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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Tack, tack och åter tack för alla vackra 
ord som jag fick i samband med att jag 
sände ut ett brev i början av januari med 
synpunkter på vad som händer i klub-
ben! Väldigt många har ställt upp och 
hjälper nu till med olika arbeten i vår fina 
förening!

Golfvärdar
Jag ringde Ingegerd och Reinhold Berg 
och frågade om de ville starta upp denna 
verksamhet. Visst de svarade ja och sedan 
har en febril aktivitet börjat. Flera vill 
vara med och hjälpa till med detta arbete.
Innebär att vi bättre tar hand om våra 
medlemmar och gäster. Alla känner sig 
välkomna när de möts av positiva och 
vänliga klubbvärdar.
Bättre kontroll över att alla betalt green-
fee.
Minimerarar risken att någon spelar utan 
att vara medlem. 
Bättre kontroll/hjälp att spelet flyter. 
M.a.o. stort tack Ingegerd och Reinhold!
Ordförande i tävlingskommittén.
Vi hade löst det mesta med bemanning på 
alla poster i klubben med ingen ordfö-
rande i tävlingskommittén. Jag kontak-
tade Lasse Wilhelmsson som efter en tids 
funderande åtog sig detta viktiga arbete! 
Lasse har fått ihop en kommitté och med 
kännedom om Lasses kapacitet vet jag att 
detta kommer att bli mycket bra för klub-
ben! Tack Lasse!

Ekonomi
Vi har gjort stora investeringar under 
de senaste åren och lånat upp en del för 
att klara finansieringen. Ekonomi är en 
del som jag vill satsa på under året som 
ordförande. Ungefär 45% av våra totala 
intäkter kommer från medlemsavgifter 
och resterande måste vi få in från hotellet, 

gästspelare, företagsgolf och sponsorer. 
Att höja medlemsavgifterna tycker jag 
inte är en framkomlig väg. Kostnaderna 
bör minskas utan att det går ut över 
kvalitéten på vår anläggning. Visst har vi 
lyckats en hel del:
Bättre villkor på våra lån.
Försäkringskostnaderna har minskat med 
min. 50tkr.
Nya sponsorer har tillkommit men även 
några har försvunnit.
Alla måste med och tänka ekonomi och 
trivsel som gör att vi får fler medlemmar.
Resultatet för 2014 är klart och det är 
det bästa på många år! Ett överskott på 
c:a 450tkr efter avskrivning är något att 
glädja sig åt. Innebär att vi kan banta våra 
krediter!

Trivsel
Oerhört viktigt att alla känner sig 
välkomna! I vårt nya ”Greenroom” och 
entrén, som efter åtskilliga arbetstim-
mar blivit fantastiskt fint, kan ni se vilka 
styrelseledamöter som svarar för olika 
delar av klubbens verksamhet. Tänk på 
dessa medlemmar som lägger ner ett stort 
arbete för vår klubb! Sven-Åke Runelid 
har som vanligt dragit ett stort lass för att 
få det färdigt! Även bild på våra anställda 
kommer att finnas med Christer Stolpen, 
Pelle Gärdensmo och vår pro Erik Sund-
bäck i spetsen.
Även restaurangen har snyggast upp och 
vi bör få en riktig bra restaurang under 
året! Tack Ziad!

Ulrika Abrahamsson som leder Medlem-
skommittén har startat storstilat för att få 
nya medlemmar och öka trivseln i klub-
ben! Alla kan hjälpa till så vi får en härlig 
klubbkänsla och känna stolthet över vår 
fantastiska anläggning!

Vårmöte
29 april kl. 18:00 är det dags igen. Nor-
malt ganska tråkigt och formellt enligt 
stadgarna. I år provar vi en ny modell:
45 min. före mötet, c:a 17:15, har ni chan-
sen att få träffa undertecknad, banchefen, 
klubbchefen och flera från styrelsen 
för att diskutera olika frågor. Kom och 
utnyttja möjligheten att få svar på flera av 
era frågor!

Slutligen
Ett litet citat som kommer från min van-
liga verksamhet i vinvärlden. 
Jonathan Swift skrev för länge sedan. 
”Vinet ligger och blir bättre. Den late blir 
det aldrig!” 
Tänk på detta då ni blir tillfrågad om att 
hjälpa till för vår klubbs bästa!
Ha en fin golfsäsong, svinga lugnt och 
vårda ”vår skönhet!”

Sten G. Svenhage
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KALLELSE TILL VÅRÅRSMÖTE

 
 

Medlemmar i 

Forsbacka Golfklubb 
 

Kallas till ordinarie vårårsmöte på Forsbacka GK 
onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00. 

 
Program: Mötesförhandlingar, kaffe. 

 
Enligt klubbens stadgar finns årsmöteshandlingar tillgängliga på hemsidan,  

Forsbacka GK och i klubbtidningen senast en vecka före årsmötet. 
 
 

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. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.  

b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning)för det senaste 
räkenskapsåret. 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets-/räkenskapsåret. 

9. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av överskott 
respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar. 

11. Behandling av styrelsens förslag samt motioner, som skriftligen kommit styrelsen 
tillhanda före den 10 mars. 

12. Övriga frågor. 

13. Mötets avslut. 

 

Forsbacka Golfklubb 
        
    Sten G Svenhage                                     Helene Andersson 

                         Ordförande                                               Sekreterare 
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RESULTATRAPPORT

Resultatrapport Forsbacka GK,     
Belopp i Tkr    
 
 Utfall 2014 Föreg. år  Budget 2015 §% avvik. föreg år
INTÄKTER    
Medlemsavgifter 2 659 2 491 2 730 7%
Greenfee 1 416 1 425 1 290 -1%
Övriga bidrag 129 153 5 -16%
Jägmästaren, uthyrning 716 699 650 2%
Reklam/ Sponsorintäkter 269 296 274 -9%
Tränare/Driving range 139 190 135 -27%
Fastigheten 50 74 17 -32%
Övriga kommittéer 211 202 100 4%
Hyra och övr. intäkter 346 775 341 -55%
Summa intäkter 5 935 6 305 5 542 -6%
    
KOSTNADER    
Bana  1 615 2 078 2 103 -22%
Kansli 966 1 047 863 -8%
Klubbgemensamt 656 549 453 19%
Fastigheten  601 678 657 -11%
Jägmästaren, uthyrning 568 581 444 -2%
Tränare/Driving range 311 452 244 -31%
Marknadskommitten  68 110 80 -38%
Övr. Kommittéer  169 220 65 -23%
Styrelse  18 4 0 350%
Summa kostnader 4 972 5 719 4 909 -13%
     
Finansnetto -52 -31 -40 
    
Resultat före avskrivningar 911 555 593 
Avskrivningar 478 510 540 
     
Resultat  433 45 53 

Resultat 2014
Resultatet för 2014 överträffade med råge den prognos som lämnades på höstmötet och landade på  plus 433 
Tkr. Intäkterna minskade då vi 2013 anordnade klubbresor i tränarregi som gav stora intäkter men också att 
vi återförda gammal skogsmoms. Motsvarande intäkter fanns inte 2014. Arbetet med att sänka våra kostnader 
har varit lyckosamt där framförallt bankomm. svarat för en stor del.

Budget 2015
Budget för 2015 är restriktiv och utan stora marginaler. Arbetet med att stärka intäkterna och att minska kost-
naderna fortsätter. Investeringsnivån ligger i linje med våra avskrivningar, de projekt som planeras att genom-
föras under 2015 är: Maskiner till banskötsel, pumphus, samt en ny infiltrationsbädd.

Rolf Andersson

RESULTATKOMMENTAR
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Golfbana och skog 2015
BANKOMMITTÉN

Det blev inte så illa som för två år sedan 
när det gäller banans övervintring, men 
ett antal av våra greener har fått ta rejält 
med stryk av snö och framför allt is. Pelle 
med mannar gör allt vad som går för att 
greenerna skall bli speldugliga så snart 
som möjligt.

Det ”nya” 18:e kommer i år att spelas fullt 
ut i sin nya skepnad med höjd fairway 
och en sänkt platågreen, kommer det bara 
värme och gräset sätter fart så kommer 
det att bli bra.

Vid Driving Range bakom verkstaden 
kommer det under året att byggas ett trä-
däck, ca 20 – 25 kvm, förslaget kommer 

från juniorkommittén, men kommer att 
vara alla till glädje.

Vi har ett stort antal stora träd, gamla och 
de flesta hamlade, centralt på vår anlägg-
ning, en del har vi redan själva tagit ned 
för att undvika skador eller olyckor på 
person eller byggnad.
Undertecknad har under våren haft ett 
första möte med en certifierad arbo-
rist som gått igenom vårt bestånd runt 
gården. Han återkommer medio maj 
månad när det kan konstateras närmare 
vilka träd som lever eller inte för vidare 
åtgärder.

Under vintern 2014 och våren 2015 har 

vårt frivilliga ”huggargäng” som utökas 
allteftersom det upptäcks att samtidigt 
som man gör en frivillig insats för bana 
och klubb har en trevlig samvaro. Det har 
kommit in mycket beröm till mig för de-
ras insatser, ”huggarchefen” Leif Gustafs-
son står med öppna armar för att ta emot 
mera handkraft.

Det här året kommer det inte att ske 
några stora åtgärder till förändringar på 
banan, endast som tidigare år förbättrade 
gångvägar från tee eller green.
Hoppas vi ses under sommaren på den 
”Dalsländska skönheten”!

Johnny Kjellin BKO
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DAMKOMMITTÉN

Damverksamhet 2015
Vi som representerar Damkommittén 
2015 är, Britt Gustafsson, Birgitta Nyqvist, 
Ann-Britt Larsson, Gunilla Kjellstedt, 
Helene Andersson och Johanna Stolpen. 

Vårmöte
Vi startar 2015-års golfsäsong lördagen 
den 18 april kl 15.00 med vårmöte och 
mannekänguppvisning. Vi kommer att 
informera om årets aktiviteter, visa kläder 
från Golfstore och bjuda på lite förtäring. 

Hemlig resa
Söndagen den 26 april kl 07.00 åker vi 
gemensam buss till ”hemlig bana”. Under 
resan blir det överraskningar av olika slag 
och vid framkomst serveras kaffe och 
fralla. Efter tävlingen äter vi gemensam 
middag med prisutdelning. Missa inte 
tillfället att följa med på vårens resa.

Damdagar
Måndagen den 4 maj startar våra damda-
gar. På damdagarna, måndagar, kommer 

vi som vanligt att tävla när det gäller 
poängjakt och eclectic. Vi kommer även 
att ha en kategori, där man spelar 9-hål 
utan inlämning av scorekort. Det innebär 
att man före man går ut och spelar får ta 
ställning till om man vill tävla eller inte. 
Mer information om våra damdagar finns 
i spelprogrammet.

Vi kommer att fortsätta med våra popu-
lära scrambletävlingar. Tävlingen spelas 
sista måndagen i varje månad, maj till 
september. Vi startar då kl 17.00 och 
spelar 9-hål. Efter avslutad tävling fikar vi 
tillsammans.

Seriespel
Forsbackas damer kommer 2015 att delta 
med fyra lag, D 35, D 50, D 60 och D 70  i 
BDGF:s seriespel samt ett Elit damlag.  

Övriga tävlingar
Vårblomman kommer att spelas sönda-
gen den 3 maj och är en scramble tävling 

med lottade lag. Ny tävling för året är 
Nattens Drottning som vi spelar fredagen 
12 juni kl 18, vi avslutar med en gemen-
sam måltid. Den 6 augusti åker vi till Bil-
leruds Golfklubb för den årliga klubbmat-
chen. När hösten sedan närmar sig spelar 
vi Bokslaget lördagen den 5 september.
 
Damkommittén önskar alla damer, ung 
som gammal, oavsett handikapp varmt 
välkomna att delta i våra tävlingar och 
aktiviteter. Vi kommer också att vara till-
gängliga när det gäller fadderronder.

Vi kommer även i år spela matchspel. Vi 
informerar närmare om detta på vårmö-
tet.
Mer information om vår verksamhet 
finner Ni på Damkommitténs hemsida, 
www.forsbackagk.se under fliken ”klub-
ben/kommittéer”.
 

Damkommittén
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FASTIGHETSKOMMITTÈN

Forsbacka slår upp portarna för 2015 års 
golfsäsong, och till den så kan vi stolt pre-
sentera spännande och trevliga nyheter 
när det kommer till fastigheterna. Till att 
börja med så har hotellet fått en uppgra-
dering med nya sängar, vilket kommer att 
höja statusen på rummen ytterligare en 
nivå efter förra årets renovering. När det 
kommer till klubbhuset och restaurangen 
så kommer våra medlemmar och gäster 
att märka en stor skillnad, den gamla 

receptionen i entrén har tagits bort, och 
öppnats upp till ett mycket trevligt rum 
som går under namnet Greenroom, 
rummet är tänkt för att kunna träffas och 
umgås både före och efter golfrundan, 
detta rum har inretts med soffa, fåtöljer, 
stolar, samt även en tv. Övriga delen av 
entrén har även den renoverats, där väg-
gar och dörrar har målats, samt att en ny 
matta har lagts in. Även restaurangen har 
genomgått en renovering med nya färger 

på väggarna, samt att krögaren kommer 
att göra vissa förändringar i layouten runt 
bar/bespisning.

Skickar ett stort tack för alla ideella kraf-
ter som läggs ned på ovanstående projekt, 
samt önskar alla en riktigt trevlig golfsä-
song 2015. 

Henrik Olsson
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Herrkommitten  Forsbacka GK 2015 
representeras av Peter Lindberg, Glenn B 
Eriksson, Torbjörn Olsson, Urban Sköld, 
Mikael Josefson och Andreas Jansson.

HEMLIGA RESAN 
Vi startar säsongen den 25 April, och det 
gör vi som brukligt, med  Hemliga resan . 
En trevlig dag på en golfbana i glada vän-
ners lag. En god bit mat efter ronden och 
som avslutning har vi prisutdelning. Ett 
utomordentligt sätt att starta säsongen på. 
Varmt välkomna och mycket nöje.

HERRDAGARNA
Herrdagarna startar den 28 April och 
spelas sedan varje tisdag under säsongen. 
OBS! Med undantag av den 23 Juni, då 
det är seriespel på vårt vackra Forsbacka. 

Vi spelar hälften PB och hälften Slagtäv-
ling.På herrdagarna samlar du scorer som 
i slutet av säsongen räknas ihop, kategori 
för kategori, till ett resultat. Du får även 
placeringspoäng varje vecka som används 
i ”Race to XO”. Väl mött på tisdagarna

FREDAGSGOLFEN
Herrkommitten står som värdar för fre-
dagsgolfen i Augusti månad, en scramble-
tävling för alla, men i första hand för att 
nya golfare ska få en inblick i tävlingsvärl-
den. Spelas sista fredagen i månaden.

SERIESPEL 
Forsbacka har representationslag i föl-
jande klasser i BDGF:s seriespel: H-35, 
H-45, H-55, H-65, H-70, H-75.

TÄVLINGAR
Öhmans minne, en matchspelstävling. 
Regerande mästare är Hans B Johansson
”Race to XO”, här får man rankingpoäng 
varje gång man spelar en ”Herrdag”. Efter 
näst sista herrdagen gör dom 20 högst 
rankade spelarna upp i en 9-håls PB. De 
10 bästa fortsätter i en ”shotout”, där den 
sämste på nästa hål åker ut, o.s.v . tills det 
är 2 kvar på 18.e Tee, som då blir den s.k. 
finalen. Mycket trevligt, så se till att du 
spelar Herrdagarna så du kommer med 
på Racet! Regerande mästare är Peter 
Kullberg.

Herrkommitten önskar alla välkomna till 
2015 års golfsäsong. 

HERRKOMMITTÈN
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Marknadskommittén har under året 
försökt både gasa och bromsa för att 
använda insatserna rätt när det gäller 
att marknadsföra varumärket Forsbacka 
Golfklubb. Att utöka antalet sponsorer på 
den lokala marknaden är en grannlaga 
uppgift eftersom det är många som vill 
dela på kakan. Det mesta av vår mark-
nadsföring vänder sig mot och till 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 

golftidning Great Golf of Course, där 
Leif Sundbergs bild från Forsbacka 
prydde första sidan. Året innan var det 
St. Andrews, så vi är i fint sällskap.  www.
greatgolf.no 
Vi vänder oss även till våra närmaste 
grannar i Östfold via ØSTFOLD-AVI-
SEN.
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 turistbro-
schyrer och våra lokaltidningar. 

Under året har vi däremot haft förmånen 
att få mycke redaktionell reklam i Golf 
Digest och även i Svensk Golf
Rullande reklam finns även för sponsorer 
på hemsidan.       .            
Stödet från våra sponsorer är en mycket 
viktig del i vår verksamhet där våra 
samarbetspartners ges möjlighet att 
synas på varierande sätt i olika miljöer på 
Forsbacka. Befintliga relationer ska kunna 
stärkas och nya kontakter skapas.

S-Å Runelid

Kommittén
Stellan Nyqvist/ordf, Bo-Lennart Hjal-
marsson/sekr, Christer Axelsson/ekono-
mi, Ulla Gustafsson, Monika Fagerström 
och Ulf Gärdensmo.    

Tävlingar
Golfsäsongen 2015 startar om någon 
vecka, vi kommer att ha tävlingar på tors-

dagar som vanligt med något undantag 
då det är helgdag på torsdag. Starttid vet 
vi inte i dagsläget, vi har motionerat till 
årsmötet att få starta kl. 09.00, vi avvaktar 
beslutet på årsmötet.

Tävlingsform
Det kommer att vara en blandning av 
poängbogey och slaggolftävlingar, slaggolf 

sista torsdagen i månaden. En partävling 
med herr och damklass.

Tävlingsprogram
Tävlingsprogrammet finns på Forsbackas 
hemsida och alla oldtimers tävlingar skall 
finnas inlagda i GIT.

Oldtimerskommittén

MARKNADSKOMMITTÈN

OLDTIMERSKOMMITTÈN
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Årets golfhändelse
Golf DigestTrophy 2015 kommer att spelas på Forsbacka den 29 juli.

Tävlingsformen kommer att vara fyrboll bäst boll med shot gun start kl. 09.00.  
Efter tävlingen kommer olika aktiviteter att äga rum bl.a. öl/vin provning och lite tävling-

ar. Det hela avslutar vi med en middag, prisutdelning och musik underhållning. 
Med andra ord en heldag med goa golfvänner.

Prisbordet kommer att vara stort och härligt där vinnarna kommer 
att få åka till Marocko för en golfresa. 

Hoppas att så många som möjligt viker detta datumet i sin kalender så att 
vi får en riktigt härlig dag tillsammans.

Mer info kommer inom kort! 
Vid frågor kontakta Hans B Johansson 070-64 64 838


