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Hej vänner!

Nytt år nya möjligheter. I år fyller 
Forsbacka GK 50 år, det skall vi 
fira. Den 6 juli blir det Jubileums-
tävling med efterföljande muntra-
tioner. Håll utkik efter information 
under våren. 

Det riktigt sjuder av aktivitet på 
Forsbacka. Greenerna plogas och 

täcks, maskiner renoveras och 
röjargänget gör som alltid ett fan-
tastiskt arbete. Avverkningen fort-
skrider enligt plan. Våra grannars 
avverkning tvingar oss att ta lite 
mer än tidigare aviserats då deras  
skog ej längre skyddar vår skog. 
Vildsvinsstaketet kommer att byg-
gas under vår/sommar. Maskin-
hallsbygget kommer att påbörjas 
och värmesystemet bytas under 
våren.

Annika valde att avsluta sitt kon-
trakt i restaurangen i förtid. Vi 
tackar  henne för ett gott sam-
arbete. Hon kommer att hjälpa 
till i köket lunchtid vid behov. 
Rebecca har tagit över driften av 
både restaurang och hotellet. Mer 
information om detta hittar du på 
sidan 16.

Styrelsen har genomfört en perso-
nalförändring inför 2019. Birgitta 
har fått sluta och vi tackar henne 
för de åren hon jobbat hos oss och 
önskar henne lycka till i framtiden. 

Vi har helt enkelt för höga kost-
nader jämfört våra intäkter och 
måste anpassa oss till det.

Vi kommer inte anställa någon ny 
pro utan kommer att täcka det be-
hovet genom att hyra in Kristoffer 
Karlsson på timbasis. Detta tror vi 
mycket på. Mer om detta hittar du 
på sidan 14.

Vi har uppdagat en pensions-
skuld till våra anställda. Den har 
byggts upp under drygt 10 år och 
uppgår nu till ca 400 000 kr. Detta 
är mycket olyckligt men skulden 
måste och kommer att betalas un-
der våren. 

Tack för uppslutningen och ert ar-
bete vid årets städdagar. Vi öppnar 
banan kl. 13 på skärtorsdagen.                                      

Vi ses på banan

Per Svenhage

ORDFÖRANDE HAR ORDET
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KALLELSE TILL VÅRÅRSMÖTE

Kallas till ordinarie vårårsmöte på Forsbacka GK
torsdagen den 25 april 2019 kl. 18.00.
Program: Mötesförhandlingar, kaffe.

Enligt klubbens stadgar finns årsmöteshandlingar och inkomna motioner tillgängliga 
på hemsidan, på 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 25 mars.
12. Övriga frågor.
13. Mötets avslut.

                             

     Forsbacka Golfklubb       

      Per Svenhage                                      Helene Andersson
                         Ordförande                                                     Sekreterare
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2018

BANKOMMITTÉN 2018

2018 var ett ovanligt tufft år för 
banan. Våren blev lång och kall 
och när den väl släppte så slog 
sommaren till med full kraft med 
värme och torka. Banan tog myck-
et stryk och speciellt greenerna. 
Pelle och grabbarna gjorde allt 
de kunde för att få banan i skick. 
Peter Edman som är bankonsulent 
besökte oss två gånger och bidrog 
med värdefulla tips. 

Vi skulle avverka lite mera skog 
och samtidigt röja en gata för 
vildsvinsstaketet men på grund av 
torkan så blev det förbud mot av-
verkningar (brandrisk) så det arbe-
tet har startat först nu.

Vi har en långsiktig plan när det 
gäller vår maskinpark. Det är 
viktigt att byta maskiner i rätt tid 
för att hålla en standard på utrust-
ningen som tillgodoser att vi på ett 
underhållsmässigt och ekonomiskt 
sätt har kvalitet. 

Maskinparken uppdaterades med 
en traktor och en ruffklippare i år.

Röjargänget gör en stor insats 
för klubben och banan varje år så 
även detta. Aktsamt så putsar de 
banan och håller undan sly mm.

Vi har startat två stora projekt un-
der 2018, bygge av en ny maskin-
hall/verkstad och installation av 
bergvärmesystem i herrgården och 
Jägmästarflygeln. 

Båda projekten kommer att vara 
klara och avslutas 2019.

Avslutningsvis vill jag tacka Pelle 
och grabbarna som jobbar på ba-
nan och alla andra som bidrar med 
ideellt arbete på vår bana.

Bankommitténs ordförande 

Kenneth Johansson

Banan tog mycket stryk, speciellt greenerna, när sommarens värme och torka slog till 
med full kraft.

2018 var ett ganska tufft år ekono-
miskt. Den sena öppningen samt 
kvaliteten  på banan under första 
halvåret gav minskade intäkter 
både på hotellet och greenfee. 

Detta gjorde att vi var sparsamma 
med nya projekt på banan och is-
tället ägnade vi en stor del av tiden 
till underhåll och mindre förbätt-
ringar. 
Vi har under året fortsatt med 
gallring av skog kring greenerna 
för att öka ljusinsläpp.
De  större investeringar som gjor-

des var ny ruffklippare och instal-
lation av ny infiltrationsbädd vid 
skjutbanan.

Avverkningen av mogen skog 
inleddes och kommer att forsätta 
även under 2019.
Antalet medlemmar sjönk något 
2018. Vi hade ca 1 000 greenfe-
egäster färre jämfört med 2017.
Höstmötet beslutade om byggna-
tion av ny maskinhall och byte av 
värmesystem. Dessa arbeten har 
inletts och kommer att genomföras 
under 2019.

STYRELSEN 2018

Roland Jernberg, Britt Gustafsson, Mikael 
Sten och Terje Olsen spelade bäst vid den 
avslutande tävling för de som jobbat ideellt 
under året.
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MEDLEMSKOMMITTÉN 2018

After Work Golf

Det har arrangerats After Work 
Golf den 27 april, 25 maj och 24 
augusti. Det har varit bra upp-
slutning med ca 25 deltagare vid 
varje tillfälle. I år var det olika 
spelformer vid dessa tre tillfällen:      
snörgolf, flaggolf och scramble.

Golfens dag och Öppet hus den 
26 maj 

I år så samarrangerades Golfens 
dag med Öppet hus. Aktiviteter för 
alla åldrar erbjöds medlemmar och 
icke medlemmar.

Jubileumstävling

I samband med att Åmål fyllde 
375 år under 2018, så arrangerades 
den 11 juli en jubileumstävling. 
Medlemskommittén var tävlingsar-
rangör med Sötsjöbaden som hu-
vudsponsor. 

Fadderverksamhet

Pro Birgitta Hansen har arrang-
erat ”Torsdagsklubben” för de 
som har handicap ner till 28.                 
Medlemskommittén har varit      
behjälplig vid dessa tillfällen med 
att skaffa faddrar. 

Uppmuntringspriset 2018

Detta pris tilldelas en person som 
gör det där lilla extra, en person 
som skapar trivsel i föreningen, 
en person som är en god kamrat 
och har ett vänligt bemötande, en 
person som engagerar sig i nya 
medlemmar så att de känner sig 
välkomna, en person som är en 
bra ambassadör och som pratar väl 
om Forsbacka utanför Åmål.  Alla 
medlemmar får nominera person/
personer med en motivering varför 
man tycker denna person är värd 
priset. Priset delades ut till Röjarla-
get på höstmötet. Delar av röjargänget som för sina insatser på banan tilldelades 2018 års uppmuntrings-

pris framröstade av klubbens medlemmar.

Solvieg Vold Jansson A-klass, Ing-Marie Kj-Karlsson B-klass och Ronny Anderssson C-
klass spelade bra i Jubileumsgolfen.

Sommaren 2018 bjöd på många tillfällen att sitta ner och njuta av mat och utsikt på 
Forsbacka
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DAMKOMMITTÉN 2018

Damernas golfsäsong 2018 star-
tade med vårmötet den 14 april. 
Stora salen på Forsbackas övervå-
ning var fylld av damer. Förtäring 
och dryck intogs under mingel och 
härligt sorl. Årets spelprogram och 
aktiviteter presenterades och även 
en modevisning av shopens utbud 
stod på programmet.

Hemliga resan gick till Ekarnas 
Golfklubb den 28 april. En härlig 
dag med god mat och trevlig bana. 
19 damer var med på utflykten 
där det spelades både valsgolf 
och singel. Valsgolfen vanns av 
Annika Gip, Ulrika Sten, Solveig 
Vold Jansson och Sara Hansen. 
Vinnare i singeltävlingen och av 
vandringspriset blev Helene An-
dersson.

Vårblomman spelades som en 
scrambletävling den 5 maj och 
som vinnare av fina förstapris-
blommor stod lag Emma Englund, 
Jeanette Augustin, Patricia Söder 
och Solveig Vold Jansson, men 
alla övriga damer var också vin-
nare och fick var sin blomma.

Nattens drottning spelades den 
8 juni, en underbar dag med blå 
himmel och strålande sol. En ex-
tra solskyddsfaktor i form av hatt 

hade en solklar funktion denna 
dag. Allra bäst spelade Birgitta 
Nyqvist som korades till drottning.

Midsommardagen arrangerades en 
hastigt påkommen Irish Greenso-
me där lag Helene Andersson och 
Jeanette Augustin stod som vin-
nare.

I strålande sol spelades klubb-
match mot Billeruds damer den 1 
augusti. I år var det Forsbackada-
merna som segrade och tog hem 
vandringspriset.

Bokslaget den 1 september kunde 
denna soliga sommar hålla pris-
utdelning utomhus. Vann gjorde 
Johanna Stolpen, men ingen går 
lottlös i denna tävling, alla damer 
får med sig var sin bok att läsa när 
höstmörkret kryper på. 

Damdagarna växlade under sä-
songen mellan poängbogey och 
slaggolf. Sista damdagen i måna-
den har en lagtävling över 9 hål 
spelats och avslutats med fika. 
Poängkampen vanns av Kajsa 
Sandegärd som också blev årets 
damgolfare och fick motta Viveka 
Cedervalls vandringspris. Slag-
kampen vanns av Yvonne Nilsson 
och Eclectic av Helene Andersson. 

Matchspelet vanns av Johanna 
Stolpen.

Säsongen avslutades den 29 sep-
tember med golfspel under dagen 
och musikquizz, prisutdelning för 
säsongens prestationer och en god 
middag i Forsbackas Golfrestau-
rang på kvällen. 

Damkommittén som under 2018 
bestått av Johanna, Helene, An-
nika, Ulrika och Marita tackar 
alla damer för den gångna golfsä-
songen.

Damkommittén

JUNIORKOMMITTÉN 2018

Hej! 

Efter att vi förra säsongen smugit 
igång juniorverksamheten igen 
efter att den legat på is under någ-
ra säsonger, ser vi med optimism 
fram emot sommaren 2019. 

Vi hade två träningsgrupper igång, 
en för de äldre barnen på månda-
gar tillsammans med Birgitta och 
en för de yngsta på söndagar med 
undertecknad som ledare. Totalt 

var vi under säsongen ca 25 barn i 
träning och lek.

Tanken är att vi fortsätter med 
samma upplägg denna säsong. Ett 
tillfälle med vår nye tränare Kri-
stoffer samt ett tillfälle med fokus 
på golf och lek. Förhoppningsvis 
kommer träningsgrupperna fyllas 
på med ännu fler golfsugna barn 
och ungdomar denna säsong! 

Vilka dagar vi ses på klubben för 

träning är inte spikat men håll ut-
kik efter information. 

Vi söker i samband med denna 
”nystart” efter medlemmar till vår 
juniorkommitté, vill du vara med 
och skapa en rolig och utvecklan-
de tid för framtidens golfare hör av 
dig till mig.

Stefan Gunnarsson

 Ny ordf. Juniorkommittén 

Birgitta Nyqvist korades till nattens drott-
ning 2018.



ForsbackaNytt

8

FASTIGHETSKOMMITTÉN 2018

Under 2018 har fastigheterna på 
Forsbacka krävt mycket underhåll. 
Åtgärder gjordes akut men också 
enligt en långsiktig plan. 

Under 2018 lämnades det in en 
ansökan till Länsstyrelsen för att 
renovera ytterdörren på Jägmästar-
flygeln. Ansökan har beviljats och 
arbetet kommer att utföras under 
våren 2019.

Den torra sommaren låg säkert 
bakom att det var problem med 
vattnet till verksamheten i fastig-
heterna. 

Vinter som sträckte sig med snö 
och kyla alldeles får långt fram på 
våren gjorde att elmätaren snur-
rade snabbt. Vi kopplade in exper-
tis för att få svar på vilket behov 
det finns för att värma upp fastig-

heterna. Därefter plockades för-
slag på besparingsåtgärder fram. 
Lösningen för att sänka den höga 
elförbrukningen stavades berg-
värme. En presentation gjordes på 
höstmötet och förslaget godkändes 
av medlemmarna. 

Installationen är gjord under 2019 
och har nu tagits i bruk.

Skickar ett stort tack för alla ideel-
la krafter som läggs ned på ovan-
stående projekt, samt önskar alla 
en riktigt trevlig golfsäsong 2019. 

Fastighetskommittén

HERRKOMMITTÉN 2018

Som brukligt startade säsongen 
med den Hemliga Resan som 2018 
gick till Vara-Bjertorp. Det var en 
lyckad resa med strålande solsken 
och en bana i mycket fint skick. 40 
spelsugna herrar var med på denna 
lyckade resa som avslutades med 
middag och prisutdelning på Vara-
Bjertorps golfkrog.

Ett stort tack till alla sponsorer 
som även detta år hade priser till 
alla startande. Efter prisutdel-
ningen och middagen så var det 
dags för hemresa med ett glatt och 
härligt gäng.

Med en knackig säsongstart och 
en bana som inte var redo för spel 
så genomfördes första omgången 
av herrgolfen den 15 maj. 

Trots detta så spelades herrdagar-
na i hela 21 omgångar och snittet 
på varje tisdag och herrdag var 
hela 54 spelare. Det var 143 olika 
herrar som under säsongen spelat 

en herrdag. Vi hade även detta året 
en löpande uppdatering på klub-
bens hemsida gällande Herrgolfen.

Matchspelstävlingen Öhmans 
minne genomfördes även denna 
under säsongen och vinnare i år 
blev Glenn Eriksson. 

Race to XO-finalen spelades 
Lördagen 23 september i ett 
fantastiskt härligt väder och en 
bana i toppskick. Vinnare i år blev 
Marcus Enocksson. 

Herrkommitèn var under denna sä-
song tävlingsledare och ansvariga 
för KM singel och KM foursome.  
KM foursome lockade 14 lag som 
ställde upp och i KM singel var 
det 53 startande spelare. Vi avslu-
tade säsongen med en lottad fyr-
mannascramble där 29 spelsugna 
herrar anslöt. Efter denna tävling 
avslutade vi det hela med en härlig 
middag och prisutdelning på klub-
bens restaurang.

Herrkommittèns budgeterade 
överskott på 5 000 kr går oavkor-
tat till klubben.

Tack till er alla herrar som varit 
med under denna säsong och gjort 
denna säsong till en succè. 

Herrkommittén

Marcus Enocksson vinnare av Race to XO 
finalen 2018.
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OLDTIMERSKOMMITTÉN 2018

Oltimerskommittén har haft föl-
jande sammansättning: Christer 
Axelsson, Eva Jakobsson, Reinhold 
Berg, Kerstin Jansson, Gunilla 
Kjellstedt och Hans Åström.

Årsmöte med efterföljande middag 
avhölls på Forsbacka den 11/10. 
Ca 30 personer deltog. Christer 
Axelsson har deltagit i klubbens 
styrelsemöten vid ordinarie leda-
mots frånvaro. Oltimerskommittén 
har haft fyra protokollförda möten. 
Upptaktsträff hölls den 27/3 där 27 

medlemmar hade hörsammat kal-
lelsen och deltog i diskussion om 
kommande säsong. Till valbered-
ning utsågs Roger Johansson och 
Karl Erik Höög.

Genomförda tävlingar blev fem 
färre än planerat beroende av den 
kalla våren. Birgitta Nyqvist har i 
vanlig ordning sett till att tävlings-
resultaten har publicerats i PD. 
Rolf Weibull har skött resultatrap-
porteringen på hemsidan. Stort 
tack till båda.

I strålande väder besöktes Bryng-
fjorden av 18 glada golfspelare och 
spelade med varierat resultat. Ett 
uppskattat arrangemang. 

På golfens dag svarade oldtimers 
för parkering och golfbilsrally. 

Oltimers deltog med 6 lag i serie-
spel. På torsdagstävlingarna har 
535 starter noterats. Det är ett 
lägre deltagande än föregående år 
orsakat av färre speldagar.
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Kommitténs målsättning är att 
aktivt arbeta för våra samarbets-
partners och att söka nya partners. 
Under året har vi samarbetat med 
41 partners. Vi vill här framföra 
ett stort tack för den insats Ni gör 
för klubben och dess verksamhet. 

För att visa vår uppskattning till 
våra samarbetspartners har vi 
under året genomfört några olika 
aktiviteter. I maj månad anordnade 
vi ett frukostmöte där Stefan Lars-
son, VD Färjestads BK, besökte 
oss och berättade hur man bygger 
ett ”lag och företag”. 

Fredagen den 17 augusti åkte vi 
tillsammans med våra partners till 
Nordea Masters som spelades på 
Hills Golf & Sports Club utanför 
Göteborg. Där fick vi möjlighet att 
under en hel dag gå runt och stu-
dera våra förebilder och ta del av 
deras underhållande golfspel. 

                                                     
Vi arbetar nu för en ny resa till 
Scandinavian Invitation, fd Nord-
ea Masters, som även 2019 spelas 
på Hills Golf & Sports Club. Vi 
bjuder in våra medlemmar och 
samarbetspartners att följa med på 
resan.

Den årliga ”Sponsordagen” med 
tävling och middag för våra sam-
arbetspartners gick av stapeln den 
25 augusti. Det var 17 tvåmanna-
lag som kom till start. Vinnare av 
tävlingen blev SEB med Mikael 
och Johan Möller. Efter tävlingen 
åtnjöt vi tillsammans en god mid-
dag.

Kommittén har under året träffats 
vid åtta tillfällen. För att införskaf-
fa erfarenheter och nya influenser 
hur andra klubbar arbetar med sina 
samarbetspartners besökte vi un-
der oktober månad Karlstad GK. 
Där träffade vi Linda Andersson, 
marknadsansvarig, och fick möj-
lighet att utbyta erfarenheter och 
ta del av nya influenser. 

Vi som arbetat i kommittén är 
Britt Gustafsson, Sven Forsell, 
Anders Svensson, Christer Stolpen 
och Birgitta Hansen.

MARKNADSKOMMITTÉN 2018

Britt Gustafsson, Anders Svensson och Sven Forsell från marknadskommittén tillsammans med Stefan Larsson från Färjestads BK som 
föreläste på vårens frukostmöte.

Mikael och Johan Möller SEB vinnare i 
Säffle ekonomerna Trophy.
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TÄVLINGSKOMMITTÉN 2018

Efter en sommar med sol och 
värme som kanske till och med 
var för varm för golf så är det dags 
att summera året (vet att vid en 
tävling önskade alla utom tre par 
tidig start!).
Vi har haft ett femtontal tävlingar 
med cirka 700 startande totalt. Tror 
att det har varit en liten nedgång 
på startande men en del kan vi nog 
skylla på värmen.
Fortfarande är det så att partävling-
arna är populärast. Tyvärr kommer 
inte Dalsland Tour att genomföras 
2019.

Vi hade även 2018 besök av Race 
to España. Kjell-Åke och Helene 
vann och fick åka till Estland för 
vidare spel. Där spelade Kjell-Åke 
med bruten fot! Kanske ville han 
lämna lite mer hcp till motstån-
darna. 

Inför sommaren så har vi flyttat 
Forsbackaveckan en dag.Den bör-
jar på söndag och slutar på fredag. 
Anledningen är Bluesfestivalen 
som avslutas på lördag och V75 på 
Årjängstravet så förhoppningsvis 
får vi mer folk på golfveckan så 
här. 

Till sist vill jag rikta ett stort 
TACK till alla som hjälper till på 
tävlingarna. Vi är inte så många 
utan vill gärna bli fler som ställer 
upp vid klubbens tävlingar. Hör av 
er till mig om du är intresserad.

Med förhoppning om en bra golf-
sommar 2019.

Örjan Andersson 

Tävlingskommitten

Alla samlades och pustade ut i skuggan i väntan på prisutdelning.

Vinnarna flankerar mångårige sponsorn Kjell-Olov Heintz. Från vänster Markus Kjellin, 
Oliwer Ericksson, Adam Spjuth, Daniel Viktorsson, Henrik Wass och Per-Ola Hartman.

Helene Andersson och Kjell-Åke Andersson vann tävlingen Race To España.
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Resultat 2018
Årets överskott är 135 tkr trots 
minskade intäkter på greenfee och 
uthyrning i Jägarn på grund av den 
sena våren och med de skador som 
drabbade banan. Skogsavverkning-
en har gett en intäkt på 611 tkr.
Investeringar har gjorts med 301 
tkr (ny avloppsanläggning 268 tkr 
och ny elpanna i Jägarn 33 tkr).

Budget 2019
Budgeten för nästa år visar på ett 
överskott på 709 tkr.
Beräknade skogsintäkter på 650 
tkr, ökade avskrivningar
och räntekostnader pga lånefinan-
siering av större investeringar.

InvesteRIngaR 2019
Planerade större investeringar 
under 2019:
Maskiner till banan, ny maskinhall, 
ny värmeanläggning
samt viltstängsel.

RESULTATRAPPORT 2018 

RESULTATKOMMENTAR

Resultatrapport Forsbacka GK, 
Belopp i Tkr

Utfall 2018 Föreg. år Budget 2019 % avvik. föreg år
INTÄKTER
Medlemsavgifter 2 668 2 679 2 706 0%
Greenfee 1 065 1 385 1 270 -23%
Tävlingsverksamhet 162 192 150 -16%
Jägmästaren, uthyrning 618 795 730 -22%
Reklam/ Sponsorintäkter 378 439 450 -14%
Tränare/Driving range 172 214 215 -20%
Fastigheten 676 28 704 2314%
Övriga kommittéer 579 151 262 283%
Hyra och övr. intäkter 282 583 332 -52%
Summa intäkter 6 600 6 466 6 819 2%

KOSTNADER
Bana 2 266 2 039 2 135 11%
Kansli 1 156 1 191 1 043 -3%
Klubbgemensamt 600 740 538 -19%
Tävlingsverksamhet 76 79 50 -4%
Fastigheten 542 593 504 -9%
Jägmästaren, uthyrning 634 679 610 -7%
Tränare/Driving range 225 420 339 -46%
Marknadskommitten 154 130 107 18%
Övr. Kommittéer 467 179 169 161%
Styrelse 19 13 5 46%
Summa kostnader 6 139 6 063 5 500 1%
 
Finansnetto -28 -29 -60

Resultat före avskrivningar 433 374 1 259
Avskrivningar -298 -292 -550

 
Resultat 135 82 709

 

Tidningen mars 2019.xls/ 2019-03-27/ 1
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BALANSRAPPORT 2018

Ing balans Utg balans

3 763 139 3 902
2 190 -80 2 110

325 -58 267

6 278 1 6 279

25 -13 12
233 166 399
508 -86 422

766 67 833

7 044 68 7 112

-3 013 0 -3 013
-1 779 -82 -1 861

-82 -53 -135

-4 874 -135 -5 009

-10 0 -10

-1119 75 -1044
-4 0 -4

-1123 75 -1048

-1037 -8 -1 045

-1037 -8 -1045

-7 044 -68 -7 112

Ban-, markanläggning och drivingrange
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier

Balansrapport Forsbacka Golfklubb 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager

Eget kapital
Eget kapital
Vinst/förlust från tidigare år

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Avsättningar
Framtid Forsbacka

Långfristiga skulder

Årets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder

Banklån
Supporterbevis

Summa långfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGERT KAPITAL, AVSÄTT. OCH SKULDER
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Kristoffer Karlsson kommer att 
sköta tränarsysslan på Forsbacka 
GK säsongen 2019. Han kommer 
även att vara verksam på Billeruds 
GK.
 - Det var en möjlighet jag inte 
kunde tacka nej till, säger Kristof-
fer. 
Han kommer att flytta hem och 
kommer därmed närmare famil-
jen. De senaste åren har Kristoffer 
jobbat på Forsgården som idrotts-
ansvarig. Men har också fungerat 
som tränarassistent på samma 
klubb. 

Efter att han börjat på Billerud 
som elvaåring bytte Kristoffer till 
Forsbacka när han var 16 år. Efter 
spel på hög nationell nivå under 
några år tog karriären en oväntad 
vändning.
 - Jag insåg att jag inta hade drivet 
att satsa på min egen golfkarriär, 

säger Kristoffer. 

Glädjen i golfen kom istället 
genom att lära ut och se aha-upp-
levelsen hos andra golfare. 
Samtidigt som jobbet på Forsgår-
den fungerade Kristoffer som cad-
die och tränare åt sin syster Jessica 
Karlsson. Hon spelar på damernas 
Europatour och möter i de tävling-
arna ofta de bästa damerna i värl-
den. Jessica kommer att dyka upp 
på Forsbacka under sommaren och 
hjälpa Kristoffer. 

Möjligheten att jobba på en av de 
klubbar där det en gång började 
och i den fantastiska miljö som 
Forsbacka erbjuder gör att Kristof-
fer vill slå hål på de fördomar som 
finns om golfen. Idag kostar inte 
ett medlemskap i en golfklubb mer 
än ett gymkort. Dessutom får du 
vistas i en fantastisk miljö.

När Kristoffer är igång med sä-
songen kommer han sköta träning 
för medlemmar i alla åldrar och på 
alla nivåer. Du väljer själv om du 
vill ha en privat lektion eller delta 
i gruppträning. Möjligheten finns 
att använda friskvårdsbidrag. Kon-
takta kansliet om du har frågor.

Detta ska vi fira riktigt ordentligt! 
Efter midsommar fram till sista 
augusti kommer det att finnas en 
utställning om Forsbackas historia 
som plats och som golfklubb. 
Den 6 juli är själva kalaset. Vi 
inleder dagen med en Jubileums-
golftävling som vår nye pro Kri-
stoffer Karlsson arrangerar. Han 
utlovar fina priser, bland annat en 
resa för två till Spanien! Efter täv-
lingen samlas vi och minglar, firar 
och äter god mat som Forsbackas 
nya krögare Rebecca Svenhage 
serverar. Festen kommer att vara 
utomhus i partytält och vi ser 
framför oss en fin sommarkväll 

med många medlemmar som tar 
del av kvällen och firandet. Senare 
under kvällen blir det musik och 
kanske några danssteg som avrun-
dar Forsbackas födelsedagskalas! 

Välkomna! 

Mer information kommer löpande 
på hemsida, nyhetsbrev och face-
book. Anmälan till tävlingen görs 
via GIT. 

FORSBACKA GK FYLLER 50 ÅR 

NYTT PÅ TRÄNARSIDAN

Forsbackas tränare Kristoffer Karlsson
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NYTT UPPLÄGG I RESTAURANG OCH HOTELL
Rebecca Svenhage har nu kom-
mit igång med sin verksamhet på 
Forsbacka. 

Rebecca som är 26 år har arbe-
tat inom hotell och restaurang på 
olika platser i världen. Hon kom-
mer närmast från en anställning på 
Booking.com, en internetsajt för 
hotellbokningar.

Rebecca spelar inte golf men har 
alltid haft en nära koppling till 
Forsbacka. Med rötterna i Åmål 
har Rebecca inga problem att finna 
sig tillrätta i lugnet som råder på 
Forsbacka.
  - Jag vill bevara atmosfären som 
den är, säger Rebecca. 

Restaurangen kommer att erbjuda 
både lunch och à la carte och alla 
är välkomna att ta del av idyllen 
och miljön på anläggningen.

Rebecca kommer att bjuda in till 
”öppet hus” på långfredagen den 
19/4 mellan kl. 16.00 och 19.00, då 
är alla välkomna. 

Anläggningen kommer att öppna 
under påskhelgen. Ett tillfälle 
att upptäcka vilken vacker plats 
Forsbacka är även om man inte är 
golfspelare. 

De som aldrig varit inne i Jägmäs-
tarflygeln ska ta vara på tillfället 
och se den vackra 1700-tals bygg-
naden. Bjud med vänner som inte 
spelar golf och kom ut till Fors-
backa på långfredagen.

Restaurangen och hotell Jägmäs-
tarflygeln kommer att jobba med 
paketlösningar för sina gäster. Men 
även Forsbackas medlemmar och 
övriga Åmålsbor är välkomna att 
använda anläggningen. Konferen-
ser, kurser och andra gruppbok-
ningar finns att ta del av. 

Rebecca Svenhage kommer att erbjuda lunch och à la carte i restaurangen och paketlös-
ningar med boende på hotell Jägmästarflygeln.
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Det är viktigt att alla Forsbackas 
medlemmar har koll och uppdate-
rar sina uppgifter i Min golf. 
Logga in och kontrollera din kon-
taktuppgifter och uppdatera om 
det behövs. 
Det är de uppgifter som golfklub-
ben använder för att komma i kon-
takt med er golfare. Framför allt är 
det viktigt att mailadress stämmer. 

Gör det till en rutin att med jämna 
mellanrum kolla dina uppgifter. 
Det är viktigt att de stämmer.
Min golf har nu en helt ny layout 
så passa på att bekanta dig med 
det för att boka tider och anmäla 
dig till tävlingar. 
Behöver du hjälp finns vi i shopen 
och kan hjälpa dig och svara på 
dina frågor.

Öppetider i reception och shop 
kommer från 1:e maj att vara:
Måndag-torsdag   8.00-17.00
Fredag - lördag   8.00-15.00
Söndag och helgdag   8.00-14.00

Välkommen till en ny golfsäsong 
på Forsbacka Golfklubb.
Önskar Christer med personal.

Lördagen den 25 maj är det Gol-
fens dag i hela Sverige och på 
Forsbacka Golfklubb kommer vi 
att ha öppet hus med massor av 
roliga aktiviteter. 

Forsbacka GK kommer att vara 
en del av Golfens dag och bjuder 
in alla som är nyfikna på Golf i 
synnerhet och vår anläggning i 

allmänhet. Ett perfekt tillfälle att 
prova på golf, umgås och njuta av 
vår fina miljö. 

Vi kommer att ha aktiviteter mel-
lan klockan 10.00 och 14.00 som 
passar både små och stora. 

Alla är hjärtligt välkomna. Gärna 
tillsammans med familj och vän-

ner som är nyfikna på golf. Gol-
fens dag är ett nationellt initiativ 
för att fånga upp det rekordstora 
intresset för golf i Sverige.

En förhoppning är att vi hjälps 
åt att locka många besökare och 
rekrytera nya medlemmar som vill 
prova på golf. 

TA MED EN KOMPIS TILL GOLFENSDAG DEN 25 MAJ 2019

KANSLI
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