studier på högsko-
lans turismlinje i Östersund hamnade 
jag tack vare, eller på grund av…, min 
blivande fru i Dalsland och arbetade de 
första 6 dalsländska åren som turistinten-
dent i Dals-Eds kommun. 1994 köpte jag 
Laxsjöns Camping & Friluftsgård som jag 
drev fram till år 2000. Jag arbetade sedan 

ett par år som studieombudsman och för 
ett utbildningsbolag innan jag återgick 
till turismbranschen och blev turistchef 
i Bengtsfors. De senaste sex åren har jag 
drivit ett konsultföretag som specialiserat 
sig på projektledning, affärs- och pro-
duktutveckling samt varumärkesbyggnad 
inom affärsområdet naturbaserad turism. 
Efter drygt 20 år inom turistnäringen 
kände jag att jag ville ha nya utmaningar 
och sökte därför intendenttjänsten på 
Forsbacka Golfklubb. 

Golf provade jag för första gången på 
Forsbacka för drygt 12 år sedan och 
fastnade direkt för sporten. Jag skulle 
vilja beskriva mig som en typisk ”hellre 
än bra spelare”. Eftersom jag alltid tyckt 
att golfregler är intressanta (kan detta 
anses vara fullt normalt?) är sedan 2007 
distriktsdomare.

För mig är uppdraget på Forsbacka gan-
ska tydligt. Den övergripande målsätt-
ningen måste vara att ge alla kategorier 
av medlemmar, gäster och sponsorer 
absolut bästa möjliga service, trivsel och 
totalupplevelse. Efter ett besök på Fors-
backa ska man åka hem med ett belåtet 
leende på läpparna och genast börja 
planera för sitt nästa besök. Detta även 
om själva golfspelet kanske inte fungerat 

som man tänkt. Uppnår vi detta så ges vi 
också möjligheten och får resurserna att 
utveckla klubben och banan långsiktigt 
så att vi står oss starka i framtiden. Även 
om hela golfbranschen sedan en tid varit i 
gungning så anser jag att vi har goda för-
utsättningar för en positiv utveckling på 
Forsbacka. Vi har en välrenommerad och 
topprankad bana, en stabil ekonomi samt 
en engagerad styrelse och personalstyrka. 

Hos mig är dörren nästan alltid öppen 
och kaffet är oftast någorlunda varmt. 

Titta gärna in!
Anders B

En jämtlänning på tillfälligt besök….

Den gamle hälsar den nye välkommen!

Nye iNteNdeNteN aNderS briNG på platS


