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En mycket speciell säsong har passerat. 
Den började med en vår som visade näs-
tan katastrofala skador på både greener 
och fairways. Många var vi som i juni 
tänkte att ”detta kommer inte att läka den 
här säsongen”. Åtskilliga synpunkter och 
goda råd levererades till oss som ansva-
rar för banan. Bankommittén och dess 
personal tog rådgivning från förbundets 
expertis och enligt mitt förmenande har 
man lyckats mycket bra med sitt arbete. 
Vi har återigen en väldigt fin golfbana.
Det i kombination med ett i flera må-
nader unikt golfvänligt väder gör att jag 
tillåter mig summera säsongen som klart 
lyckad.

Vi anar ett litet trendbrott då medlems-
antalet inte verkar sjunka för första året 
på länge. Vi har fler registrerade juniorer 
än tidigare och en livfull verksamhet med 
många engagerade föräldrar/ledare. Vissa 
kvällar är det golftränande ungar överallt. 
Härligt!

Klubbens ekonomi redovisas utförligare 
på annat ställe i Forsbackanytt men gläd-
jande är att resultatet blir positivt. Vi är 

på väg åt rätt håll!
Mangårdsbyggnaden har fått en rejäl 
ansiktslyftning. En liten fontän är anlagd. 
Asfaltering av parkeringen och dess till- 
och frånfart är också ett lyft för intrycket 
och dessutom slipper vi mycket av det 
irriterande dammet. Linjering och andra 
markeringar sker i vår.

Vi har fler projekt på gång, bland annat 
ska omklädningsrummens behov åtgär-
das, förbättring av hål 18 fastställas och 
genomföras och drivingrangens utform-
ning ses över.

På det hela taget är vi en välmående klubb 
med många engagerade medlemmar och 
en styrelse som brinner för Forsbacka 
GK. Fortsätt gärna komma med förslag 
och synpunkter, både muntligen och 
mailledes. Vi i styrelsen vill dessutom 
gärna få feedback på det vi håller på med.
I september började vår nye klubbchef, 
Fredrik Lindegård, som inledde med någ-
ra veckors parallellgående med vår då av-
gående klubbchef Anders Bring. Anders, 
som varit mycket uppskattad, kommer att 
avtackas på årsmötet 28 november.

Vintern står för dörren. Jag hoppas ni alla 
får en fin sådan, med Jul och Nyår, vin-
terfiske, skidåkning och andra aktiviteter. 
Och kom ihåg, snart är det golf igen.

Svante Melander
Ordförande

OrdFöraNdeN har Ordet

Hej golfvänner

Karlstad
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Vår förre ordförande Anders Göras 
skrev i sin avslutande krönika: ”Hop-
pas vi får bättre väder nästa år.” Och det 
fick vi, en fantastiskt fin sommar har nu 
passerat.
Det hade varit bra om han hade fått 
med vinter och vår också.

I fjol växte gräset nästan ifrån oss, i år 
blev det tvärtom, men tack vare mycket 
hjälpsådd på både greener och fairway så 
blev ändå slutet av säsongen en positiv 
upplevelse. Mycket beröm har kommit 
från både medlemmar och gäster över 
framför allt bra greener.

Ganska tidigt på säsongen lyckades 
Pelle hitta en såmaskin för fairway, den 
inköptes och hämtades av fader Ulf 
Gärdensmo som alltid ställer upp när så 
behövs. Hjälpsådd har skett i omgångar 
och vi hoppas att detta skall ge resultat 
även våren 2014. Det måste dröja minst 
40 år innan årets övervintring kommer att 
upprepas.

För att ge banan förutsättningar till en 
bättre övervintring har vi låtit släppa 
upp gräset på fairway några millimeter, 
samtidigt som vi undviker att klippa de 
s.k. vägarna från tee till fairway.

När ni läser detta har vi äntligen begåvats 
med en fin uppfart och parkering. Det tog 

sin tid, delvis beroende på att kommuni-
kationen mellan berörda parter inte var 
den bästa.
Nu är det i varje fall klart så långt, mar-
kering av P-rutor kommer. Det har kostat 
mycket pengar, men vi är övertygade om 
att det på sikt kommer att göra Forsbacka 
GK ännu mera attraktivt, kanske ytterli-
gare några kliv på rankingen.

Under 2013 har vi försökt att styra upp 
alla kostnader när det gäller både perso-
nal och andra utgifter på bansidan utan 
att detta på något vis skulle gå ut över 
banans finish och kondition.
Totalt uppskattas att vi kommer att ha 
sparat in ca en kvarts miljon när året är 
slut, en hel del på minskade kostnader 
för reparation och underhåll av maskiner, 
men även genom effektivare nyttjande-
grad av personal.

Golfbilar har vi, både egna och hyrbilar. 
Kurt Nyström med lite stöttning av ”kon-
sulten” Leif Andreasson har under tidig 
vår jobbat med att se över och renovera 
flera av våra egna bilar med gott resultat. 
Nästa år kommer det troligen att finnas 
ännu fler bilar i gott skick genom att vi 
eventuellt tar över de som hyrts under 
2013 och eller hyr in flera.
I fjol fanns det stora förhoppningar om 
att få i gång ett hugg- och röjargäng igen, 
tyvärr så gick det bort sig någonstans i 

snårskogen.
Men nu har arbetsvilliga Leif Gustafs-
son, Stellan Nyqvist, Ingemar Andersson 
och Krister Axelsson bestämt sig för att 
återuppta tanken om att frivilligarbete 
runt banan är ett bra sätt att umgås och 
samtidigt göra mycken nytta.
Ni som känner att detta är ett bra initiativ 
och vill vara med kan gärna ringa Leif 
Gustafsson på telefon 0705-660557. Själv-
klart behöver du inte vara en man, även 
en kvinna kan.

När detta skrivs kan konstateras att det 
drivande bolaget av golfbanan i Färgelan-
da, Dagsholm AB har försatts i konkurs 
likaså Dalsand Resort AB i Mellerud, det 
är då skönt att konstatera att Forsbacka 
GK står starkt.

Avslutningsvis vill jag lyfta fram dem som 
ser till att vår golfbana är i bästa skick 
under alla de skiftande förutsättningar 
som dyker upp under ett golfår: Pelle 
(greenkeeper), Birgit (kommer säkert åter 
2014), Karl-Gustav, Johnny, Göran, Ulf 
och Markus.

Kom ihåg att ni gärna får höra av er med 
synpunkter och idéer när det gäller ba-
nans skick och utformning till Pelle eller 
undertecknad.

Johnny Kjellin BKO

Visst blev det bra till slut!
rappOrt FråN baNkOmmittéN 2013
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herrkOmmittéN

Urban Svenhage skrev historia när han 
vann första upplagan av ”Race till XO”
Dags att summera golfsäsongen 2013. För det första så har den 
som vanligt gått alldeles för fort! För det andra  har ju vädret 
varit strålande i stort sett hela tiden. Men säsongen kunde allt 
ha vara lite längre, för det är ju så förbaskat kul att spela golf, 
eller hur?

hemliga resan
Hemliga resan, som gick norrut till Lannalodge Golfresort, 
var en riktig höjdare! För många var det den första kontakten 
med utrustningen för året. Det kan på sitt sätt jämföras med 
kosläppet på Säters gård. En del vet hur man ska göra och en 
del försöker så gott de kan!
Tack Hans B och Anders G för ert enorma engagemang runt 
dessa resor! 
Vi kan inte annat än beklaga att Ni dragit Er tillbaka. Vi har 
dock full förståelse för Ert beslut. Tusen tack! Det blir förhopp-
ningsvis en resa till våren ändå!

herrgolfen
Tisdagarna har som alltid varit populära. 591 rundor har 
spelats av 80 olika spelare. Den som var med flest gånger var 
Roland. Han missade bara en endaste tisdag. GÖTT Roland! 
En del ”nya” ansikten har dykt upp på tisdagarna, vilket är 
mycket trevligt och inte minst viktigt för framtiden så att vi 
tryggar återväxten i klubben. Ta med dina golfkompisar på 
våra tisdagar och visa vad kul vi har det. 

klassegrare
Glenn Eriksson segrade i poängbogeyn. Han snittade på sina 6 
räknade rundor, 36,83 poäng! 
Mikael Sördell vann slagklassen med ett snitt på 71,83 slag på 
de 6 rundorna.

öhmans minne
Årets final av Öhmans minne spelades mellan Peter Lindberg 

Urban Svenhage med inspel till 18 green i finalen i Race to XO.

och Peter Kullberg där den sistnämnde drog det längsta strået 
trots 3 ner efter 9 hål. 
Grattis Peter Kullberg! 

race to XO
Första upplagan av Race to XO genomfördes under sommaren. 
Vi hade gjort ett rankingsystem där resultaten i herrdagarna 
varje vecka utgjorde grunden för poängsättningen. Allt i andan 
av proffscirkusens Race to Dubai! Vi kan nog säga att det blev en 
liten succé!
Många av de 20 högst rankade hade dessvärre förhinder när 
finalen avgjordes, vilket  reserverna tackade för. Det blev just en 
reserv som tog hem segern efter en trevlig finalsöndag på Fors-
backa. Vi gratulerar Urban Svenhage till segern i Race to XO och 
till de 50 som uppnåddes någon vecka efter! Grattis Urban!  

Det var i stora drag vårt golfår signerat herrkommittén. Bara att 
konstatera att vi måste ha en vinter innan vi kommer igång igen. 
Vi ses, om inte förr, våren 2014!

Göran Arvidsson, Kenneth Ahnström, Mats Ackerblad, Christer 
Stolpen, Peter Nilsson och Peter Lindberg.Peter Kullberg vann finalen av Öhmans minne.
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Delar av H-35 och H-45 var under året i Skottland och besökt bland annat anrika St Andrews. H-35 och H-45 tackar för den gångna 
säsongen och önskar alla lycka till med 2014 års säsong. 

inkl. glögg & kaffe350:-
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Forsbacka GK:s oldtimers hade 
avslutning på golfsäsongen på 
stadshotellet den 17 oktober 2013 
med årsmötesförhandlingar, 
buffé och prisutdelning.

Vid årsmötesförhandlingarna 
lämnade Kurt Carlson ordfö-
randeposten och Stellan Nyqvist 
valdes som ny ordförande. 
Övriga medlemmar i kommit-
tén är Bo-Lennart Hjalmarsson, 
Ulf Gärdensmo, Ulla Gustafsson, 
Monika Fagerström och Christer 
Axelsson. 

Övrigt att nämna från mötet är 
att vi fortsätter med en slaggolfs-
tävling per månad även under 
2014.
Ett annat ämne som diskuterades 

var att ändra namn på oldtimers- 
till seniorkommittén. Som 
avslutning på mötet överlämna-
des blommor till Kurt Carlson 
som tack för de år han lagt ner i 
kommittén.
Efter mötet övergick mötesdel-
tagarna till hotellets buffé som 
avslutades med kaffe och kaka.

Under kaffet förrättades prisut-
delning för de bästa prestatio-
nerna under året. Vinnare på 
damsidan var Birgitta Nyqvist, 
poängbogey och slaggolf. På 
herrsidan vann Rune Karlsson 
poängbogey och Reinhold Berg 
slaggolf. Göran Wessberg vann 
nio-hålstävlingen medan Vera 
Kadhammar och Patricia Söder 
vann lagtävlingen.

Carlson lämnar oldtimersskutan

Tidigt i våras arbetade vi i medlems-
kommittén, tillsammans med övriga 
kommittéer, fram ett förslag om hur 
vi ska bemöta våra nya medlemmar. 
Hur ska vi berätta om Forsbackas 
historia och hur ska vi arbeta med 
fadderrundor?

Fadderrundorna ansågs vara 
uppskattade och många var med 
från början av säsongen. Ju längre 
säsongen led desto mer avtog 
rundorna på söndagar. En tanke som 
framförts är att ringa runt till faddrar 
vilket gör att man kan hitta tider som 
gör att man spelar när det passar var 
och en.

Ambitionsnivån i kommittén var 
hög under försäsongen men avtog 
efter hand, tyvärr. Vår plan var att gå 
ut med ett medlemsbrev och fråga 
vilka medlemsaktiviteter som ansågs 
vara mest värdefulla. När vi disku-
terade frågan med styrelsen ansåg 
vi att det är ett projekt som defintivt 
ska genomförs. Vi ser fram emot era 
åsikter under kommande säsong.

Susanne Korduner
Irene Gustavsson

Medlemskommittén 2013

OldtimerskOmmittéN

medlemskOmmittéN
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Tävlingsåret 2013
tävliNGskOmmittéN

Resultat 
seriespel 
2013 

INTERSPORT Fyrboll
Sponsor: intersport åmål
Klass A: Catrin Eriksson & Leif Sundberg
Klass B: Andreas Krave & Per Andersson

DALSLAND TOUR kval 1
Sponsor: melleruds Nyheter
Segrare: Emil Ahlqvist & Mikael Grönqvist

PINGST IRISH Greensome
Sponsor: einhall maskiner
Klass A: Anders Klang & Jesper Klang
Klass B: Kenth Peterson & Mikael Möller

VOLVO WORLD 
GOLFCHALLANGE 
Sponsor: br. brandt bil ab
D-klass: Irene Gustafsson & Thinka Berg 
Sköld
H-klass: Bosse Zetterlund, Billeruds GK & 
Jimmy Zetterlund, Billeruds GK

TVÅ GENERATIONER GS
Sponsor: FoGk
Klass A: Anders & Hampus Bring
Klass GK: Annika & Ted Mortimer, Kungs-
backa GK

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

FORSBACKA VECKAN

ICA SUPERMARKET Singel
Sponsor: iCa supermarket åmål
Klass A: Roland Edvinsson
Klass B: Birger Hansson, GBGs GK
Klass C: Lucas Krave

• S E B GS
Sponsor: seb åmål
AP-klass: Gunilla Johannesson
Samuel Olsson, Billeruds GK
PB-klass: Christoffer Seleskog, Kungälv-
Kode GK & Jonas Gustafsson, Kungälv-
Kode GK

• ED & BENGTSFORS 
FÖRETAGARES SCRAMBLE
Sponsor: ed- och bengtsforsföreta-
garna
Segrare: Curt-Åke Sandberg, Lisbeth 
Alfredsson, Mikael Henriksson

• GOLFSTORE Fyrboll
Sponsor: dömle Golfshop karlstad
AP-klass: Samuel Olsson, Billeruds GK, 
Örjan Andersson
BP-klass: Arve Brandt, Margeurite Nor-
mark, K-stad GK

• PD:s TRAV OCH BLUESGOLF 
Singel
Sponsor: provinstidningen dalsland
Klass A: Niclas Sjöstedt, Bryngfj GK
Klass B: Lars Lindh
Klass C: Helene Andersson

• TEAM SPORTIA FB
Sponsor: team sportia säffle
AP-klass: Glenn B Eriksson, Melleruds GK 
Mikael Henriksson
BP-klass: Albin Wedberg, Lucas Krave

GOLF DIGEST CROSS TROPHY
Sponsor: Golf digest & Cross
A-klass:  Jesper KLang
B-klass: Mikael Karlsson
C-klass: Käty Strandberg

ÄKTA MAKAR/SAMBO MIX 
Sponsor: hanna i hamnen
Segrare: Ing-Marie Kj Karlsson och Lars 
Karlsson

KALKONGOLFEN
Sponsor: Golfrestaurangen
Segrare: Carina & Johan Nelson

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

Segrare & Sponsorer på TKs tävlingar 2013

Tävlingsåret 2013 är genomfört på 
Forsbacka GK. Vi vill härmed framföra 
ett stort tack till alla berörda som gör vår 
tävlingssäsong genomförbar. 
Med de förutsättningar vädergudarna 
skapade för banans personal har vi ändå, 
efter deras otroliga arbete, kunnat genom-
föra vårt tävlingsprogram på en bana som 
undan för undan hittade tillbaka till sin 
fina form. 
Kanslipersonalen har ställt upp och varit 
hjälpsamma Inte minst när det kommit 
till lottning, hcp och GIT-frågor.
Våra tävlingssponsorer har sett till att de 
som har haft lyckan med sig har vänt hem 
från tävlingarna med fina priser.
Ett stort tack vill jag också skicka till alla 
som varit tävlingsledare under året. Ni 
lägger ner ett ovärderligt arbete från tidig 

morgon till sena kvällen för att skapa 
trivsel under våra klubbtävlingar. 
Under 2013 har vi på Forsbacka GK ge-
nomfört 14 klubbtävlingar och har totalt 
haft 1327 startande golfare. Det gör 94,75 
deltagare vid varje tävling. 
Av dessa var tre stycken singeltävlingar 
som lockade totalt 243 deltagare. Det 
betyder 81 startande per tävling och en 
ökning från föregående år med sju spelare 
per tävling.
Forsbacka GK har haft tio partävlingar 
under sommaren med 984 deltagare eller 
492 deltagande par. Vid tio tävlingstillfäl-
len betyder det 98,4 deltagare per tävling. 
En minskning med cirka två spelare per 
partävling under 2013. 
Dessutom bjöd Forsbackaveckan på en 
scramble med 100 deltagare.

Under sommaren 2012 startade totalt 
1484 deltagare vid 16 tävlingstillfällen. 
Det gör ett genomsnitt på 92,75 deltagare/
tävling. 
Då innehöll tävlingsprogrammet fem 
singeltävlingar med 370 deltagare eller 74 
tävlande i snitt. Vi genomförde tio par-
tävlingar som lockade 1012 deltagare eller 
506 par det ger 101,2 startande i snitt. 
2012 års scramble lockade 102 deltagare.

Sammantaget har Forsbacka GK ökat 
antalet startande i singeltävlingar under 
2013 med sju deltagare, men minskat 
antalet tävlingar.

Tävlingskommittén
Christer Stolpen

Lag  Plac.    
D-35 Div 2    4  
D-50 Div 2    1 Div 1 nästa säsong 
D-60 Div 2    2 Div 1 nästa säsong 
H-Elit Div 1    5    
H-35 Div 1    4

Lag  Plac.
H-45 Div 1    6
H-45 Div 2    7
H-55 Div 1    5
H-65 Div 2    3
H-70     4
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FastiGhetskOmmittéN

Huvudbyggnad i förvandling

1818 uppfördes den nuvarande huvudbyggnaden på Forsbacka av 
dåvarande ägarna, vilka var arvingarna till direktör A.P Oterdahl 
vid Grönländska kompaniet i Göteborg.

Byggnaden anses vara typisk för den tidens herrgårdsbyggnader.

Bilden tagen i samband med Golfklubbens bildande. 

Senaste totalrenoveringen gjordes 1991. Då fick både utsidan och insidan 
en ordentlig genomgång. Nu var det dags att renovera och putsa upp fasa-
den pga av att den så kallade tidens tand angripit. Behovet av en ansikts-
lyftning var stor.

Vad kostade ”kalaset”:   898.300 kronor inklusive moms.
Återbetalning moms:     -161.300:-
Bidrag:          -265.000:-
Klubbens slutnota:  472 000 kronor 

Arbetet utfördes av:

Bra jobbat!!  

MCC erbjuder alla Forsbackas 
medlemmar 10% rabatt!
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ForsbackaNytt

Bilder från de olika fasaderna
 

FastiGhetskOmmittéN

Länsantikvarien såg inte rött när han fick se dörren men ville hellre ha en grön dörr. Man skall hålla sig väl med 
de som vet och kan bättre. Det leder oftast till att får man igenom något annat och dessutom ett positivt bemö-
tande.

S-Å Runelid/projektledare
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damkOmmittéN
ForsbackaNytt

damdagar 
När vi i december 2012 började planera 
inför säsongen 2013 var vi överens om 
att vi måste vidta en del förändringar för 
att få fler damer att delta på våra damda-
gar. Vi träffade vår dåvarande klubbchef 
Anders Bring och diskuterade olika 
alternativ för hur får vi kan få fler damer 
att stanna kvar inom golfen och att delta 
i våra aktiviteter/tävlingar. Vi funderade 
över om vi kan ha en organiserad täv-
lingsdel och en form av sällskapspel, fler 
scrambletävlingar, faddergolf o.s.v.

Vi bestämde oss för att utöver våra 
poäng- och eclectictävlingar utöka våra 
damdagar med fler scrambletävlingar och 
en organiserad 9- eller 18-hålsrunda där 
man kan delta utan att tävla. För att öka 
den sociala samvaron införde vi gemen-
sam fika efter våra scrambletävlingar. 

Resultatet av våra förändringar blev helt 
fantastiskt. Antal deltagare på våra 21 
damdagar, har ökat från 208 (2012) till 
411(2013), en ökning med 98 %. Mest 
uppskattat har våra fem scrambletävlingar 
varit med 129 deltagare.

hemliga resan 
Lördagen 27 april var vi 23 glada damer 
som förväntansfullt åkte på en hemlig 
resa. Frågan var: ”Vart var vi på väg”?  
Svaret hade Thinka som sammanställt 
olika frågor på resmålet. Rätt svar var 
Vårgårda och den som först listade ut vårt 
resmål var Gunilla Hjalmarsson. 

Vi startade rundan i värme och solsken 
och avslutade i regn och hagel. Trots att 
vädret inte bistod oss hela dagen prestera-
des bra golf och vi hade trevligt tillsam-
mans. A-klassen vanns av Irene Gustafs-
son, 30 poäng och B-klassen av Annelie 
Öberg på imponerande 38 poäng.
Vi avslutade dagen med gemensam mid-
dag och prisutdelning.   

damtävlingar på Forsbacka
Vårblomman 4 maj – årets första damtäv-
ling spelade vi i år som en scrambletäv-
ling. Det skulle visa sig bli en tuff tävling 
där de fyra första lagen nådde slutresultat 
på 54, 53, 52 och 51 poäng. Segrande lag 
på 54 poäng var Sandra Jansson, Reidun 
Nybakk och Kristina Lindqvist. 

ABACUS 24 juli - en partävling spons-
rad av klädföretaget ABACUS. Segrade i 

tävlingen på imponerade 45 poäng gjorde 
Anna Göras och Sarah Johansson. Vi 
var sammanlagt 16 lag som tävlade och 
som fick ta del av det fina prisbordet från 
Abacus. 

Bokslaget 7 september – en populär täv-
ling som sponsras av Åmåls Bokhandel. 
Spelformen är poängbogey och det bästa 
är att alla får pris i form av en bok. Seg-
rade i årets tävling gjorde Susanne Kordu-
ner på 41 poäng. Ett uppskattat inslag är 
att representanter från Åmåls Bokhandel 
berättar vad böckerna handlar om och 
har man spelat bra har man möjlighet att 
välja den bok man vill ha först. 

billerudsmatchen 
Lördagen den 3 augusti åkte Forsbackas 
damer till Billeruds golfbana för att spela 
klubbmatch mot Billerud. Vi kunde inte 
försvara vinsten från 2012 utan fick lämna 
ifrån oss vandringspriset. Nästa år går 
tävlingen på Forsbacka och då kommer vi 
igen. Bästa Forsbackaspelare var Helene 
Andersson, 36 poäng i A-klassen och 
Gertrud Oskarsson, 30 poäng i B-klassen.

seriespel
Damerna har i år deltagit i tre olika se-
riespel: D35, D50 och D60. Glädjande är 
att både D 50 och D 60 har avancerat till 
division 1. D35 fortsätter i division 2. Se 
mer om seriespelet i separata artiklar.

avslutning
Lördagen 28 september avslutade vi 
säsongen med en scrambletävling och 
avslutning på restaurang XO. Nu var frå-
gan - vem hade uppnått bäst resultat när 
det gällde poängjakten, eclectic, deltagit 
vid flest tillfällen och vunnit våra scram-
bletävlingar? Svaret blev Berit Erixon 

som vann både poängjakt och eclectic tätt 
följd av Gunilla Kjellstedt. Berit Erixon 
utsågs till 2013-års bästa kvinnliga spelare 
och erövrade ”Damernas vandringspris”. 
Utöver vinsten i poängjakt och eclectic 
har Berit vid fyra tillfällen ingått i segrade 
lag vid våra scrambletävlingar.

Segrade i poängjakten 9-hål gjorde Inga-
Britt Friberg och flitigast att delta var Ulla 
Andersson.

övrigt
Damkommittén har haft nio protokoll-
förda möten under året. Vi har deltagit i 
fadderverksamheten som klubben anord-
nat på söndagar. Vi har också anordnat 
regelvandring och föreläsning om mental 
träning.

Vi i damkommittén: Ann-Britt, Anette, 
Gunilla, Madeleine, Thinka och Britt 
vill tacka alla damer som varit med och 
bidragit till den fantastiska golfsäsong vi 
haft tillsammans. Vi ser redan fram mot 
att träffa er igen till våren. Vi vill tacka 
Anette, vår sekreterare och Thinka Berg 
Sköld som lämnar kommittén och hälsar 
Birgitta Nyqvist och Helene Andersson 
välkomna till oss.   

Vi vill även tacka årets sponsorer: Bloms-
terhagen, ABACUS, Åmåls Bokhandel, 
ICA Stormarknad, Åmåls Blomsterhan-
del, Forsbacka GK, Golfstore, Thomas 
Halling, Birger Kjellstedt, Evas Guld, 
Hälsobutiken Life, Pernillas Concept, 
Bolia, Travrestaurangen, Dormy och Käty 
Strandberg som gjort att många fått ta del 
av våra fina prisbord.

Damkommittén genom 
Britt Gustafsson, ordförande

2013 - Damernas år!
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d35

Under 2013 har Forsbackas D35 
lag återigen deltagit i seriespel. Vi 
har varit 9 damer som turats om 
att spela (Irene Gustavsson, Sol-
veig Jansson, Helene Andersson, 
Anette Johansson, Pia Pettersson, 
Pia Sighed, Madeleine Dalhstrand, 
Susanne Korduner och Thinka 
Berg Sköld). Efter att förra året 
ramlat ur Div 1 gjorde vi en bra 
insats i Div 2 den här säsongen 
och slutade på en 4:e plats.

Vi har i år spelat seriespel vid fyra 
tillfällen. De två första på våren 
var fyrboll/bästboll som gick av 
stapeln på Uddevalla och Orust. 
De två omgångarna på hösten 
innebar singelspel på Stenungsund 
och Skaftö. Forsbacka slutade to-
talt på en fjärdeplats, endast 3 slag 
från 3:e platsen. Segrade gjorde 
Lyckorna.
Vårt huvudmål med säsongen 
2013 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 sä-
song 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. 

Lagkapten Irene Gustavsson

Så är vi tillbaka i div. 1 igen, efter 
goda insatser. Vi som gjorde det 
är Kerstin Baier, Berit Erixon, 
Britt Gustafsson, Anita Johansson, 
Birgitta Nyqvist, Kathy Strandberg, 
Kerstin Svensson, Patricia Söder 
och jag själv.
Ny för i år i gänget är Eva Ja-
cobsson och vi välkomnar fler 
60-åringar som vill vara med och 
träna och tävla.
Vi har spelat trevliga banor, som 
Mellerud, Dagsholm, Fjällbacka 
och till sist Mjölkeröd där Kerstin 
Svensson stod för forsbackalagets 
bästa insats.

Det har varit en fin säsong med 
träning för Birger som framför allt 
har slipat vårt närspel. Närspelsträ-
ningen fick vi direkt nytta av på 
Forsbackas fina greener. 
BDGF representanten Agneta Did-
riksson har hört av sig till mig och 
undrar om Forsbacka kan starta 
ett D-70 lag till nästa år. Underlag 
finns ju, så det är bara att hitta en 
kapten. Det borde inte vara något 
problem. För är det något vi har så 
är det tävlingserfarna och duktiga 
”Ladies over 70”. Om jag är rätt 
underrättad så vinner ”torrebykär-
ringarna” allt. Så det vore väl en 

utmaning att ta sig an. De har vi ju 
spöat tidigare.
Tack tjejer för en trevlig sommar. 
Ni är toppen, träningsvilliga och 
entusiastiska.
Nu får vi se till att sköta om våra 
gamla kroppar under vintern. Själv 
har jag börjat med Yoga - mitt allra 
bästa val - det kan jag lova.

Tack till Peter Jacobsen och To-
veksbil, för att du troget förser oss 
damer med en buss. Värdefullt 
- inte minst för klubb genmenska-
pen.

Gunilla Kjellstedt, coach för D-60

Bilden tagen efter 2:a platsen i säsongens sista seriespel på Skaftö av Karin Nilsson

D35 säsongen 2013

d60

Bra jobbat D-60
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Inte nog med att vi hade en fantas-
tisk sommar utan D50 hade också 
en fantastisk golfsäsong vilket 
ledde till att vi tog hem segern i 
division 2. 
Tack alla D50-spelare för i år; 
Ann-Britt, Ann-Christine, Gunilla, 
Ing-Marie, Karin, Kerstin, Monica 

som alla, mer eller mindre pigga, 
är uppe i ottan och redo att ge de 
andra lagen en fight. Tack också 
Birger för dina fina träningspass. 
I år har vi spelat på Allmag, So-
tenäs, Strömstad och Forsbacka. 
Marie, Lars och Göran, tack för er 
insats som resultatinmatare och 

starters så att tävlingen funkade så 
bra på vår hemmabana.
Nästa år ser vi fram emot en ny 
spännande säsong då vi får kämpa 
i 1:an.

Marita  (Coach D50)

d50

D50 tillbaka i 1:an
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markNadskOmmittéN

Marknadskommittén har under året 
försökt både gasa och bromsa för att 
använda insatserna rätt när det gäller 
att marknadsföra varumärket Forsbacka 
Golfklubb.
Det mesta av vår marknadsföring vänder 
sig mot Norge varifrån majoriteten av 
våra gäster till hotellet kommer. 

Vi ligger med rullande reklam hela året 
på Norges största golfsite www.Golfsiden.
no .
Vi finns även med i Norges exklusiva golf-
tidning Great Golf of Course, där vi både 
har bilder och textmaterial. Tidningen 
finns på utvalda hotell och golfklubbar i 
en 
20 mils radie från Oslo. www.greatgolf.no
 
Vi vänder oss även till våra närmaste 
grannar i Östfold via ØSTFOLD-AVISEN.

Intresset för Forsbacka Golfklubb är 
mycket stort i Norge, vilket vi skall vara 
glada för så länge de kommer och besöker 
oss. 
I Sverige är det i första hand Svensk Golfs 
Golfguide 

och lite annonser i turistbroschyrer och 
våra lokaltidningar som vi använder oss 
av för att nå de svenska golfarna. 

Rullande reklam finns även för sponsorer 
på hemsidan.       .            
Stödet från våra sponsorer är en mycket 
viktig del i vår verksamhet där våra sam-
arbetspartners ges möjlighet att synas på 
varierande sätt i olika miljöer
 på Forsbacka. Befintliga relationer ska 
kunna stärkas och nya kontakter skapas.

Den bästa reklamen och marknadsfö-
ringen är trots allt den, där människor 
som besöker oss, möter trevlig personal, 
får bo i en unik miljö och spelar golf på 
en perfekt skött bana och som dessutom 
ligger på en otroligt vacker plats.
Ett besök där upplevelsen ger en upprymd 
känsla som via mun till mun berättas för 
andra och därmed rekommenderar oss:

”Åk till Forsbacka för bättre än så kan det 
inte bli…”

S-Å Runelid

Varje år arrangerar Forsbacka en 
tävling där alla klubbens sponsorer 
bjuds in att delta med varsitt lag. 
Årets tävling gick av stapeln den 
den siste augusti. I år var tävlingen 
extra spännande då Säffleekono-
merna lyckade bärga hem den 
tidigare upplagans vandringspris i 
”Åmålstryck Trophy”. Detta inne-
bär att alla lag började på noll 
i jakten på ” Säffleekonomerna 
Trophy”, vilket innebär att tidigast 
2015 finns möjligheten att vinna 
vandringspriset genom att nå de 25 
poäng som behövs.
 Dagen började med fint väder och 
höll sig så tills alla bollar passerat 
det 12 hålet. (som för övrigt var 
dagens närmaste hål). När himlen 
öppnade sig så släppte den ut allt 
det regn som vi varit skonade från 
tidigare under sommaren. Trots 
den tuffa avslutningen var det 
många fina resultat som lämnades 
in. Hela 15 av 20 lag fick ihop 36 

Ställningen i Säffleekonomerna Trophy 
Lag     Poäng  Segrar
HÅKANSSON SÅGBLAD AB 12  1
SVENSK JÄRNVÄGSTEKNIK 10  
SÄFFLEEKONOMERNA  8  
JOHNNY KJELLIN EKONOMI 6  
AXEL P    4  
PROVINSTIDNINGEN  2  
Säffleekonomerna Trophy erövras av det lag som först uppnår 25 poäng 
samt innehar minst en inteckning (seger). Skulle 2 eller flera lag uppnå 
25 poäng eller mera samma år vinner den med högsta totalpoängen. 
Uppnår samma lag samma poäng vinner den som har flest segrar.

Årets sponsortävling
poäng eller bättre.  
Efter avslutat golfspel var det dags 
att göra sig vacker inför kvällens 
omtalade middag. Kvällen blev ur 
alla perspektiv en mycket lyckad 
kväll. Bland mycket annat fick 
klubbens juniorkommitté ta emot 
2500 kr av klubbens sponsorer. (Vi 
tackar och bockar). Mest lyckad 
var dagen för lag Håkanssons Såg-
blad AB som vann dagens tävling 
på 46 poäng. Laget representerades 

av Andreas Engberg och Marita 
Gustafsson. Under prisutedlningen 
fick vinnarna ta emot ”Säffleeko-
nomerna Trophy” till de övriga 
deltagarnas stora jubel. Forsbackas 
eget lag, bestående av vår ordfö-
rande Svante Melander och Seth 
Gustavsson från juniorkommittén, 
valde att mycket ödmjukt lägga 
sig på en 13:e plats och låta övriga 
deltaganda lag glänsa.
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Klicka på logga för länk till 
företagets hemsida. 
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juNiOrkOmmittéN

Golfkul har haft ungefär 15 st deltagare 
under året. Vi har genomfört en mängd 
aktiviteter som började med Kick Off i 
våras där vi hade olika stationer runt om 
på träningsområdena. Vi grillade korv och 
hade även musik på driving rangen. Ett 
mycket lyckat arrangemang. Senare under 
året genomfördes ett läger på Forsbacka 
och i samband med detta läger spelades 
Skandia Cup. Tävlingen Lars Bäckers 
minne spelades på Forsbacka under som-
maren. Säsongsavslutningen skedde ute 
på Forsbacka med golf aktiviteter av olika 
slag och innehöll också musik på driving 
rangen och korvgrillning.
 
Callaway har haft 10 tjejer och killar igång 
under året vara av dessa har 6 stycken 
deltagit i Skandia Tour Distrikt. Under 
säsongen har det blivit 6 tävlingar där det 
har det blivit 4 segrar, 7 andraplatser, samt 
5 tredjeplatser i de olika klasserna. Från 
gruppkvalet i Skandia Cup på Dagsholms 
GK gick Alicia Olsson vidare till Region 
kvalet på Arvika GK men där blev det 
tyvärr stopp mot andra duktiga tjejer från 
regionen.
 
Klubbkvalet i Golf Digest Cross Trophy 
vanns av Käthy Strandberg. Tyvärr kunde 
inte Käthy delta i finalen varför Alicia 
Olsson, som blev tvåa i kvalet, deltog i 
sverigefinalen. Finalen spelades på Hooks 
Herrgård utanför Jönköping och den 
vanns av Alicia. Man kan verkligen tala 
om att ta vara på den chans som erbjöds. 
Vinsten innebar en resa till Portugal med 
finalspel mot övriga klassvinnare och 
sponsorer. Golf och utflykter varavades 
under den 5 dagar långa resan till Lissa-
bon.

Alla pristagarna från årets upplaga av Lars Bäckers minne.

Golf Digest Cross Trophy på Forsbacka med Alicia Olsson.

Forsbackatjejerna Beatrice Ballester, Alicia Eriksson och Amanda Gustafsson är på Tjörns 
GK i samband men en omgång av Skandia Tour Distrikt.

Träning och tävling ger resultat
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prONs verksamhetsberättelse

Känns som att det inte var så länge sedan 
jag stod i tennishallen med damkommit-
tén och flera träningsvilliga damer. Vi 
pratade då om saker som t.ex. klubbans 
lägsta punkt och tränade svingen med 
hjälp av handdukar i armhålorna. Snart 
står vi där igen damer!!
I mars var det återigen dags för golfresa 
till Lumine Golf. Två härliga veckor med 
klubbens medlemmar. Härligt väder, fina 
golfbanor, bra träningsmöjligheter, närhet 
till strandpromenaden och restauranger, 
samt bra service från personalen på hotell 
och golfbana gör detta resmål till en av 

mina favoriter. 
En säsong har många höjdpunkter, här är 
några:

skandia tour
Roligt och väldigt viktigt att våra yngsta 
juniorer har spelat så många deltävlingar 
på Skandia Tour Distrikt. Ett sätt att träffa 
nya kompisar från andra klubbar, men 
också att vara mera med sina klubbkom-
pisar. Tävlingsspel för med sig många bra 
saker. Som t ex golfvett och regler, spela 
andra banor och att det finns ett tävlings-
moment inom golfen. Att få bollen i hål 

Hoppsan... dags att sammanfatta 
ännu en säsong!!

på så få slag som möjligt blir lite tydligare 
vid tävlingsspel.

herrarnas seriespel
Vi hade en jätterolig vecka i Göteborg 
med herrlaget. Vi spelade på Chalmers 
och Vallda och slutade på en fin fem-
teplats.  Det är verkligen speciellt att få 
representera sin moderklubb och inte bara 
spela för sig själv. Tack grabbar för ett bra 
jobb. Ett extra tack till Peter Jordansson 
som ställde upp i en hel vecka som ledare 
och caddie(Du får gärna lära mig att läsa 
greener Peter, tack för hjälpen på green-
erna!).

helsingborg Open
Ett par lärorika dagar ”innanför repen” på 
Vasatorp med Jessica Karlsson var förstås 
väldigt roligt för mig som tränare. Som 
golftränare får du sällan möjligheten att 
se eleven/spelaren i tävlingssammanhang. 
Stor skillnad mot t ex en fotbollstränare 
som följer sitt lag vid varje träning och 
match. Nu fick jag möjligheten att studera 
Jessica och umgås med henne under en 
stortävling. Något som vi båda kommer 
att ha stor nytta av. 

engagemang och framgång
Tack alla föräldrar, ledare och juniorkom-
mittén för ert arbete med våra yngsta 
medlemmar, klubbens framtid! Vill också 
passa på att lyfta fram några prestationer: 
Kristoffer Karlssons seger i Fjällbacka 
Open, härligt med en proffsseger! Alicia 
Olssons fina spel och träningsvilja, vilket 
ledde till en Portugalresa. Att Felix Jor-
dansson skjuter under par är inte längre 
så konstigt,frågan är snarare hur många 
under par killen går. Felix kom på femte 
plats vid JSM på Vasatorp och spelar nu 
college-golf i USA.
Att kommittéernas arbete i en förening är 
viktigt vet vi alla. Därför vill jag lyfta fram 
dam- och herrkommitténs arbete under 
säsongen 2013. Roligt att se flera damer 
som spelar damdag samt herrkommitténs 
nytänkande med ”Race to XO”. 
Banan blev bättre och bättre för varje 
vecka som gick och under sen-sommaren 
och hösten fick vi mycket beröm för vår 
fina bana och dess snabba greener. Bra 
jobbat Pelle & Co!!
För egen del så blev det en lång säsong 
då jag fick delta i en av säsongens egna 
höjdpunkter. I mitten av oktober var det 

Att kontrollera lägsta punkten på svingen är något som de allra bästa golfarna har 
gemensamt. En enkel övning där ni kan se att man slår bollen först och sen tar man torv. 
Hur gör du?
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Finalgänget vid herrarnas avslutningstävling. Goa grabbar!

dags för Ryder Cup mellan PGA Väst och 
PGA Syd. 12 tränare från varje distrikt, 
som hade kvalificerat sig via kvaltävlingar, 
spelade prestigefyllda matcher i två dagar. 
I år spelades Ryder Cup på underbara 
Falsterbo. Skåningarna drog längsta strået 
och vann med 13,5 – 10,5 och tog därmed 
tillbaka pokalen. För egen del blev de tre 
vinster av tre möjliga. Extra roligt var 
det att få spela singelmatchen mot Peter 
Dahlberg. Peter spelar nu på Europas 
seniortour och spelade stortävlingen 
SITO på Forsbacka 1988. Han satte då 
banrekord, samtidigt som jag gick caddie 

år Joakim Haeggman. 
Det har nu blivit tre säsonger som tränare 
på Forsbacka GK. Det inte varit svårt 
att hitta motivation att jobba från tidig 
morgon till sen kväll på den klubb där jag 
växte upp. Helt klart en speciell känsla, en 
känsla att på något vis kunna ”ge tillbaka”. 
Svårt att välja ut specifika händelser 
men att vinna division 2 ifjol och sen bli 
femma i division 1 i år med herrlaget var 
för mig stort. Den gemenskap, klubbkäns-
la och känslan att tävla tillsammans för 
Forsbacka var stort för mig (att idrotten 
golf och tävlingsspelet är prioriterat anser 

jag är oerhört viktigt).
Jag vill tacka Forsbacka Golfklubb, alla 
medlemmar och medarbetare för tre 
härliga år. Ett speciellt tack till er ledare, 
föräldrar och juniorkommittémedlem-
mar som tar hand om ”klubbens framtid”. 
Fortsätt med det ni gör och skapa aktivi-
teter så barnen har roligt. Ett STORT tack 
till Ann Britt Larsson i receptionen. Vi 
har jobbat och ”gått på varandra” i shopen 
och dess minst sagt annorlunda kök. Tack 
igen Ann Britt, du är en klippa!!

Birger Kjellstedt

prONs verksamhetsberättelse

Ni som redan har hunnit träffa mig ute 
på klubben har med största sannolikhet 
redan förstått att jag ursprungligen kom-
mer från Skåne, närmare bestämt från 
Lomma.  Dialekten och min kärlek till 
Malmö FF har jag svårt att dölja.
Vem är då Forsbackas nye klubbchef? 
Mitt namn är Fredrik Lindegård och jag 
är 25 år gammal.  Jag kommer närmast 
från Stockholm där jag jobbdet som 
administratör på Svenska Sportdykar-
förbundet.  Dessförinnan spenderade jag 
fyra år i Växjö där jag studerade Coach 
och Sport Management vid Linnéuniver-
sitet. Jag har varit golfare sen 10-års ålder 
och är en riktig golffanatiker. Jag började 
arbeta med golf på ideell basis för ca 10 
år sedan, bland annat som coach för ett 

av juniorernas elitlag på Örestads GK. 
Dessutom har jag även hunnit med 5 sä-
songer som kanslist på Örestads GK samt 
ytterligare en säsong som banarbetare. 
Under min ideella tid hann jag gå alla tre 
steg i SGF:s ledarutbildning. Under min 
tid som utbytesstudent i USA spelade jag 
för skolans golflag, vilket var en häftig 
upplevelse.
Som nyinflyttad i Åmål och ny på 
Forsbacka GK ser jag fram emot att lära 
känna er alla efterhand som vi stöter på 
varandra.  Så här års då möjligheterna 
att spela golf inte är de allra bästa tänker 
jag på och planerar för den kommande 
säsongen.  Jag ser med tillförsikt fram 
emot säsongen 2014 och tror att såväl 
Forsbacka, som övriga golfsverige går mot 

bättre tider.  Jag har redan träffat många 
trevliga medlemmar under hösten och 
hoppas att få se så många som möjligt till 
nästa säsong!

Fredrik Lindegård       

NY klubbCheF på plats

”Jag är en liten gåsapåg från Skåne”
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bana och skog 
Nästa år är tanken att, kanske redan un-
der slutet av detta år, vi skall påbörja en 
renovering och delvis ombyggnad av vårt 
omtalade avslutningshål.
Peter Nordvall, Peters läromästare Nils 
Sköld och mannen som var med och 
byggde Forsbackas fina bana, Bo Engdahl, 
har tillsammans med oss sett en idé om 
hur det 18:e hålet skall kunna förändras.
En förändring som framför allt förbätt-
rar både säkerhet och spelupplevelse. 
Du skall, efter denna förändring, kunna 
lämna din runda med glädje.
När det gäller skogen kommer det som 
vanligt att ske mindre röjningar, bortta-
gande av döda, ibland sönderskjutna träd 
och träd som hindrar ljusinsläpp. Det 
kan även i vissa fall få falla något träd på 
grund av höjande av det estetiska värdet.

dam
Damkommittén tar tillvara damernas 
intressen i klubben och lyssnar på de öns-
kemål vi får in. Dessutom organiserar och 
försöker vi på bästa sätt bedriva klubbens 
damverksamhet. Kommittén träffas regel-
bundet för att planera och genomföra vår 
verksamhet.
Verksamhetens mål är att:
•	 ha damgolf på måndagar vid två 

organiserade starttillfällen under 
dagen, 9 och 18 hål.

•	 inom damdagarna, en gång per 
månad, anordna scramble och även 
någon mer tävlingsform.

•	 anordna regelkurs och ev. någon 
ytterligare föreläsning i början av 
säsongen.

•	 anordna dammatchtävling under 
säsongen.

•	 Genomföra en hemlig resa under 
våren.

•	 bjuda in till och genomföra tra-
ditionsenliga damtävlingar som 
Vårblomman, Bokslaget och Bille-
rudsmatchen.

•	 delta i seriespel D35, D50 och D60.
•	 aktivera damer och följa upp ny-

börjardamer så de kan känna sig 
välkomna i klubben.

•	 få så många damer som möjligt att 
delta under damdagarna.

•	 arrangera damernas speciella eclec-
tic- och poängjaktstävling.

•	 inleda samarbete med norsk vänort.
•	 i samverkan med övriga kommittéer 

hjälpa nya i klubben i form av fad-
derverksamhet.

Fastighet
Under verksamhetsåret 2014 skall vi 
fortsätta vårt inre underhåll på både 
hotell, omklädningsrum och huvudbygg-
naden. En åtgärdsplan har upprättats och 
förhoppningsvis skall vi hinna med att 
förbättra aktuella utrymmen.
Utvändigt kvarstår att måla de röda husen 
och om löften infrias finns det frivilliga 
som kommer att ta sig an den gamla vist-
husboden från 1791. En plan har upprät-
tats för att byta ut avloppsanläggningens 
sandfilter, vilket skall var åtgärdat inom 
de närmaste två åren.

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 Svenska Golfförbundet.

herr
Herrkommittén kommer att starta upp 
golfåret 2014 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 matchspel 
tävlingen Öhmans minne samt att andra 
upplagan av Race to XO också kommer 
att genomföras. Vår förhoppning är att 
kunna locka ännu fler deltagare till dessa 
tävlingar under 2014.
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.

marknad
Riktad annonsering ska fortsätta i sociala 

medier som exempelvis facebook.
Våra gästregister skall utnyttjas för ut-
skick av nyhetsbrev. 
Målsättningen är att varumärket Fors-
backa Golfklubb skall stärkas och yt-
terligare tydliggöras för att öka intäkterna 
från sponsorer, greenfee och hotellgäster.

medlem
Medlemskommittén strävar efter att 
skapa en positiv stämning för klubbens 
medlemmar genom en rad olika aktivite-
ter. Dessa aktiviteter ska även fungera för 
att kunna rekrytera nya medlemmar samt 
introducera dem för klubbens verksamhet 
och struktur.
Ett steg i detta är att bygga vidare på 
den faddergolf som genomfördes under 
söndagarna den gångna säsongen. Vi ser 
även fram emot att ta till oss de förslag ni 
medlemar kommer med under kom-
mande säsong. 
Medlemskommittén står just nu utan 
ordförande, vilket medför att vi nu söker 
någon medlem som vill ansvara för 
kommitténs fortsatta verksamhet under 
säsongen 2014. 

tävling
Tävlingskommittén kommer att pre-
sentera tävlingsprogrammet för 2014 
i samband med vårmötet. Upplägget 
kommer i stora delar att vara det samma 
som tidigare år. Vi kommer att jobba 
med målsättningen att göra tävlingarna 
mer attraktiva och tillgängliga för både 
medlemmar och våra gäster. 
Tävlingskommittén kommer även 2014 
att jobba med målsättningen att öka del-
tagarantalet på klubbmästerskapet.
Tävlingarna ska vara placerade på tider 
som både passar de tävlande och följer 
klubbens målsättning om ökad tillgäng-
lighet och trivsel på vår bana.

verksamhetsplaNer
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medlemmar i

Forsbacka Golfklubb
kallas till ordinarie höstårsmöte på Forsbacka Gk

torsdagen den 28 november 2013 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:
 a. medlemskategorier
 b. medlemsavgifter och spelrättsbestämmelser
 C. 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
                   
       svante melander                             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 

2014

Orförande: svante melander. 1 år

ledamöter : sven-åke runelid   marknadskom
 Christer stolpen  tävlingskom 
 hans b. johansson     tävlingskom /seriespel
                              2 år samtliga

suppleanter: britt Gustavsson   (damkom)
 jonas eriksson  (juniorkom)
 peter lindberg  (herrkom)
 stellan Nyqvist  (Oldtimers) 
 henrik Olsson  (Fastighetskom) 
                               1 år samtliga

kvar i styrelsen ytterligare 1 år är: 
rolf andersson (ekonomi), anette johansson (sekreterare), 
johnny kjellin (bankom. ordf.)

revisorer:   tomas engelbrektsson lr-revision
 mikael möller, seb
revisorsuppl.  tore ericsson lr-marie teg

Förslag till valberedning 2014: 
stefan jacobson-l-G Gustavsson-anette johansson.

För valberedningen 2013

stefan jacobson      l-G Gustavsson      susanne korduner

valberedNiNGeNs FörslaG till stYrelse
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iNtäkter
Belopp i Tkr prognos 2013 Föreg. år budget 2014 % avvik. föreg år
Medlemsavgifter 2 491 2 489 2 800 0%
Greenfee 1 376 1 533 1 500 -10%
Lönebidrag 965 1 134 848 -15%
Övriga bidrag 35 35 34 0%
Jägmästaren, uthyrning 753 687 800 10%
Reklam/ Sponsorintäkter 275 279 300 -1%
Övriga reklamintäkter 10 10 0 0%
Tränare/Driving range 190 275 190 -31%
Fastigheten 90 72 64 25%
Övriga kommittéer 201 207 115 -3%
Hyra och övr. intäkter 624 461 417 35%
Summa intäkter 7 010 7 182 7 068 -2%

kOstNader
prognos 2013 Föreg. år budget 2014 % avvik. föreg år

Bana 2 464 2 644 2 567 -7%
Kansli 1 250 951 1 191 31%
Klubbgemensamt 470 603 467 -22%
Fastigheten 950 828 954 15%
Jägmästaren, uthyrning 530 939 584 -44%
Tränare/Driving range 500 624 442 -20%
Marknadskommitten 105 36 102 192%
Övr. Kommittéer 220 233 133 -6%
Styrelse 2 6 0 -67%
Summa kostnader 6 491 6 864 6 440 -5%
Finansnetto -30 -13 -30

Resultat före avskrivningar 489 305 598

Avskrivningar 500 495 570

Resultat -11 -190 28

resultatrappOrt FOrsbaCka Gk 2013

prognos 2013
Helårsresultatet pekar mot ett svagt 
underskott på 11 000 kr. Orsakerna till 
underskottet beror främst på att green-
feeintäkterna har minskat med ca 10 % 
eller ca 157 000. Beroende på den hårda 
vintern tvingades klubben att erbjuda 
rabatterad under maj och juni. 
Den minskade intäkten för klubben har 
väl kompenserats av minskade utgifter 
gällande arbetet på banan som effektivise-
rat avsevärt. Dessutom har kostnaden för 
uthyrningsverksamheten minskat jämfört 
med 2012.
De marknadsföringsåtgärder och all-

männa upprustningen av Jägarn har slagit 
väl ut med en ökning av rumsintäkterna 
på ca 10 %. 
Under året har två stora investeringspro-
jekt slutförts. Det har varit en uppfräsch-
ning av vår huvudbyggnad och asfaltering 
av uppfart och parkering. 
Investeringarna uppgår till ca 1 100 tkr, 
vilka till stor del finansierats med bank-
lån.  

budget 2014
Budget hålls inom snäva ramar med fort-
satt fokus på att effektivisera och förbättra 

den dagliga driften.
Vi budgeterar för ett positivt resultat på 
28 000. Detta sker främst beroende på 
en ökad intäckt på greenfee i förhållande 
till årets resultat samt ökad uthyrning på 
jägmästaren.

investeringar 2014
För kommande år har vi planerat en om-
byggnad av hål 18, föryngring av maskin-
parken samt ombyggnad av infiltrations-
anläggning.

Resultatkommentar
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medlemsavGiFter

Förslag till medlemsavgifter 2014 

Forsbacka Golfklubb föreslår årsmötet att justera aktuella medlemsavgifter enligt följande:
Fullvärdig medlem med spelrätt: 350:-/mån (4200:- årsavgift)
Fullvärdig medlem utan spelrätt: 450:-/mån (5400:- årsavgift)
Pay as You Play: 1.950:-
Medlemsavgift passiv: 500:-
Städavgift: 300:-
Oförändrade medlemsavgifter för juniorer

Pay as you play(PAP)medlemskap kan endast erbjudas till boende utanför kommunerna: 
Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Säffle och Årjäng.
För de som har varit PAP medlemmar eller passiva inom de aktuella kommunerna erbjuds 
nu fullvärdigt medlemskap för 250:-/mån (3000:- årsavgift) första året.

Provapåmedlemskap inklusive grönt kort: 3.250:-

Medlemskap med förmånspaket:
500:-/mån med spelrätt (6000:- årsavgift)
600:-/mån utan spelrätt (7200:- årsavgift)
I avgiften ingår:
Fria rangebollar, Fyra 25-minuters lektioner med Pro, Fyra greenfeebiljetter.

Alla som önskar erbjuds månadsbetalning via autogiro. Då tillkommer en administrativ 
avgift på 10 kr:- per månad.

Forsbacka Golfklubbs Styrelse
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hole in one på Forsbacka 2013
Namn hål
svante melander, FoGk 5
roar holth, losby Gk 15
bo jansson, FoGk 8

louis rören, okänd klubb 8
henry evensen, strömstad Gk 5
john eriksson, billeruds Gk 12
pål linnerud, vestfold Gk 5
anders klang, FoGk 8
stellan Nyqvist, FoGk 12

medlemsstatistik - Fördelning per medlemskapstyp
medlemskapstyp män kvinnor totalt
anställda 6 1 7
Fullvärdig 1 279 139 418
Fullvärdig 2 34 29 63
Fullvärdig 80+ 18 5 23
hedersmedlem 1 0 1
knatte 0-10 år 5 5 10
Nybörjare 11 17 28
passiv 52 37 89
pay as You play & Non resident 99 33 132
pröva på medlem 15 6 21
sponsorer 48 13 61
studerande 22-27 år 14 7 21
vardagsmedlem 1 6 7 13
vardagsmedlem 2 0 1 1
totalt: 588 300 888

statistik

tidsbokning i Git
2010 2011 2012 2013

Gjorda bokningar totalt 16 333 14 900 15 889 14 723
gjorda via min Golf 5 426 5 592 6218 6 227
gjorda via min Golf skandinavien 218 243 331 311
gjorda via min Golf mobil 0 78 207 250
gjorda via receptionen 10 639 8 966 9133 7935

Greenfee
2008 2009 2010 2011 2012 2013

registrerade besökare 6100 6 300 5 700 5100 6443 5946
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2013 spelform startande spelform startande spelform startande
2011 2012 2013

intersport singel 28 Fb 76 Fb 44
pingst irish Gs eiNhall Gs 144 Gs 72 Gs 72
dalsland tour kval Fb 176 Fb 180 Fb 164
iCa supermarket singel ej singel 54 singel Flytt
volvo Golf Challange Fb 86 Fb 98 Fb 120
2 Generationer par 70 par 56 par 56
pd:s travgolf singel 88 singel 102 singel Flytt

FoGk-veckan
öppn.tävlingen / iCa Fb 156 Fb 124 singel 74
seb vpr /vpr/Gs singel 65 singel 72 Gs 134
scramble scramble 124 scramble 102 scramble 100
Golfstore Fb 156 Fb 128 Fb 124
FoGk/trav singel 85 singel 67 singel 104
avslut.tävlingen Fb 167 Fb 108 Fb 100

Golf digest viasat singel 126 singel 75 singel 65
äm/sambo mix Gs 48 Gs 44 Gs 36
kalkon & kanon Gs 136 Gs 126 Gs 134
kommunkampen singel 20 ej ej

1675 1484 1327
-191 -157

Genomsnitt per tävling 104,69 92,75 94,79

sällan tävlingar
rm äkta makar par 136 ej ej
dalsland tour final Fb 108 ej ej

tk´s tävlingar 2013 - statistik

km 2013
km-FOursOme
segrare: birger kjellstedt

markus kjellin
km-ålderskat.
h-35 anders klang
h-45 per svenhage
h-55 denny larsson

h-65 john-Olof larsson
herr-klass Felix jordansson

p-juNiOr Felix jordansson

km-sCratCh

herr-klass Felix jordansson
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Tack! 
Forsbacka vill rikta ett stort tack till:

Oldtimerskommittén
Herrkommittén
Damkommittén 

Tack för era generösa bidrag till klubbens nyinköpta hjärtstartare. 

Forsbacka har fått en defibrillator!
En defibrillator är en så kallad hjärtstartare. Klubben köpte in hjärtstar-
taren under 2013 års säsong. Tanken är att klubbens personal eller annan 
person som finns tillgänglig ska då olyckan är framme kunna hämta hjärt-
startaren och ta sig till olycksplatsen fortast möjligt.
Hjärtstartaren är mycket enkel att använda då den ger instruktioner sam-
tidigt som man använder den. Detta görs såväl genom text och bilder som 
genom ljud.
Klubbens personal har gått en introduktionskurs för att lära sig hur hjärt-
startaren fungerar Personalen har även fått prova att använda den på en 
docka i utbildningssyfte.
Hjärtstartaren kommer under sommarsäsongen att finnas i förvar under 
disken i receptionen. Under vintersäsongen kommer hjärtstartaren finnas 
inne på kansliets kontor.
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ForsbackaNytt

Under vinterhalvåret är reception 
och kansli öppet mellan kl 09:00 
och 15:00. Under samma tid kan 
ni också nå klubbchefen.
Receptionen: 0532-616 90 
hotell.fogk@telia.com
Klubbchef: 0532-616 91 
forsbackagolf@telia.com

Forsbacka Golfklubb
Forsbacka 301
662 91 ÅMÅL

Ändringar gällande medlemskap
Meddela kansli/reception snarast 
möjligt, dock senast 30:e novem-
ber, om ni vill ändra något i ert 
medlemskap inför 2014.

Fakturering
Fakturering av medlemsavgifter 
kommer att ske i december och 
de flesta av er kommer att få er 
faktura strax före jul. Vi ser gärna 
att ni betalar fakturan redan innan 
”sista betalningsdatum” – på så 
sätt hjälper ni klubben lite extra 
eftersom vår likviditet alltid är 
ansträngd under denna tid av året. 
Nytt för säsongen 2014 är att man 
kan välja att betala sin medlems-
avgift genom autogiro. Läs mer om 

detta nedan. 
Vid betalning via faktura betala 
till vårt bankgiro 118-1171. Ange 
fakturanummer och golf-id som 
referens. 
OBS!! Vi har inte postgiro !!

autogiro
Till säsongen 2014 kommer de 
medlemar som är intresserade att 
kunna få sina medlemsavgifter 
fakturerade genom autogiro. I 
skrivande stund är inte alla detal-
jer helt klara med företaget som 
levererar tjänsten men betalning 
via autogiro innebär att man får 
sin medlemsavgift uppdelad över 
12 månader och att man via sitt 
medgivande godkänner att det 
automatiskt betalas in till klubben. 
Eftersom detta innebär en större 
administrativ börda för kansliet 
kommer det att tillkomma en 
administrativ avgift på 10 kr varje 
månad för de som väljer autogiro 
under 2014. 

kontaktuppgifter
Det är viktigt att ni kontrollerar 
och vid behov uppdaterar era 
adressuppgifter inklusive e-post-
adress på Min golf/Golf.se så att 
vi har aktuella uppgifter för fak-

turering och andra utskick. Även 
uppgifterna i matrikeln blir då 
aktuella eftersom då uppgifterna 
hämtas automatiskt från Golfens 
IT-system. Behöver ni hjälp så 
kontakta kansliet.

sist men inte minst
Så vill vi som jobbar på Forsbacka 
önskar alla medlemmar en riktigt 
GOD JUL och ett GOTT NYTT 
ÅR! 

Hälsar Fredrik, Ann-Britt, Dan 
och Pelle med personal.
Vi vill även passa på att önska Bir-
ger lycka till i framtiden och tacka 
för den här tiden.

iNFOrmatiON FråN reCeptiON & kaNsli


