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2015                                                                                                                                    
November 28. 
December 12, 20, 29.

2016
Januari 16, 30
Februari 13, 27
Mars 12, 19
April 9

Röjargänget träffas 
på Forsbacka GK

Samling kl. 09.00 
medtag fika

Ett stort tack till de som 
hjälpte till på 13:e greenen
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Ett svårt år men med 
många glädjeämnen!

Karlstad

Banan
Året började inte så bra för oss med väder 
som skapade problem för vår fina bana. 
Massor av skador som inte blev bättre 
av att våren dröjde vilket även innebar 
mindre intäkter från besökare.
Men efter regn kommer sol! Har banan 
någonsin varit bättre? Jag kan inte komma 
ihåg detta. Tack bankommitté, personal 
och frivilliga krafter som tålmodigt stått 
ut. Ni har jobbat på och inkallat det bästa 
Sverige har av kunnande från Golfförbun-
det och gjort ett fantastiskt arbete!

Ombyggnader förbättringar
Året började med ombyggnaden av 
entrén till vårt Greenroom. Väldigt lyckat 
men ett ganska svårt arbete. I samma veva 
fick restaurangen en välbehövlig upp-
snyggning. Två byggnader har reparerats 
och målats till allas belåtenhet. Däcket/
uteplatsen är en förbättring som vi alla 
gillar, medlemmar och gäster. 13:e och 
18:e greenerna har byggts om! Tack alla ni 
som arbetar för klubbens bästa!

Ekonomi
Bokslutet är inte klart men trots svik-
tande vädergudar och alla ombyggnader/
reparationer så ser det i skrivande stund 
att även detta år är gott för oss. Förhopp-
ningsvis kan vi göra en extra amortering, 
på vårt inte alltför stora banklån, förutom 
den överenskomna amorteringen enligt 
plan.

Trivsel
Medlemskommittén har gjort ett gott 
arbete men alltför mycket har störts av 
påhopp, mailbombardering och allmän 
arrogans mot anställda och styrelse. 
Mycket märkligt att man håller på och 
trakasserar medlemmar som arbetar 
hårt för klubbens bästa utan ersättning. 
En enhällig styrelse tvingades utdela en 
varning till en medlem. Detta acceptera-
des inte utan skrivelser på min. 140 sidor 
har inkommit till Golfförbundet och oss 
från vederbörande och dennes ombud. Så 
skall vi inte ha det i en av Sveriges bästa 
golfklubbar utan det skall vara roligt att 
arbeta för vår fina förening!

Slutord
Jag vill tacka er alla för ryggdunkningar 
och alla vänliga ord som jag fått under 
detta år som ordförande. Det har varit till 
stor glädje då alltför många timmar gått 
åt att diskutera gult kort och tråkigheter. 
Timmar som väl hade behövts till mer 
arbete för klubbens bästa! 
2016 kommer att bli ett fantastiskt golfår! 

Tack för mig! 
Sten G. Svenhage
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RAPPORT FRÅN BANKOMMITTÉN 2015

Så var säsongen 2015 över, vart tog den 
vägen? 
Vintern var grym emot banan så kondi-
tionen var inte så bra i början, men från 
midsommar och fram till nu har vi haft 
en kanonbana. 
Jag hoppas att ni hinner med några ron-
der till. 
Först skulle jag vilja börja tacka alla 
kaptener och seniorspelarna för en väl 
genomförd säsong med överlag goda 
resultat. Ett extra grattis vill jag ge kapten 

Peter Cullberg i H45 och hans juniorer 
som vann serien i överlägsen stil. 
Nästa år har SGF och BDGF bestämt att 
seniorserierna skall ändraåldersfördel-
ningen i klasserna. Herrar kommer att 
spela i H30, H40, H50, H60, H65, H70, 
H75 och H80. Damerna kommer att bli 
indelade i D31, D50, D60 och D70.
Ni som har varit kaptener och som vill 
fortsätta som det är eller tacka för sig får 
kontakta Hans B Johansson på telefon 070 
64 64 838. 

Sist men inte minst vill jag tacka våra 
kaptener i elitlagen, Erik och Sarah för ett 
otroligt arbete och goda placeringar med 
det spelar material ni haft denna säsong. 
Sarah, Erik och alla spelare är goda am-
bassadörer för Forsbacka Golfklubb. Ett 
stort tack!

MVH, Hans B Johansson
Ansvarig för tävling och serielag för Fors-

backa Golfklubb
Ps. I år blev det bara 85 olika banor.

Hej golfvänner! 

Det var kallt länge denna vår vilket 
medförde att gräset tog lång tid på sig att 
börja växa, samtidigt hade vi vinterskador 
att brottas med. (Kommande vinter blir 
det ytterligare åtgärder för att förhindra 
greenskador.) Så småningom blev det åter 
en bana med hög klass, detta kunde man 
också konstatera när man fick årsrap-
porten från Svenskt Golfindex. Forsbacka 
golfklubbs rekommendationsvärde från 
gästerna under perioden maj – juni tang-
erade riksgenomsnittet för att under juli 
– oktober ligga högt över rikssnittet, med 
andra ord ett väldigt bra betyg!
Under hösten har 13:e green byggts om 
med stor hjälp av många frivilliga krafter 
i samband med av- och påtorvning. Vi 
får där nu en green som ger betydligt fler 
möjligheter till alternativa flaggplace-

ringar än tidigare.
Vi har haft besök av en auktoriserad 
arborist som inventerat trädbestånden 
på gården, allt från allén till rödboken 
vid 18:e green. Under hösten kom två 
”klättrare” och rensade och ”kronlyfte” 
ett antal träd, hjälpte även till att ta ned 
en gammal dubbelask som växte alldeles 
nära byggnation. Tyvärr kommer vi att 
ta ned ett antal stora träd, som inte klarat 
den tidigare felaktigt gjorda hamlingen, 
det är framför allt en säkerhetsfråga.

Röjargänget träffas regelbundet och växer 
så sakta och röjmäster Leif Gustafsson tar 
gärna emot fler krafter.
Flytbron från 1:an kommer att få nya 
landanslutningar nu under senhösten 
därefter tror vi att den skall hålla för 
många glada golfare i framtiden.
Till sist ett stort tack till den flitiga ban-
personalen på Forsbacka GK samt till den 
frivillige och ”göravadsomhelstkunnige” 
Bo Jansson!

Johnny Kjellin BKO

Golfbana och skog 2015
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OLDTIMERSKOMMITTÉN

Nya ansikten i kommittén
Oldtimers startade säsongens tävlingar 
i april och avslutade efter 22 omgångar 
den 1 oktober. Vi har spelat poängbogey 
och slaggolf. Totalt har vi haft 553 starter, 
något mindre än föregående år.

Säsongen avslutades med årsmöte den 29 
oktober på Forsbackas golfrestaurang.
På årsmötet skulle väljas ordförande och 
ledamöter som skall driva verksamhe-
ten vidare 2016. Valberedningen hade 
inte lyckats få tag i någon som ville ta åt 
sig ordförandeskapet. Mötet valde nya 
medlemmar, som består av sex personer, 
tre har ett år kvar i kommittén. Mötet gav 
kommittén i uppdrag att lösa ordförande-
frågan. 

Kvar i kommittén är Ulla Gustafsson, 
Ulf Gärdensmo och Monika Fagerström. 
Omval av Christer Axelsson, nyval av 
Kerstin Jansson och Rolf Weibull.

Avgår från kommittén gör Bo-Lennart 
Hjalmarsson och Stellan Nyqvist som 
uppvaktades med gåvor.

Förhoppningen är att tävlingarna skall 
fortsätta som tidigare. Det beslutades på 
mötet att vi i fortsättningen skall spela 
poängbogey och slaggolf varannan gång.

Efter mötet serverades de ca 30 medlem-
marna en god supé och i samband med 
desserten förrättades prisutdelning för 
årets prestationer. 
Vinnare i de olika klasserna var på damsi-
dan Birgitta Nyqvist i både poängbogeyn 
och slaggolf, i partävlingen vann hon till-
sammans med Britt Gustafsson, på herrsi-
dan vann Rune Karlsson poängbogeyn 
och Rolf Weibull slaggolf, Ulf Gärdensmo 
och Arne Uttersäv vann partävlingen. 
Bror Nilsson vann 9-hålsspelet.  

Uppmuntringspriser delades ut till Kjell 
Nilsson som deltagit i samtliga tävlingar 
under året och till Vera Kadhammar för 
återkomsten efter lårbensbrottet samt till 
D-70 laget för sin serieseger. 

Kommittén framför ett tack till alla som 
ställt upp för att göra Forsbacka golfbana 
till en trevlig samlingsplats under året och 
ser fram mot ett trevligt golfår 2016.

Stellan Nyqvist/avgående ordförande
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Tävlingsåret 2015
TÄVLINGSKOMMITTÉN

Segrare & Sponsorer på FoGKs tävlingar 2015

Tävlingsåret 2015 är genomfört på 
Forsbacka med de förutsättningar 
vårvintern skapade för banans per-
sonal. Starten på säsongen var inte 
den bästa för banans greener, men 
med banans personals fantastiska 
arbete blev greenerna i fantastiskt 
bra skick, även så banan i övrigt. 
Ett stort tack till Er. 

Ett stort tack till alla våra täv-
lingsledare och kanslipersonal. Ni 
har lagt ner ett ovärderligt arbete, 
med tanke på att GIT systemet 

inte fungerade som det var tänkt. 
Tack vare Er insats så skapades det 
trivsel under våra tävlingar.
Våra tävlingssponsorer skall hyllas 
och tackas för att vi har haft fina 
prisbord till många golfare som 
lämnat Forsbacka efter bra spel på 
vår vackra bana.
Under 2015 har vi på Forsbacka 
GK genomfört 14 st tävlingar med 
totalt 1152 startande golfare. Detta 
gör ett minus på 244 startande 
från 2014.
Av dessa var tre st singeltävlingar 

som lockade 222 deltagare det 
betyder 74 startande per tävling. 
2014 var det 85 deltagare per 
tävling.
Under forsbackaveckan 2015 kom 
586 golfare till start, där en Scram-
ble bidrog med 96 startande. Det 
har diskuterats om vi skall flytta 
fram forsbackaveckan en vecka 
pga. att semesterperioden har flyt-
tats fram men vi återkommer om 
detta.

Tävlingskommittèn
Lasse Vilhelmsson

LIONS CANCERFOND 
Sponsor: Forsbacka GK och LIONS 
Segrare: Johanna Stolpen  
 Lisa Johansson,  48 p  
    
TVÅ GENERATIONER 17 par 
Sponsor: Forsbacka Golfshop 
A-klass: Kenneth Johansson  
 Lucas Krave, 45 p  
GK-klass: Christer Axelsson  
  Hugo Karlsson, 47 p  
  
FORSBACKA VECKAN   
 
ICA SUPERMARKET, SINGEL 
Sponsor: ICA Supermarket Åmål  
A-klass: Dan Eriksson, 68 slag 
B-klass: Thomas Halling, 41 p 
C-klass: Alicia Eriksson, 39 p  
    
SEB GREENSOME 
Sponsor: S E B Åmål  
A-klass:  Henrik Olsson  
   Alicia Olsson, 48 p  
B-klass:  Markus Gustafsson   
 Tobias Skoog, 49 p  
    

ED OCH BENGTSFORS  
FÖRETAGENS SCRAMBLE
Sponsor: Ed och Bengtsfors Företagarna 
Segrare: Sofia Eriksson, Käty Strandberg 
Henrik Olsson, Erik Könnigsson, 59,6 slag 
GOLFSTORES FYRBOLL 
Sponsor: Dömle Golfshop Karlstad 
A-klass:  Kristoffer Krave  
 David Andersson, 49 p  
B-klass:  Oscar Svensson  
        Lennart Öhrn, 52 p  
    
 
PD:s TRAV OCH BLUES GOLF 
Sponsor: Provinstidningen Dalsland 
A-klass: Terje Henriksson, 68 slag   
B-klass: Hans Röstberg, 69 slag  
C-klass: Alicia Olsson, 48 p   
  

Axel P och AudioVideo´s 
Irish greensome
Sponsor: Axel P och AudioVideo  
A-klass:  Kristoffer Krave   
 David Andersson 43 p  
B-klass:  Jan-Olof De Land   
 Seth Gustafsson 43 p  

GOLF DIGEST TROPHY 
Sponsor: Golf Digest m fl  
Segrare: Per Svenhage  
 Stefan Olsson, 43 p  
     
ÄKTA MAKE/SAMBO MIX 
Sponsor: Hannas i Hamnen  
Segrare: Andreas Engberg  
 Maria Lindberg, 42 p  
DALSLANDS TOUR kval FB
Sponsor: Melleruds Nyheter  
Segrare: Maria Lindberg  
 Marie Sjöstedt, 48 p  
    
KALKONGOLFEN 
Sponsor: Golfrestaurangen  
Segrare: Christer Axelsson  
     Patrik Karlsson, 41 p  
 
   

VI TACKAR ALLA SPONSORER 
OCH TÄVLINGSLEDARE 
FÖR DENNA SÄSONG!

Kjell-Åke Hagberg och Stig-Arne Lindh från 
Årjängs GK spelade tillsammans med vin-
narna i Kalkongolfen Christer Axelsson och 
Patrik Karlsson.
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FASTIGHETSKOMMITTÉN

Verksamhetsberättelse 2015
2015 års golfsäsong lider mot sitt slut, 
och trots att vi inte haft en sommar med 
enbart soliga dagar, utan även en hel del 
regn och rusk, så tycker jag att denna 
golfsäsong har varit riktigt bra. När det 
kommer till byggnaderna på Forsbacka 
så har det hänt en hel del, vi startade upp 
året med att låta huvudbyggnaden få en 
ansiktslyftning i form av att vi renoverade 
entrén och restaurangen, samt  inredde 
ett nytt rum i den gamla receptionen som 
vi döpte till Greenroom. Senare under 
våren så startade ett gäng duktiga ideella 

hantverkare upp ett projekt med att bygga 
ett trädäck på baksidan av huvudbyggna-
den. Efter att detta trädäck blev färdig-
ställd så har det fått många lovord under 
sommaren, inte bara från medlemmar, 
utan även från våra gäster, detta projekt 
blev en riktig höjdare som vi kommer att 
få stor nytta och glädje av. Sedan var det 
dags att ta tag i renovering och målning 
av de båda röda byggnaderna. Två bygg-
nader som var i behov av att få skadad 
panel utbytt, samt att det var hög tid för 
målning. Fastigheterna smälter nu in 

perfekt tillsammans med huvudbyggna-
den och hotellet, och det känns riktigt kul 
att ta emot våra gäster där de nu möts av 
byggnader i toppskick, en fantastisk golf-
bana, samt en sagolik natur. Med andra 
ord, ”Den Dalsländska Skönheten”.
Som vanligt så vill jag ge all beröm till 
de personer som ideellt ställer upp med 
tid och engagemang, vilket medför att vi 
kan stoltsera med fina fastigheter, och en 
fantastisk golfbana.

Henrik Olsson
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DAMKOMMITTÈN

Damernas 2015

Birgitta Nyqvist, vinnare av Bokslaget, 
tillsammans med Britt Gustafsson som 
delade ut priset

Regelkurs
Damerna startade säsongen 2015 med att 
fräscha upp regelkunskaperna. Vi träf-
fades  tre söndagar i mars månad under 
ledning av P-O Bengtsson. Att få träffas 
och gå igenom regler visade sig vara av 
stort intresse, då både nya och gamla 
spelare kom till träffarna. 

Vårmöte
Vårmötet med mannekänguppvisning 
lockade 47 förväntansfulla damer. Vi 
minglade tillsammans med ”snittar” och 
skumpa, det informerades om kommande 
säsongs aktiviteter och nyheter.  Som av-
slutning visades årets golfkollektion upp 
av de modiga damerna i kommittén och 
Kjell-Åke som visade delar av herrkol-
lektionen. 

Hemliga resan
”Hemliga resan” sista söndagen i april 
gick till Onsjö Golfklubb i Vänersborg. 
För många var det första rundan för året 
och med en kall vind som svepte in från 
Vänern var det inte lättspelat. Alla 26 
damerna kämpade väl och efter rundan 
intogs en god middag där alla fick ta 
del av prisbordet. Segrade gjorde Sarah 
Johansson.

Damdagar
På våra damdagar har i genomsnitt 20 
damer deltagit. Det som är extra roligt 
är att både nya och yngre damer anslutit 
sig till spelet. Populärast är våra scramble 
tävlingar med i snitt 27 deltagare. Poäng-
jakten har haft 16 deltagare som uppfyllt 
kravet på minst 6 tävlingar. Vinnare blev 

Lisa Johansson. Eclectic fullföljdes av 14 
spelare och där segrade Gunilla Kjellstedt.
Matchspelet vanns av Johanna Stolpen. 

Övriga tävlingar
Ny tävling för året var ”Nattens drott-
ning”. Klädkoden för tävlingen var ljusa 
kläder, hatt eller annan huvudbonad. Vi 
träffades och minglade, spelade 9 hål PB 
och intog sedan en hemlagad soppa med 
tillbehör. ”Nattens drottning” och segrare 
blev Gunilla Kjellstedt. Hon kläddes ut till 
brud och kommer att få spela med denna 
utstyrsel vid nästa års tävling. 
Priset som kvällens ”grand old lady” togs 
hem av vår egen Vera Kadhammar.

Våra återkommande tävlingar, Vårblom-
man och Bokslaget är alltid lika populära. 
Här vill vi framföra ett stort tack till våra 
sponsorer, Blomsterhagen och Åmåls 

Bokhandel. 
Billerudsmatchen avgjordes i år på Bil-
leruds GK. Trots att vi hade 16 damer till 
start lyckades vi inte ta hem segern, men 
vänta bara tills Billerudsdamerna kom-
mer till Forsbacka nästa år.

Säsongen avslutades lördagen 26 septem-
ber med en scramble tävling, middag och 
prisutdelning.

Tack
Damkommittén vill tacka alla damer som 
ställt upp i våra aktiviteter och tävlingar 
under året. Vi ser fram mot att träffa Er 
och alla nya damer nästa år igen.

Britt Gustafsson, ordförande, 
Birgitta Nyqvist, Gunilla Kjellstedt, He-

lene Andersson, Johanna Stolpen 
och Ann-Britt Larsson

Gunilla Kjellstedt, Madeleine Olsson och 
Johanna Stolpen, tre av fyra vinnare vid 
damavslutningen (Lisa Johansson saknas)

Alla deltagare vid Nattens drottning

Sarah Johansson, vinnare på Hemliga 
resan
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D-35 har avslutat sin fjärde säsong i Bo-
huslän-Dals seriespel. Denna säsong spe-
lade vi i division 2 då det fanns tillräckligt 
många lag så att det blev två divisioner. 
De två första tävlingarna spelades som 
fyrboll/bästboll på Torreby samt Orust. 
Den tredje tävlingen spelades i Uddevalla 
som en singel och säsongsavslutningen 
spelades i Fjällbacka med Ryder Cup-for-
mat, dvs. en fyrboll/bästboll, en foursome 
och en singel. Segrare i division 2 blev 
Tjörn och Forsbacka slutade tyvärr på en 
fjärde och sista plats.
Till säsongen 2015 tappade vi flera spelare 

i laget men lyckades få till ett lag ändå, 
sex spelare är minimum och det är det vi 
har varit. Tre av oss har varit med sedan 
tidigare medan tre var nya i laget för sä-
songen. Vi som spelat i D-35 under 2015 
är Ulrika Abrahamsson, Helene Anders-
son, Sofia Eriksson, Annika Gip, Made-
leine Olsson och Ulrika Sten. 
Nästa säsong tappar vi en spelare till 
D-50 men har en ny på gång i laget. Det 
har också alldeles nyligen bestämts på 
ett BDGF-möte att klassen ska ändras 
till D-30 inför 2016 vilket gör att förut-
sättningarna kan ändras avsevärt då vi 

förhoppningsvis kan få med fler spelare i 
laget. Ni som är mellan 30 och 49 år och 
som är intresserade av att vara med i vårt 
seriespelslag får gärna kontakta mig så 
snart som möjligt.
Vi är ett glatt gäng och har roligt tillsam-
mans på våra tävlingsdagar så jag ser 
med glädje fram emot nästa säsong. Stort 
tack till spelarna i D-35 för den gångna 
säsongen, bra kämpat!

Helene Andersson
Lagkapten D-35

D-35 säsongen 2015

Då var ännu en säsong till ända och vi är 
på väg in i hösten och vintern och klub-
borna får semester till nästa säsong. Vi 
hoppas att det blir en fin och varm vår så 
att vi kan lufta våra klubbor tidigt nästa 
år!
Vi som har spelat för D50 den här säsong-
en är Kerstin, Ann-Britt, Carina N, Karin, 
Ann-Christin, Gunilla, Solveig, Marie, 
Katarina och jag, Karina G, som även är 
lagkapten för D50. Detta blev jag på vår 
första träff som laget hade i våras.
Uppstartsträffen hade vi på Herr och Fru 
Lunds café i Åmål den 25/3 för att alla 
skulle få upp suget för spel igen och prata 
igenom årets säsong. Början på den här 
säsongen var inte lika fin som förra året 

då det i april och maj var rätt kallt och 
blåsigt, men jag tror att alla var taggade 
på att komma igång att spela igen efter 
vintern.
Första tävlingen var i Stenungsund. Där-
efter blev det Skaftö, Lysekil/Holma och 
så avslutade vi i Strömstad. Vi har även 
haft våra lektioner med ”The pro” Erik 
inför tävlingarna för att slipa på svingen, 
närspelet och bunkerspelet.
I Stenungsund kom vi 3:a, ett bra resultat 
tycker jag med tanke på att det blåste 
halv storm där. Det var inte lätt att få iväg 
bollen i den kraftiga vinden. Även på 
Skaftö kom vi 3:a, men tyvärr fick vi inte 
ihop folk så vi kunde försvara vår plats i 
Lysekil/Holma och fick på grund av det 

sämsta poäng och kom 4:a där. I Ström-
stad på sista singeltävlingen lyckades vi 
komma 3:a igen, men vi blir dock kvar 
i division 2 även nästa säsong då våra 
poäng inte räckte till ett avancemang upp 
i division 1.
Vi önskar samtidigt Kerstin lycka till 
med golfen i framtiden då hon faller för 
åldersstrecket för att få fortsätta i D 50. Vi 
önskar även Karin lycka till med golfen 
framöver då hon har valt att hoppa av 
D50.
     

Karina Gureborg
Lagkapten

Lag D50 säsongen 2015

Sommaren2015, upp tidigt och iväg 
tillsammans med Gunilla Kjellstedt, Anita 
Johanson och Birgitta Nyqvist för att 
spela seriespel i Bohuslän.
Nu är säsongen slut och efter 4 spelom-
gångar, bästboll, Ryder Cup (3 olika 
spelformer) och 2 singlar hade vi ett total 
score av 1008 slag jämfört med näst bästa 
klubb Strömstad med 1054 slag.
Träning,”pep-talks” i bilen, fika tillsam-

mans och mycket skratt gav resultat och 
inför 2016 väntar nya uttmaningar med 
spel i div. 1 på Dagsholm, Uddevalla, 
Skaftö och Orust.
Det ryktas om att fler av Forsbackas 
damer uppnår rätta åldren för att spela 
i D-70 – inte för att det syns men så står 
det i papperen! Jag hör av mig under 
våren för att se om ni är intresserade att 
träna och spela för klubben. En intres-

seanmälan kommer också att sättas upp i 
damrummet.
TACK tjejer för en härlig kamratskap och 
golfspel och tack Birgitta som ställt upp 
med bil och släp. Hoppas att ni mår bra i 
vinter mörkret och att ni laddar till tusen 
inför nästa års seriespel. 

Kram på er från Er coach Patricia Söder

D-70 säsongen 2015

Följande damer har varit med i D-60 
laget: Berit Erixon, Britt Gustavsson, 
Ann-Kristin Höjdén, Kerstin Jansson, 
Yvonne Karlsson, Ing-Marie Kj-Karlsson 
och Kerstin Svensson.
D 60 – div 2 spelades på följande banor:
Bästboll/Fyrboll: Tjörn GK och Fjällbacka 
GK och singelspelet: Lyckorna GK och 
Allmag GK.
På ett regnigt Tjörn kom vi på 2:a plats 
och på Fjällbacka, soligt men blåsigt, kom 

vi delad 3:a.
Första singeltävlingen på Lyckorna 
GK kom vi återigen på 2:a plats. Sista 
singeltävlingen gick på Allmag, där vi 
inte hade någon tur med oss när vi väl 
hittat fram till banan. Med lika resultat 
som Strömstad GK efter tävlingarna blev 
slutställningen i div 2: Stenungsund 907, 
Strömstad 939 och Forsbacka 939 men 
med sämre resultat i singelspelet.  
Vi har kvar vår plats i div 2 nästa säsong 

2016. Ett stort tack till alla i laget som 
kämpat väl med gott humör. Särskilt tack 
till Berit som nu tyvärr inte kan spela D60 
nästa år utan går vidare till D70 och till 
Kerstin S som rattat oss till banorna på ett 
säkert och tryggt sätt.

D60/ Kerstin J

D 60
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Efter fem års uppehåll bestämde jag 
och Anna Göras oss för att starta upp 
damlaget igen. Inte för att vi, som alla 
känner till, är eller har varit spelare på 
elitnivå. Men för att vi älskar golf och 
tycker att det är fantastiskt kul att spela 
tillsammans i ett lag. Anmält lag bestod 
inledningsvis av mig, Anna, Thinka Berg 
Sköld, Martina Olsson, Johanna Stolpen 
och sist men inte minst – Forsbackas 
överlägset mest tävlingserfarna dam (och 
min gammelmoster) – Gunilla Kjellstedt. 
Efter att ha bokat boende i närheten av 
Sotenäs Golfklubb där seriespelet skulle 
ha ägt rum den 23–24 juni och många av 
oss hade tagit semester dessa dagar hände 
det osannolika. Sotenäs klubbhus brann 
ner. Seriespelet flyttades därför fram till 
den 16–17 juli. Allmags Golfklubb tog då 
mycket varmt emot oss och ytterligare sex 
lag. Av tolv anmälda klubbar i division II 
Västra fick alltså endast sju stycken ihop 
ett lag. Även för oss var det svårt. Thinka 
kunde inte ta semester och Martina och 
Gunilla var bortresta. Då trädde Sandra 
Jansson – vår glada och härliga tjej med 
sina fantastiska järnslag – samt Helene 
Andersson – Forsbackas fantastiska sekre-
terare med ett stort hjärta för klubben – 
in i laget. Tack för att ni följde med! Utan 

er hade vi inte kunnat genomföra årets 
seriespel. Och tack Anna och Johanna för 
all hjälp, bl.a. med era goda middagar! 
Inför singeln, dvs. den sista rundan, låg vi 
på femte plats, endast åtta slag efter fyran. 
Vi hamnade till slut på sjätte plats (vi kom 
i alla fall inte sist). Vi hade fantastiskt kul 
och vädret var strålande. Ett stort tack vill 
vi rikta till Forsbacka, särskilt Christer 

Stolpen, för det stöd vi har fått. Nu ser vi 
fram emot en ny säsong, förhoppningsvis 
något mer smärtfri (dvs. inga bränder), 
och hoppas då kunna få med oss några 
juniortjejer i laget.

Sarah Johansson

Damlaget återupplivat

Matlagnings programmet ”Halv åtta hos mig” kom och filmade i vår vackra rum i Jägaren.
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26-28 juni 2015, Forsbacka GK, Dalsland
Det är fredags kväll och vattnet ligger 
som en spegel. Ett fåtal golfare står och 
tränar på ranchen och några övar sitt 
närspel vid green. Plötsligt mullrar det 
till borta i horisonten och strax dyker ett 
20-tal Harley Davidson upp.
Årets upplaga av Svenska mästerskapen 
i Harley Davidson golf gick av stapeln 
på Forsbacka GK i Dalsland och vi tror 
att hela anläggningen stannade upp just 
i det ögonblicket när alla Harleys rullade 
genom kastanjeallén, upp längs grusvägen 
och fram till hotellet.
I år var det första gången H-D golfen 
hölls på Forsbacka GK strax utanför Åmål 
i Dalsland. Tydligen ett lyckat koncept, då 

det blev bestämt det körs samma upplägg 
nästa år. Vilket naturligtvis är glädjande 
för oss och vi blir extra stolta när de flesta 
verkade tycka att det var en vacker och 
härlig anläggning. ”En familjär och mysig 
klubb” som Charlotte Dellblad uttryckte 
det. 
Att vi sedan hade väldigt tur med vädret 

och en bana i fint skick gör naturligtvis 
upplevelsen trevligare. Allt kryddades 
sedan av underbara människor, god mat 
och dryck, vedeldad badtunna och live 
musik. En blandning som är svår slagen.
De flesta deltagare bodde i den fina och 
charmiga byggnaden, numera kallad 
”Jägmästaren” från 1747. Nu är den var-
samt renoverad och alla rum har sin egen 
charm. Golfklubben bildades 1969 och 
sedan 1988 har Jägmästarflygeln tjänst-
gjort som klubbens hotell. 
Under fredagen var det inspel på ba-
nan, bad i badtunna och middag. Sedan 
följdes lite spontan underhållning av den 
musikaliska skaran av deltagarna ända in 
på små timmarna. På morgonen dagen 
därpå kom då äntligen själva skälet till 
sammankomsten eller kanske är det bara 
ursäkten!? Det var hela 26 ”gubbar” och 
fyra damer som kom till start. Vi hade en 
fantastisk dag med go stämning och det 
var ett glatt gäng som hejade in de sista 
spelarna vid 18:e hålets green. Efter detta 
så blev det middag ute på trädäcket på 
baksidan av herrgården, med utsikt över 
banans första nio hål. Under den uppskat-
tade middagen hölls även prisutdelningen 
med glada skratt och tillrop. Stort tack 
till HDCS, TanumStrand, Orust GK, 
Charlotte och Jerker Dellblad och Fors-
backa GK för sponsring av priser. Hans 
”Bagarn” Johansson knep förstaplatsen 
i år igen och Elsbritt Johansson vann i 
damklassen. 

Vilket underbart gäng och vilken kväll det 
blev! Men som om det inte räckte så bjöds 
det även på härligt ös och skönsång efter 
middagen. Då trakterades nämligen gitar-
rer, bas och tvättbräda av Jerker Dellblad, 
Janne Ridderland, Torbjörn Nilo och 
Mats Wilander samt lite olika inhopp av 
övriga deltagare. Det spelades och dracks 
gott tills ögonen inte längre orkade vara 
öppna och de flesta somnade.
På söndagen skulle delar av gruppen spela 
Hickory-golf, vilket innebär att man spe-
lar som man gjorde vid sekelskiftet. Det 

vill säga, man använder den utrustning 
som användes då. Här finns inga grafit 
skaft, klubbor som är closed eller open 
osv. Detta är på ”riktigt” med handgjorda 
klubbor i trä. Skillnaden från kvällen 
innan med en massa knuttekillar med 
skinnvästar till att bl.a. se Björne Schulz 
Johansson stå på övningsgreen iförd 
knickers, skjorta, väst och fluga var oslag-
bart. Snacka om kontraster!! Resultatet 
från dessa stiliga gubbars golfrunda har vi 
inte, men vi har resultaten från lördagens 
mästerskap. 
Herrklass:
Hans Johansson, Sonny Österman, Lars 
Johansson, Peter Johansson, Björne 
Schulz Johansson, Janne Ridderland, 
Ronny Kristoffersson, Ove Thuen, Greger 
Berggren, Peter Sander
Damklass:
Elsbritt Johansson, Ninni Persson, An-
nika Runelid, Charlotte Dellblad
Nästa års golfträff går av stapeln 1-3 juli 
på Forsbacka GK. Välkomna då!!

Annika Runelid &
Hans ”Bagarn” Johansson

HD-golfen 2015
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HERRKOMMITTÉN

2015 – Regn, regn, regn!
I regnets tecken började herrdagarna  i 
år! Vi fick tillochmed ställa in en tisdag, 
hemskt men sant!  Det blev alltså bara 19 
tisdagstävlingar i år, mot 21 förra året. 
719 signerade scorekort lämnades in,107 
olika ansikten har medverkat och dags-
rekordet var i år 53 stycken! Det blir ett 
snitt på 38 startande varje tisdag, vilket 
är mycket glädjande med tanke på den 
regniga starten. STORT TACK ALLA! 

Hemliga resan
Vår hemliga resa i år gick mot en ny be-
kantskap för många av oss, nämligen Bre-
dareds GK. Där möttes vi av strålande sol 
och en bana med många överraskningar.  
Jesper, som tog emot oss, hade fixat bästa 
tänkbara upplägg. 
 Segrare var, i A-klassen Björn Johansson, 
i år igen! Och i B-klassen vann Mikael 
”Snarkil” Andersson. Alla stortrivdes 
denna superlördag, även Seth och P-O 
som förärades var sin ”SLEV”, som bevis 
på sin ”otur”! Tack Jesper och Bredareds 
GK

Öhmans minne
Vår matchspelstävling till minne av krö-
garen Pär Öhman, lockade som vanligt 

många deltagare. Fjolårets gigant, Thomas 
Halldan, som då fick stryk av Hans B Jo-
hansson i finalen, tog i år revanch, genom 
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att vinna finalen mot Urban Svenhage! 
GRATTIS THOMAS!

Race to XO
Den lite annorlunda tävlingen för de 20 
högst rankade i ”Race to XO”!
Nytt för i år var att man fick rankingpo-
äng om man deltog i ålderskategori-KM. 
Vi räknade alltså om alla KM deltagares 
resultat till en PB och gav rankingpoäng 
därefter. Och ser man till deltagarantalet 
så tror vi detta var en bidragande faktor 
till det större intresset att vara med.
Efter 9 håls poängbogey sållas de 10 säm-
sta bort och de 10 bästa fortsätter med en 
”shotout”, d.v.s. sämst score på nästa hål 
får lämna spelet. I år var man tvungen att 
ha 17 poäng för att gå vidare till sista 9.
 En efter en föll dom se´n bort, Seth på 
10:an, Lövet på 11:an, Denny på 12:an 
Snarkil på 13.e, Järnet på 14:e, Limmis på 
15:e, Halldan på 16:e och Mackan på 17:e. 
Till final på 18:e hade vi fått klubbchef 
Stolpen mot bolltrollare Per A Sjöberg. 
Per A dundrade i en birdie så va´den sa-
ken klar! Grattis Per A Sjöberg!  Och stort 
tack Oves Ur!

Herrdagarna
Trots allt, 719 starter! Att vara tvungna att 
ställa in en tävling är aldrig kul, det blir 
alltid massa frågor varför. Vi konsulterade 
SGF i frågan och kom, efter det,  fram till 
att HK är suveräna  att besluta. Vår ambi-
tion är att genomföra alla tävlingar under 
säsongen! 
Efter en trevande början, som vi tror be-
ror på regnet, blev allt som vanligt under 
sommaren. Massor med glada gubbar 
som tog banan i besittning på tisdagarna. 
Vi är gött nöjda med att kunna erbjuda 
VSOP, så att så många som möjligt ska 
kunna vara med. Det kommer vi att fort-
sätta med även nästa säsong.

Vilka vann i år då?! Jo,Slagklassen vanns 
av Markus Nilsson på 431 slag på de 6 
bästa rundorna. Det är 71,83 i snitt. Grat-
tis Mackan!
Poängkassen togs hem av Billingsforsso-
nen Kenneth Johansson på 221 poäng på 
de 6 bästa rundorna, det ger ett snitt på 
36,8p. Grattis Kenneth!
Vår löpande resultatrapportering på 
hemsidan blir alltmer viktig för många 
av oss. Det ger lite extra spänning och  
”tugg”under säsongen. Tack Grönqvist! 

Avslutningen
Avslutningsscramblen över 18 hål genom-
fördes den 25 september. 20 gentlemen  
dök upp till den sedvanliga lottningen i 
omklädningrummet. Det blev med facit 
i hand, en mycket jämn uppgörelse. Det 
trodde man inte när man såg lottningen, 
men Edvinssons eagle på 18.e hade hans 
lag väldigt stor glädje av. Längsta strået 
drog dock lag Andreas Jansson på65 slag. 
Prisutdelning genomfördes under stort 
jubel på Cafe´XO, där vi också inmundi-
gade oss en god bit mat med vidhängande 
kaffekopp. Allt i sann Herrgolfanda! Tack 
ALLA!

Herrkommitten
Herrkommitten har blivit en delegat 
rikare, vi hälsade Michael Grönqvist väl-
kommen till oss under sommaren. Detta 
som ett led i hans insatser med resultat-
rapporteringen till hemsidan.
Herrkommitten kommer att ha en ny 
ordförande från och med höstens med-
lemsmöte. Glenn B Eriksson tar över när 
Peter Lindberg tar ett steg tillbaka.
Jag vill härmed passa på att tacka alla som 
ställt upp på mej och hjälpt mej under 
mina 3 år som ordförande i Herrkommit-
ten. Jag tycker att det har varit jättekul! 
Men var sak har sin tid, jag lämnar med 
varm hand över klubban till Glenn B 
Eriksson som är som klippt och skuren 
för uppdraget! 1000 TACK!! 

Med önskan om en kort vinter med lite 
snö, Peter Lindberg
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Som vanligt en härlig golfsäsong med ett 
gott gäng i H45.
Vi har varit ca 20st spelare som har varit 
med på seriespel & DM.
Bra resultat under seriespelet där Fors-
backa vann Div1 och blev fyra i Div2.
 Ser fram emot säsongen 2016!
 

// Peter Kullberg, Kapten H45

Det som utmärkt vår serie i år är regn och 
inställt.
Vi började på Skaftö 19 maj regnade hela 
vägen ner och banan var mycket blöt.
9 juni skulle vi spela 2;a omgången på 
Fjällbacka blev inställt pga regn.
Dagsholm 11 augusti  blev spelad och var 
dessutom DM.
Lysekil Holma skulle ha spelats den 25 
augusti också den blev inställd.
Fick till slut fram ett datum nämligen 15 
september, regnet öste ner hela resan till 
banan.

Första start kl 08.00 flyttades fram och 
tävlingen kunde starta kl 11.00.
Men inför sista omgången låg vi på ned-
flyttningsplats. Efter bra spel lyckades vi 
klara oss kvar i Div.1.
Torreby o Fjällbacka åkte ur.
Vi har använt oss av följande spelare: Bo 
Larsson, JO larsson, Anders G. Larsson, 
Göran
Arvidsson, Göran E. Magnusson, Rolf 
Andersson och P-O Bengtsson
 

Anders G Larsson

Under 2015 har vi spelat 4 omgångar. 
Två fick förkorttas till 9 hål på grund av 
dåligt väder åska regn vind. Vi spelande 
ettan men ramlade ner tvåan på grund 
att vi inte fullt lag två omgångar. Men nye 
coachen får fixa så H75 går upp igen. Så 
jag tackar för mig.

Leif Andreasson
Lagkapten

Försäsongsträningen bäddade för H45 lagets 
serieseger 2015.

H45

Rapport från H65 H-75

Nu ska vi testa ny 
bunkersand
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JUNIORKOMMITTÉN

När vi summerar 2015 kan vi se 
att vi haft ett ganska häktiskt år 
med massor av träningar/tävlingar. 
Nytt för i år var att vi var med i 
Värmlands juniorverksamhet och 
det har varit ömsesidigt uppskattat 
både från Värmland golfförbunds 
sida och våran.
I Värmland Juniortour vann Alicia 
Olsson tjejklassen och i rockieklas-

sen vann Arvid Eld Gustavsson 
med Felix Engberg på en andra-
plats.
Tjejerna har varit med i Värm-
lands tjejsatsning Golftjej 
Värmland och de har haft sam-
mankomster varje månad med 
höjdpunkterna besök på Annika 
invitational på Bro/Bålsta och 
Helsingborg Open. En tränings-

sammakomst var även förlagd till 
Forsbacka där de förutom spel 
på banan hann med ett dansfys 
pass och bad i varmbassängen på 
badhuset.
Vi räknar med att dra igång 
vinterträningen i mitten/slutet på 
Januari i tennishallen, väl mött.

Juniorkommitteen

Juniorkommittén 2015

www.golfsimulator.n.nu
Peter Hahn: 070 62 09 951
Lasse Lindh: 070 92 03 183
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MARKNADSKOMMITTÉN

Marknadskommittén har under året för-
sökt 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.
Rent ekonomiskt har vi lyckats mer än i 
den förväntade budgeten och lämnar ett 
överskott
Det mesta av vår marknadsföring vänder 
sig mot och till Norge varifrån majorite-
ten 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. 
VI vänder oss även till våra närmaste 
grannar i Östfold via Östfoldsavisen.
I Sverige är det i första hand Golfguiden, 
Golf Digest
och lite annonser i turistbroschyrer och 
våra lokaltidningar. 
Stödet från våra sponsorer är en viktig del 
i vår verksamhet där våra samarbetspart-
ners ges möjlighet att synas på varierande 
sätt. 
Medlemsavgifterna täcker 45% av våra 
kostnader så mer än hälften måste in 

på annat sätt. Våra gäster står för 35%, 
marknadskom för 6% och resterande från 
driving-range, hyror och en blandning av 
”övriga intäkter”
Vi behöver bli bättre på att fylla vårt ho-
tell med gäster. Här finns det utrymme för 
ökade intäkter.
Hotellet är viktigt för ekonomi både när 
det gäller klubben och restaurangen.
Vi behöver hjälp. Vet du någon bra säljare 
så vore det guld värt att få den hjälpen.

Sven-Åke Runelid

Ställningen i Säffleekonomerna Trophy 
1. Håkansson Sågblad AB 20 poäng 1 vinst
2. Munksjö Paper  12 poäng 1 vinst
3. ICA Supermarket Lejonet 12 poäng 1 vinst
4. AP Däck/Goodyear  10 poäng 
5. R Gustafsson Bil AB  10 poäng 
6. Axel P    10 poäng 
7. Svensk Järnvägsteknik  10 poäng 
8. Janfire      8 poäng 
9. Säffleekonomerna    8 poäng 
10. VinStens resor     8 poäng 
11. Johnny Kjellin Ekonomi   6 poäng 
12. FFS Sweden     4 poäng 
13. Forsbacka GK     4 poäng 
14. Bröderna Brandt    2 poäng 
15. Provinstidningen    2 poäng 

Årets sponsortävling

Säffleekonomerna med frv Roger Karlsson och Lasse Lindh spelade tillsammans med 
slutsegrarna Jörgen Odén och Peter Kullberg i ICA Supermarket Lejonets lag.

Säffleekonomerna Trophy den prestige-
fyllda tävlingen där våra sponsorer bjuds 
in att tävla med varsitt lag avgjordes den 
29 augusti. När alla resultat var samman 
räknade var det Peter Kullberg och Jörgen 
Odén, ICA Supermarket Lejonet, som fick 
lyfta det ståtliga vandringspriset. Impo-
nerande 47 poäng spelade paret ihop. 
En poäng efter kom Ragnar Gustafsson 
Bil Fredrik Gustafsson och Henrik Ols-
son representerade. På tredje plats kom 
Håkansson Sågblad med Andreas Engberg 
och Robert Hultgren i laget. Håkansson 
Sågblad som alltid kommer med slagkraf-
tiga lag är nu i topp med möjligheten att 
spela hem vandringspriset. 22 lag kom 
till start och de flesta tillsammans med 
respektive deltog även vid den efterföl-
jande middagen. Där det även förrättades 
prisutdelningen.
Säffleekonomerna Trophy erövras av det 
lag som först uppnår 25 poäng samt även 
har en seger. Om två lag passerar 25 poäng 
samma år vinner det lag som slutar på 
högst totalpoäng.
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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 
våra mål.

Verksamhetens mål är att:
 *hålla vårmöte under april och visa 
   upp vårens golfkläder.
 *aktivera damer och följa upp 

   nybörjardamer så de kan känna sig  
      välkomna i klubben.
 *få så många damer som möjligt att
   deltaga vid våra tävlingar.
 *genomföra en hemlig resa under 
   våren.
 *ha damgolf på måndagar, vid två 
   organiserade startillfällen under 
   dagen med 9 och 18 hål.
 *inom damdagarna, en gång per 
   månad, anordna scramble- och  
   även någon annan tävlingsform.

 *anordna regelkurs.
 *anordna matchspelstävling.
 *anordna och genomföra traditionella 
   damtävlingar såsom    
     Vårblomman, Nattens Drottning, 
   Billerudsmatchen och Bokslaget.
 *arrangera speciella poängjakt- och 
   eclectictävlingar.
 *samverka med övriga kommittéer, 
   för att hjälpa nya i klubben i  
   form av fadderverksamhet.

DAMKOMMITTÈN

Verksamhetsplaner 2016

Under 2016 kommer vi att fort-
sätta vårt arbete med att göra 
förbättringar i fastighetsbeståndet, 
vi kommer att titta på att byta ut 

vår befintliga vattenreningssta-
tion mot en ny, samt även se över 
utrustning för värme och varmvat-
ten. Planen rymmer även att Stora 

salen i klubbhuset kommer att 
renoveras, med slipning av golv, 
samt att väggarna kommer att 
målas och tapetseras. 

Herrkommitten  Forsbacka GK 2016 
representeras av Glenn B Eriksson, Tor-
björn Olsson, Kenneth Johansson, Urban 
Sköld, Mikael Josefson, Peter Lindberg, 
Michael Grönqvist och Andreas Jansson.

HEMLIGA RESAN 
Vi startar säsongen i slutet av April, och 
det gör vi som brukligt, med  Hemliga re-
san. En trevlig dag på en golfbana i glada 
vänners 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 preliminärt den 26 
April och spelas sedan varje tisdag under 
säsongen. Vi spelar hälften PB och hälften 
Slagtävling.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

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 Thomas Halldan.
”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 Per A 
Sjöberg.

Oldtimers har för avsikt att an-
ordna tävlingar på torsdagar även 
2016. Vi kommer att starta i april 
och avsluta i början av oktober. 
Det blir varannan torsdag po-
ängbogey och varannan slaggolf. 
Vi kommer också att arrangera 

partävling.
Vi har som tidigare som målsätt-
ning att försöka spela mot någon 
grannklubb.

Oldtimerskommittén har en 
förhoppning att lite fler fyller på 

underifrån i åldrarna.

Vi kommer som tidigare ha 18- 
och 9- håls tävlingar med valfri 
tee.

Oldtimerskommittén

HERRKOMMITÉEN

OLDTIMERS

FASTIGHETSKOMMITÉEN
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KALLELSE TILL HÖSTÅRSMÖTE

 
 

Medlemmar i 

Forsbacka Golfklubb 
 

kallas till ordinarie höstårsmöte på Forsbacka GK 
torsdagen den 26 november 2015 kl. 18.30. 

 
Program: Mötesförhandlingar, prisutdelning KM, utdelning uppmuntringspris och 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. Fastställande av: 

a) medlemskategorier och antalet spelrätter 
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: 

a) föreningens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år 
b) halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år 
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år 
d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter 

ej delta. 
e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande 
f) ombud till GDF-möte 

10. Behandling av styrelsens förslag samt motioner som skriftligt kommit till styrelsen 
tillhanda före den 10 oktober. 

11. Övriga frågor. 
12. Mötets avslut. 

 

Forsbacka Golfklubb 
        
                        Sten G Svenhage                                     Helene Andersson 

                                                    Ordförande                                               Sekreterare 
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Valberedningens förslag till 
styrelse i Forsbacka Golfklubb 

2016

Ordförande: Göran Wessberg

Ledamöter: Katarina Gip  2 år nyval  
 Henrik Olsson  2 år nyval 
 Britt Gustafsson 2 år omval 
 Rolf G Andersson (1 år kvar)
 Johnny Kjellin  (1 år kvar)
 Ulrika Abrahamsson (1 år kvar)

Suppleanter: Sven-Åke Runelid 1 år nyval  
 Christer Axelsson 1 år nyval (Oldtimerskom)
 Hans B Johansson 1 år nyval   
 Glenn B Eriksson 1 år nyval (Herrkom)  
 Seth Gustafsson 1 år omval (Juniorkom)

Revisorer:   Tomas Engelbrektsson LR-Revision
 Mikael Möller, SEB
Revisorsuppl.  Fredrik Ågren, Marie Sjöberg

Förslag till valberedning:  P-O Bengtsson, ordf 
   Thinka Berg Sköld

För valberedningen 2015

Stefan Jacobson      Britt Gustafsson

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE



ForsbackaNytt

20

INTÄKTER
Belopp i Tkr Prognos 2015 Föreg. år Budget 2016 % avvik. föreg år

Medlemsavgifter 2 580 2 659 2 621 -3%
Greenfee 1 250 1 416 1 320 -12%
Övriga bidrag 25 129 0 -81%
Jägmästaren, uthyrning 670 716 700 -6%
Reklam/ Sponsorintäkter 319 269 340 19%
Tränare/Driving range 149 139 155 7%
Fastigheten 34 50 39 -32%
Övriga kommittéer 303 211 249 44%
Hyra och övr. intäkter 416 346 415 20%
Summa intäkter 5 746 5 935 5 839 -3%

KOSTNADER

Belopp i Tkr Prognos 2015 Föreg. år Budget 2016 % avvik. föreg år
Bana 2 008 1 615 2 178 24%
Kansli 985 966 1 038 2%
Klubbgemensamt 610 656 578 -7%
Fastigheten 570 601 640 -5%
Jägmästaren, uthyrning 520 568 460 -8%
Tränare/Driving range 227 311 182 -27%
Marknadskommitten 120 68 90 76%
Övr. Kommittéer 230 169 154 36%
Styrelse 10 18 8 -44%
Summa kostnader 5 280 4 972 5 328 6%
 
Finansnetto -30 -52 -40

Resultat före avskrivningar 436 911 471
Avskrivningar -420 -478 -450
 
Resultat 16 433 21

 
Investeringar 200 649 420

RESULTATRAPPORT FORSBACKA GK 2015

Prognos 2015
Glädjande kan vi konstatera att 2015 
pekar mot ett svagt överskott, att upprepa 
2014 års nivå var inte möjligt då 2014 
innefattade mycket låga kostnader för 
bankommittén samt även bidrag från 
Leader.

Budget 2016
Budget hålls som vanligt inom snäva ra-
mar med fortsatt fokus på att effektivisera 
och förbättra den dagliga driften. 

Investeringar 2016
De större investeringar som är planerade 
2016 är föryngring av maskinparken, nya 
vagnskåp samt förbättringar i klubbhus 
och omklädningnsrum.

Resultatkommentar
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MEDLEMSAVGIFTER
Styrelsen föreslår att gällande medlemskategorier kvarstår och samtliga avgifter höjs med 2 % inför år 2016.

**Pay as You play & Non Resident gäller boende utanför kommunerna: Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Säffle och Årjäng. 

OBS! Pay asYou play medlem erbjudes att gå över till fullvärdigt medlemskap för 3 000:-
Nya medlemmar erbjuds att under år 2016 köpa spelrättsbevis i Forsbacka GK till det nominella värdet av 6 000:-. Kontakta kansliet 
för mer information.

Övriga avgifter:
• Städdeposition 300:- (utom för Juniorer, 80+, Pay as You play & Non Resident och passiva) 
• Påminnelseavgift vid för sen fakturabetalning 200:- 
• Skåphyra 210:- 
• Skåpavgift stort eget 60:- 
• Skåpavgift litet eget 40:- 
• P-plats elmoped 210:- 
• Skåpavgift, batteriskåp 160:-

Erbjudande till nya golfare:
• Prova-på medlemskap inkl. nybörjarkurs Senior 3 000:-
• Prova-på medlemskap inkl. nybörjarkurs Ung vuxen år 1 850:-
• Prova-på medlemskap inkl. nybörjarkurs Junior 18-21 år 1 300:-
• Prova-på medlemskap inkl. nybörjarkurs Junior 13-17 år 900:-

I medlemskapet ingår nybörjarkurs och prova-på medlemskap resten av säsongen. Detta medlemskap ger dig som vill möjlighet att 
till en låg kostnad verkligen pröva om golf passar just dig. 

Kursstarter 2016 presenteras löpande. Se www.forsbackagk.se/sv/pro för mer information.

Det här får du som är fullvärdig eller förmånsmedlem i Forsbacka GK:
• Fritt spel på en av Sveriges vackraste banor.
• Spela för halv greenfee på Billeruds GK, Karlstads GK och Årjängs GK.
• Rabatterat spel i Bohuslän/Dal. Juniorer fritt spel.
• Tidningen Svensk Golf hem i brevlådan 10 gånger per år.
• En välsorterad golfshop i samarbete med Golfstore Karlstad.

KATEGORI ÅRSAVGIFT ANMÄRKNING 
Fullvärdig Sr 4 370:- Äger spelrättsbevis
Fullvärdig Sr 5 570:- Hyr spelrättsbevis
Vardagsmedlem 3 410:- Äger spelrättsbevis, spelrätt vardagar 
Vardagsmedlem 4 610:- Hyr spelrättsbevis, spelrätt vardagar
80+ 900:- Medlem som återlämnat spelrätt (personlig ägo i minst 10 år)

Ung vuxen 22-25 år 1 850:-
Pay as You play & Non Resident 2 400:- 5 ronder ingår, därefter spel mot greenfee *
Junior 18-21 år 1 300:-
Junior 13-17 år 900:-
Junior 0-12 år 0:- Golfkul ingår
Passiv senior 520:-
SPELRÄTTSBEVIS PRIS
Spelrättsbevis i Forsbacka GK 6 000:- Finns att köpa av privatpersoner, kontakta kansliet

Förmånsmedlem 1 6 250:- Äger spelrättsbevis, inkluderar fria rangebollar, 4 st. 
greenfeebiljetter samt 4 st 25-min lektioner med Pro.

Förmånsmedlem 2 7 450:- Hyr spelrättsbevis, inkluderar fria rangebollar, 4 st 
greenfeebiljetter samt 4 st 25-min lektioner med Pro.
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Hole in one på Forsbacka 2015
Namn Hål
Kerstin Skoog 8
Roger Johansson 5

Medlemsstatistik - Fördelning per medlemskapstyp
2013 2014 2015

Medlemskapstyp Män: Kvinnor: Totalt: Män: Kvinnor: Totalt: Män: Kvinnor: Totalt:
Anställd 6 1 7 5 1 6 6 1 7
Fullvärdig 1 279 139 418 267 142 409 279 131 410
Fullvärdig 2 34 29 63 50 25 75 64 30 94
Fullvärdig 80+ 18 5 23 19 6 25 17 9 26
Förmånsmedlem 1 0 0 0 2 0 2 3 0 3
Förmånsmedlem 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Hedersmedlem 1 0 1 1 0 1 2 0 2
Knatte 0-10 år 5 5 10 2 2 4 8 16 24
Nybörjare 11 17 28 10 16 26 2 4 6
Passiv 52 37 89 63 43 106 64 49 113
Pay As You Play & Non Resident 99 33 132 48 15 63 40 15 55
Pröva på medlem 15 6 21 18 11 29 33 14 47
Sponsorer 48 13 61 45 13 58 40 17 57
Studerande 22-27 år 14 7 21 12 6 18 4 4 8
Vardagsmedlem 1 6 7 13 6 7 13 12 8 20
Vardagsmedlem 2 0 1 1 1 1 2 1 1 2
Övergångsmedlem 0 0 0 41 8 49 0 0 0
Totalt: 588 300 888 591 296 887 576 299 875

STATISTIK

Tidsbokning i GIT
2010 2011 2012 2013 2014

Gjorda bokningar totalt 16 333 14 900 15 889 14 723 14996
gjorda via Min Golf 5 426 5 592 6218 6 227 7585
gjorda via Min Golf Skandinavien 218 243 331 311 409
gjorda via Min Golf mobil 0 78 207 250 0
gjorda via receptionen 10 639 8 966 9133 7935 5024

Greenfee
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Registrerade besökare 6100 6300 5700 5100 6443 5946 5833 5668
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KM 2015
Damer Sarah Johansson
Herrar Jörgen Odén
KM Ålderskategorier
H-35 Henrik Olsson
H-45 Jörgen Odén

H-55 Denny Larsson

H-65 Anders G Larsson
Pojkjunior

KM-Foursome

Herrar: Kenneth Johansson

Jörgen Odén

Mix: Sarah Johansson

Henning Johansson

Antal startande: 51 pers

Antal startande: 45 pers

 Glada vinnare i Volvo world golf challangeTobias Skoog, Berit 
Erixon, Thomas Halling och Annsophie Röstberg. Skoog och Halling 
spelade sig fram till Sverigefinalen.

Prisutdelning sker på årsmötet den 20 november

Urban Sköld försöker finna vägen till framgång.
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Vi har fortsatt att röja sly och gräs med 
jämna mellanrum, vi är en kärntrupp 
som träffas vid olika tillfällen och under 
våren blev det ett tio tal gånger och nu i 
höst så liknar det vårens antal. Det blev 
mycken gräsröj runt alla vattendrag och 
diken under våren och sommaren med 
fint resultat. En total städning av lidret 
framför hotellet har gjorts och hoppas att 
det nu bli vagnsskåp där. Det har eldats 
mycket skräp i skogen bakom ”15” och 
detta kunde inte undgås att ses pga. av 

röken som steg upp. Men bra blev det. 
Under hösten så kommer det att tas sly 
runt banan som vanligt och hoppas att 
det bli en riktig tjäle nu så vi kan avlägsna 
en del träd som ska bort. Då hoppas jag 
att vi kan köra med movikärra på fairway 
och forsla bort dem. Att gemenskapen 
i gruppen är härlig på våra träffar har 
ingen sagt emot utan alla håller med. En 
gemensam resa med golf till Arvika GK 
på sensommaren gjorde inte saken sämre. 
Hoppas att fler blir sugna att umgås 

utanför golfen så är det bara att komma 
till aktuella dagar som finns utlagda på 
hemsidan

Med spåniga hälsningar Leif Gustafsson

Här kommer lite skvaller från 
röjargänget

Stellan Nyqvist, Birgitta Nyqvist och Jan-Olof Svensson summerar sina resultat.
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INFORMATION FRÅN RECEPTION & KANSLI
Några ord från klubbchefen
Nu är det höst på Forsbacka och förbere-
delserna är i fullgång inför nästa säsong. 
Säsongen 2014 har bjudit på många 
överraskningar. Snabba förändringar på 
personalsidan har gjort att det kom några 
nya ansikten i shopen. Jesper Björnsvik, 
Markus Enocksson och Julia Dahlman 
var mina klippor när säsongen kom 
igång. Ett stort tack till er. Det är många 
medlemar och gäster som uppskattat ert 
trevliga mottagande. 

I början på säsongen pratade alla greener. 
De var inte bra vi hade en tuff start. Ett 
stort jobb av banpersonalen. Pelle, Kalle, 
Birgit, Göran och Markus gjorde att vi 
från mitten på juni haft en bana som 
blivit bättre och bättre. Många har berömt 
vår bana och därmed eran insatts. Stort 
tack till röjare och andra som ställt upp. 
Den nya altanen, även om sommaren var 
så där, är populära hos våra gäster. Den 
”nya” greenen på 13 kommer att bli popu-
lär. Tack alla ni som bidragit. 
Forsbacka GK är en av Sveriges tre vack-
raste banor. Vi har alla förutsättningar för 
att fortsätta i topp på den rankingen. Om 
vi alla hjälps åt att skapa en plats där alla 
kan trivas kommer vi att fortsätta vara 
den klubb som VI tycker är bäst i Sverige.

Kontaktuppgifter                                                                                                                                      
Det är viktigt att alla medlemmar infor-
merar om ni flyttar eller byter mailadress. 
Logga in på ”Min golf ” och kolla vilka 
kontaktuppgifter som finns där. Det är de 
uppgifter som alla golfklubbar använder  
för att komma i kontakt med er golfare, 
uppdatera där om det inte stämmer. Gör 
det till en rutin att kolla så dina uppgifter 
stämmer på ”Golf.se/min golf ”. 
Har ni funderingar på ert medlemskap 
är det viktigt att ni hör av er. För att vi 
ska ha rätt uppgifter när vi börjar jobbet 
med medlemsfaktureringen är det före 
den 30 november vi ska ha uppgifter om 
förändringar i ditt medlemskap. Fakturor 
på medlemsavgift kommer att skickas ut i 
december. Om ni betalar in dem så snart 
ni kan, helst före ”sista betalningsdatum”, 
så hjälper ni klubben eftersom likvidi-
teten är ansträngd under den här tiden 
på året. Använd bankgiro 118-1171 ange 
fakturanummer och golf-id på de som 
betalningen avser.
I år kommer vi att lägga mycket arbete på 
att få allt på rätt plats i klubbens med-
lemsregister. Därför är det viktigt att ni 
omedelbart meddelar om ni vill förändra 
ert medlemskap.

Autogiro                                                                                                                                              
Det är även i år möjligt att betala sin 

medlemsavgift via autogiro. Du som har 
banken via internet kan göra det själv 
eller så finns det blankett på klubbens 
hemsida. Efter att du gett ditt medgivande 
till banken betalar du medlemsavgiften 
uppdelad på tolv månader.  Det tillkom-
mer en administrativ kostnad med tio 
kronor i månaden. Hör av er till kansliet 
om det är något ni funderar över.

Kontakta Forsbacka                                                                                                                                        
Om du behöver komma i kontakt med 
oss på Forsbacka GK är du välkommen 
att besöka oss, Christer och Birgitta på 
kansliet. Vi sitter på andra våningen i 
herrgården och finns här mellan 09.00-
13.00 måndag till torsdag. Du kan även 
nå oss på telefon, Birgitta på kansliet  
0532-61690 eller Christer 0532-61691. 
Adressen är:        
Forsbacka GK                                                                                                                                               
 Forsbacka Gård 301 
661 92 Åmål

Till sist                                                                                                                                             
                           

Önskas ni en riktigt GOD JUL och GOTT 
NYTT ÅR från oss här på Forsbacka. 
Christer, Birgitta, Pelle, Karl-Gustav, 

Birgit och Jan-Inge.


