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Roger Borglinds foto som var första sidan på Svensk Golf nr 7 2020. Är det den vackraste första sida som 
presenterats på en Svensk tidning?
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ORDFÖRANDE HAR ORDETORDFÖRANDE HAR ORDET

Hej Golfvänner

Äntligen är det dags för golfsäsong 
igen. Våren har varit kall men gan-
ska torr och nu öppnar banorna 
upp.
Extra efterlängtat känns det som i 
o med att Coronan inte gett med 
sig som vi hoppats på och vi har 
alla känt av de olika begränsningar 
pandemin medfört. Men nu har 
vi ju i alla fall vaccin. Många har 
redan fått första sprutan och vi 
hoppas alla att vi under somma-
ren ska kunna återgå till ett mer 
normalt liv.
Forsbacka GK fortsätter att följt de 
riktlinjer som regering, folkhälso-
myndigheten och RF skickar ut 
vilket bla innebär att det troligen 
inte blir några tävlingar i maj. 
Forsbacka ska även denna säsong 
vara och kännas som en trygg 
anläggning att vistas på. 
Under lågsäsongen har vi haft ett 
gäng som verkligen inte legat på 
latsidan – ”röjargänget” som under 

vintern lagt ned ett stort arbete i 
skog och på byggnader vilket vi 
bugar och tackar för – underbart 
att våra eldsjälar trivs så bra på vår 
anläggning.  Ideellt arbete är grun-
den för att vår klubb ska fortsätta 
att utvecklas. Tänk inte på vad 
klubben kan göra för dig utan för 
vad du kan göra för klubben – då 
blir vi hela tiden bättre som klubb 
att vistas på och vara medlem i.
En medlem som verkligen tänkte 
så denna vinter är Roger Karlsson 
som lagt ned ett jättearbete med 
att bygga om vårt kansli/shop så 
att vi nu möts av en modern, större 
trevligare shop.
Tack också till er alla som var med 
och hjälpte till på årets städdagar.
Som många nog sett håller vi på 
att laga/byta/renovera skiffertaket 
på gårdens äldsta byggnad och 
snart börjar vi också måla herr-
gårdsbyggnaden. Lite olägenheter 
får vi stå ut med under arbetet 
och målet är att det ska vara klart 
till 1 juli. Det kommer att bli fint 
och förhoppningsvis ge oss alla 
en ännu bättre upplevelse av vår 
klubb.

I skrivande stund är vi 937 med-
lemmar. 666 män och 271 kvinnor. 
Klubbens medel hcp är ca 25. Vi 
har 48 medlemmar som är 15 år 
eller yngre – en dubblering mot 
samma tid ifjol.  Mycket glädjande 
och vi ska tacka juniorkommittén 
med Stefan Gunnarsson i spetsen 
och vår pro Kristofer Karlsson för 
det jobb de lägger ned på ungdo-
marna.  Mycket viktigt för klub-
bens fortlevnad och utveckling.
Vi har även fått föryngring på 

kansliet där Christer har fått för-
stärkning av Viktor Jansson Bjaa-
land som närmast kommer från en 
kanslitjänst på storklubben Öijared 
(4000 medlemmar). Välkommen 
Viktor – du behövs.
Vi tror på ett ganska hårt tryck på 
banan även i år så boka din start-
tid i god tid men kom även ihåg 
att boka utav den om du inte kan 
spela så att någon annan spelsugen 
kan nyttja den. Ifjol hade vi över 
32 000 bokade rundor och 74% av 
starttiderna hade minst en spelare. 
Den totala beläggningsgraden var 
53%. I år kommer vi att utöka bok-
ningstiderna till kl. 20.00.
Under vintern har styrelsen arbetat 
med en affärsplan för framtiden. 
Vi ska presentera arbetet på vårt 
digitala vårmöte som jag hoppas 
att du deltager i.
Ta hand om varandra, tvätta hän-
derna, håll avstånd, svinga lugnt 
och vårda ”vår skönhet!” så får du/
vi en fin golfsäsong. 

Väl mött 
Lasse Lindh 
ordförande
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KALLELSE TILL VÅRÅRSMÖTE 2020KALLELSE TILL VÅRÅRSMÖTE 2020
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2020VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2020

BANKOMMITTÉN 2020BANKOMMITTÉN 2020

Säsong 2020 är till ända och 
vi kan med stolthet titta bakåt.       
Banan har varit i toppskick från 
tidig vår till sen höst. Vi har haft 
ett osedvanligt högt tryck på 
banan men ändå har Pelle och 
personal tillsammans med ideella 
krafter lyckats att bibehålla banan 
i toppskick under hela säsongen så 
bra jobbat.

Vi har många saker vi behöver 
jobba med på banan för att den ska 
hålla önskad standard men tyvärr 
har vi haft stora tunga poster dom 
sista 3 åren vilket har gjort att 
resurser har lagts i fastigheter/ma-
skiner mm och inte på banan. 
Vi har kontaktat några banarkitek-
ter för att ta fram en utvecklings-
plan (Masterplan) Tanken är att vi 

ska kunna jobba långsiktigt med 
att utveckla inte bara banan utan 
även träningsområde.
Jag tror detta är något vi ska satsa 
på för det kommer utveckla hela 
Forsbacka GK och stärka vårt 
namn i golfsverige. 

Som ordförande i bankommittén 
så vill jag tacka alla er som lägger 
ner ideellt arbete på Forsbacka det 
är 1000 tals timmar varje år som 
är ovärderliga för klubben så ett 
stort tack.

Vintern närmar sig och personalen 
jobbar nu med förberedelser och 
vi kan bara hoppas att det blir en 
gynnsam vinter så vi kan få en bra 
start på 2021. 
Vi golfare har haft tur som kun-
nat utövat vår hobby/sport i dessa 

tider och förhoppningsvis blir det 
bättre nästa år men var rädda om.
Kenneth Johansson
Bankommitténs ordförande

Styrelsen på Forsbacka GK har 
under 2020 bestått av åtta ordina-
rie ledamöter varav fem män och 
tre kvinnor samt fyra suppleanter 
varav tre män och en kvinna. Sty-
relsen har haft tolv protokollförda 
möten.
Vårårsmötet som skulle hållits i 
april flyttades fram på grund av 
Covid-19 och hölls istället utom-
hus den 7 oktober. 
Höstårsmötet hölls den 25 novem-
ber digitalt via Teams. Det ekono-
miska resultatet för 2020 slutade 
positivt med ett överskott på ca 
430 tkr. Överskottet kan hänföras 
till en ökning av greenfeeintäkter 
men även en minskning av perso-
nalkostnader.
2020 präglades av Covid-19 och 
mycket blev annorlunda än plane-

rat men mycket var ändå positivt. 
Banan öppnade den 1 april och 
var redan från början i riktigt bra 
skick med fina greener. Banans 
toppskick höll i sig hela säsongen 
och vi fick mycket beröm från 
både medlemmar och gäster. 
Det var ett hårt tryck på banan 
under sommaren och under vissa 
perioder var det till och med svårt 
att hitta starttid om man inte var 
ute i god tid. Under 2020 hade vi 
ca 32 000 bokade starttider jäm-
fört med ca. 17 000 under 2019. 
Vi hade också en stor ökning av 
greenfeegäster som ville spela vår 
vackra bana, detta gav oss ca 50 
% mer i greenfeeintäkter jämfört 
med 2019.
Medlemsantalet ökade under 2020 
och vi hade vid årets slut ca 935 

medlemmar vilket var en ökning 
med drygt 60 jämfört med samma 
tid föregående år. 
Juniorträningarna lockade många 
barn och ungdomar och vi har 
glädjande nog återigen många 
aktiva juniorer.
Tävlingssäsongen kom igång först 
den 1 juli på grund av pandemin 
och de rekommendationer som 
fanns men suget efter tävlingar var 
stort och de lockade många spe-
lare.
Klubbens fastigheter har varit i 
fokus under 2020 då de är i stort 
behov av renovering. En vård- och 
underhållsplan har antagits och 
fastigheterna kommer fortsatt att 
vara en prioritet.
Sammanfattningsvis har det varit 
en bra säsong för Forsbacka GK. 

STYRELSEN 2020STYRELSEN 2020

Inköp av en slip gör att vi kommer 
underhålla gräsklipparnas knivar på ett 
bättre sätt i fortsättningen
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DAMKOMMITTÉN 2020DAMKOMMITTÉN 2020

Damkommittén har under 2020 
bestått av: Annika Gip, Barbro 
Skjervik, Helene Andersson, Mo-
nica Fagerström, Ulrika Sten och 
Marita Gustafsson.

På grund av de restriktioner som 
gällde kunde damdagarna börja 
först i juli och många tävlingsda-
gar fick ställas in. Totalt genom-
fördes 12 damdagar inklusive av-
slutningen.  Slaggolf, poängbogey 
och lagtävlingar varvades. 

Vinnarna i respektive tävlings-
form var: Poängkampen - Kerstin 
Svensson, Slagkampen - Britt 
Gustafsson, Eclectic - Britt Gus-
tafsson, Scramble lagtävling - Ul-
rika Abrahamsson, Annika Gip, 
Anita Johansson och Charlotte 
Bring, Valsgolf - Barbro Skjervik, 
Eva Gustafsson och Annika Gip. 
                                                  

Dessutom spelades Bokslaget, en 
tävling där alla är vinnare, men 
allra bäst var Britt Gustafsson. I 
augusti spelades klubbmatch mot 
Billeruds damer, en match som 
Forsbackadamerna vann.
Avslutningsdagen inleddes med 
en scrambletävling, som vanns av 
Marie Sjöstedt, Gunilla Kjellstedt 
och Helene Andersson. På kvällen 
följde prisutdelning för säsongens 
tävlingar och fantastiskt god mid-
dag på Forsbacka. 
Årets damgolfare och vinnare av 
Viveca Cedervalls vandringspris 
blev Britt Gustafsson.
Vi vill tacka alla som deltagit i 
våra aktiviteter och bidragit till att 
damdagarna blivit ett andningshål 
under detta mycket annorlunda år.   

Damkommittén

JUNIORKOMMITTÉN 2020JUNIORKOMMITTÉN 2020

Vilken härlig säsong vi haft! 

Vi har dubblat antalet juniorer i 
träning och utökat antalet grupper 
och träningstillfällen. 
Säsongen startade med en Kickoff 
på Annandag påsk för att sedan 
rulla vidare fram till sommarlovet. 
Under sommarlovet anordnades 
traditionsenligt ett juniorläger med 
ca. 30 st deltagare. Lägret avsluta-
des med ett klubbkval till Skandia 
Cup.
Säsongens gemensamma träningar 
avslutades i (hel)mörker den 5e 
oktober. Summerar vi säsongen 

så har vi haft organiserad träning 
under 20 veckor med som mest 29 
deltagande ungdomar vid ett och 
samma tillfälle. Det lovar gott för 
framtiden!

Många av våra juniorer gjorde 
också tävlingspremiär den här sä-
songen - med den äran. Felix Eng-
berg och Lias Bäckman Dahlström 
vann tillsammans Pron´s Irish 
Greensome! 

Vi anordnade i augusti en deltäv-
ling i BDGF´s junior tour samt en 
deltävling i Teen Tour First. Kul 
att många av distriktets ungdomar 

ville komma och tävla på vår fina 
bana. 

Från Forsbacka deltog 11 tappra 
juniorer. Det var lite tävlingsner-
ver på första tee, men humöret var 
gott på samtliga deltagare under 
dagen, och insatsen från alla var 
100 % -ig.

Vi har med glädje följt Forsbacka-
fostrade Alicia Olssons framfart 
på golfbanorna i Sverige under 
sommaren. Något som resulterat i 
landslagsuppdrag - grattis! 

Juniorkommittén

Nästan champagne på avslutningstävling-
en när Yvonne Nilssoon landade bollenså 
här nära på hål 17.
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HERRKOMMITTÉN 2020HERRKOMMITTÉN 2020

Det var ju en minst sagt märklig 
säsong, det har ju säkert ingen 
missat, en inställd hemlig resa och 
den planerade starten i slutet av 
april blev ju även den uppskjuten. 

Det var först den 1:a juli förbundet 
gav klartecken och grönt ljus till 
att klubbtävlingar kunde dra igång 
och det var just detta datum vi 
hade vår första Herrdag.
57 herrar kom till start på årets 
första deltävling. Det spelades 
totalt 11 omgångar och deltagar-
snittet noterades till makalösa 54 
startande varje vecka.
Jättekul tycker vi och hoppas att 
intresset fortsatt kommer att vara 

på topp på våra herrdagar. 
De 20 bästa herrarna gick till fina-
len som avgjordes söndagen den 
20 september. Det spelades 9 hål 
poängbogey där de 10 bäst place-
rade gick till den stora finalen. 

Men först var det lite korvgrillning 
och trevligt surr innan utslag. Ja ni 
som varit med här oavsett om ni 
spelat eller bara gått med runt de 
9 hålen vet ju att detta är kvalitét 
av världsklass. Skulle nog vilja 
påstå att det går att jämföra med 
finalvarvet av ”The Masters” som 
spelas på Augusta varje år. Efter 
en stenhård kamp i nio hål så hade 
vi till slut en vinnare. 2020 vann 

Terje Olsen Champions Cup och 
är numera Forsbackas mästares 
mästare, stort grattis Terje.

Året och säsongen avslutades med 
den sedvanliga Herravslutningen 
och prisutdelningen, det spelades 
en lottad 4-manna scramble och 
det hela avslutades med prisutdel-
ning i goda vänners sällskap.
Detta hos Rebecca i hennes 
restaurang som serverade god mat 
och dryck.
Tack för den gångna säsongen.  
Hoppas vi ses säsongen 2021.

Glenn B. Eriksson
Ordförande Herrkommitèn
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TÄVLINGSKOMMITTÉN 2020TÄVLINGSKOMMITTÉN 2020

Eftersom jag avgick som ordföran-
de för tävlingskommittén i höstas 
lämnade jag tävlingskommitténs 
verksamhetsberättelse redan då. 
Här kommer därför en nedkortad 
version. Den längre versionen 
finns att läsa i höstens upplaga av 
Forsbackanytt som finns tillgäng-
lig på klubbens hemsida.

År 2020 kan sammanfattas som ett 
minst sagt speciellt tävlingsår. På 
grund av Coronapandemin ställdes 
många tävlingar in i Golfsverige. I 
början av juni kom dock det gläd-
jande beskedet att SGF gav grönt 
ljus för vissa tävlingar från och 
med 1 juli. Tävlingsverksamheten 
är viktig för trivseln och gemen-
skapen på klubben eftersom det 
vid tävlingsdagar samlas många 
medlemmar, familjemedlemmar 
och spelare från andra klubbar på 
Forsbacka. Givet är att vi får möj-
lighet att visa upp vår fina bana 
på detta sätt och förhoppningsvis 
locka ännu fler medlemmar och 
greenfeegäster framöver. Tur i 
oturen behövde vi endast ställa in 
två tävlingar i tävlingskommitténs 
regi. Detta berodde på att majori-
teten av våra tävlingar lyckosamt 
nog var förlagda i juli och augusti.

Liksom alla andra verksamheter i 
samhället har höga krav ställts på 
golfklubbarna, särskilt när det gäl-
ler tävlingsverksamheten, för att 
minska smittspridningen. Annat 
har inte framkommit än att vi alla 
– både anställda och medlemmar 
på Forsbacka – gjorde ett bra jobb 
i detta avseende. Jag är stolt och 
mycket glad för detta. Vidare kan 
jag glädjande konstatera att förra 
årets tävlingssäsong var väldigt 
framgångsrik när det kom till antal 
deltagare. Många trodde säkert att 
antalet deltagare skulle vara färre 

på grund av pandemin. Tvärtom 
ökade dock antalet deltagare på 
nästan alla genomförda tävlingar 
på Forsbacka.

Startskottet för tävlingssäsongen 
ägde rum den 4 juli genom vår 
uppskattade tränare Kristofer 
Karlssons tävling. Den 11 juli 
smygstartade Forsbackaveckan 
med KM Foursome. Därpå följde 
ytterligare sex tävlingsdagar den 
12–17 juli med olika spelformer 
varje dag – singel, fyrmannas-
cramble, Irish greensome, fyrboll, 
greensome och tvåmannascram-
ble. Ett trevligt nytillskott under 
Forsbackaveckan var Golf & Cul-
ture Cup. Antal deltagare under 
Forsbackaveckan var 851 stycken, 
dvs. en ökning med ca 5 procent i 
förhållande till föregående år som 
hade 814 deltagare (KM Foursome 
är inräknat).
Efter Forsbackaveckan följde 
ett uppehåll med tävlingar fram 
till KM-helgen den 8–9 augusti. 
Antalet deltagare på KM var 
glädjande 56 stycken, dvs. mer än 
dubbelt så många som året innan. 
Det är också rekord för de senaste 
fem åren. Trots det anser jag att 
tävlingen förtjänar betydligt fler 
deltagare och högre status i en 
klubb med över 900 medlemmar. 
Mycket roligt var i alla fall att 
samtliga åldersklasser för herrar 
var representerade. När det gäller 
åldersklasserna för damer sak-
nades tråkigt nog deltagare helt i 
D22-, D40- och D50-klasserna, 
trots att både D22 och D50 har 
seniorlag. Här finns det helt klart 
förbättringspotential. 

I augusti spelades även Ekebygol-
fen och Race to Espana där antalet 
deltagare uppgick till otroliga 146 
respektive 138 stycken, dvs. en 

ökning med mer än 50 procent 
jämfört med året innan. Framhål-
las ska också den stora andelen 
greenfeespelare på dessa tävlingar. 
På Ekebygolfen kom 55 av 73 
par från andra klubbar. På Race 
to Espana kom 42 av 69 par från 
andra klubbar. Detta ger oss inte 
bara extra intäkter utan också fin 
reklam för vår bana. Jag var själv 
tävlingsledare på Ekebygolfen och 
alla jag pratade med var lyriska. 
Augusti avslutades med Nordens 
största tävling Golfhäftet Trophy 
som gjorde premiär på Forsbacka.

I september spelades Sponsorgol-
fen och den framflyttade tävlingen 
Två Generationer, som av tradition 
annars har spelats under Midsom-
marhelgen. Säsongen avslutades 
traditionsenligt med vår mycket 
uppskattade och trevliga tävling 
Kalkongolfen sponsrad av vår fan-
tastiska restaurang med Rebecca i 
spetsen.

Samtliga vinnare under förra årets 
tävlingar samt bilder från KM 
presenterades i höstens upplaga av 
Forsbackanytt.

Tusen tack till er (samtliga om-
nämns i höstens upplaga av Fors-
backanytt) som på olika sätt hjälp-
te mig med förra årets tävlingar. 
Avslutningsvis vill jag också ta 
tillfället i akt och uttrycka min 
tacksamhet och hylla vår älskade 
sport i dessa speciella tider. Ge-
nom att vara en utomhussport där 
social distansering är ett naturligt 
inslag har golfen inte bara fått ett 
otroligt uppsving under rådande 
pandemi. Golfen har även varit en 
räddning för många vars liv har 
begränsats väsentligt med anled-
ning av restriktioner och liknande. 

Sarah Königsson
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FASTIGHETSKOMMITTÉN 2020FASTIGHETSKOMMITTÉN 2020

Löpande underhåll på fastigheter 
har utförts under året. När hösten 
kom spikades ny panel upp på 
väggen mot rangen. Den målade 
panelen är skänkt av Moelven 
Wood Interiör i Ånimskog. Vädret 
gjorde att all kompletterande mål-
ning kunde utföras innan kylan 
kom.
Stort tack till alla inblandade. 

I samband med att shopen bygg-
des om och renoverades byttes 
dörr och fönster. Det tillsammans 
med en ny trapp, som färdigställ-
des under våren, skapas möjlighet 
att komma direkt ut på rangen när 
du vill prova nyheter som Kristo-
fer tagit hem till försäljning.

Shopen är helt omgjord och har 
fått ett rejält lyft. Större yta. 
Genomgång med möjlighet att 
komma ut på rangen. Ny LED-
belysning som ger bra ljus och 
mindre elförbrukning är ytterligare 
förbättring. Och inte minst ett 
komplett utbud för att du ska spela 
din bästa golf på Forsbacka GK.

OLDTIMERSKOMMITTÉN 2020OLDTIMERSKOMMITTÉN 2020

Oldtimerskommittén har haft 
följande sammansättning: 
Karl-Erik Höög, ordförande. 
Ledamöter: Reinhold Berg, Hans 
Åström, Sven Forsell, Gunilla 
Kjellstedt och Kerstin Jansson.

Föregående årsmöte hölls den 
8 oktober 2019 där deltog ca 30 
personer. Karl-Erik Höög har 
deltagit i klubbens styrelsemöten 

vid ordinarie ledamots frånvaro. 
Eftersom en pandemi bröt ut har 
vi följt Folkhälsomyndighetens 
råd och riktlinjer och inte träffats 
i oldtimerskommittén förrän den 
8 juni. Ingen upptaktsträff kunde 
genomföras.

Tävlingsverksamheten kom igång 
den 2 juli. 12 tävlingar har genom-
förts under året. Det har varit bra 

uppslutning på torsdagstävling-
arna. 37 herrar och 16 damer har 
varit med och tävlat. Inställt blev 
också klubbmatchen mot Billerud 
och ingen resa till annan klubb 
anordnades. Rolf Weibull har som 
tidigare skött resultatrapportering-
en på hemsidan.
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För att ge de bästa förutsättningar 
och uppfylla de krav som ställs. 
Har vi instalerat nytt system för 
rening av allt vatten som används 
i restaurangen och Jägmästarfly-
geln. Se före och efter bilderna till 
höger. Ny anläggning innebar inte 
minst att en rejäl rengörning av 
systemet genomfördes.

Dispensrar för tvål och handsprit. 
Hållare för handtorkspapper och 
toapapper har bytts ut. Allt för att 
vi skall skapa förutsättningar för 
att sköta hygien. Lika viktigt mitt i 
en pandemi som i framtiden.

Golvbrunnen var roten till proble-
met. Resultatet blev ny golvbrunn, 
ny matta i restaurangköket och 
nytt golv i kylrummet. Energibe-
sparande och lättare att hålla rent 
är viktiga fördelar som det ger. I 
samband med renoveringen upp-
dagades en vattenskada som är 
anmäld till försäkringsbolaget.

Forsbacka Gård är byggnadsminne 
enligt kulturminneslagen efter 
beslut av Länsstyrelsen 1976-
06-30. Fastigheterna är en del av 
riksintresse för kulturmiljövård. 
Utvärderat som kulturhistoriskt 
värdefullt i Västarvets byggnads-
inventering i Åmåls kommun 
1976. 

Med detta kommer ett ansvar på 
ägaren, Forsbacka Golfklubb att 
sköta och underhålla fastigheten. 

För att fullfölja ägarens ansvar har 
en Vård och underhållsplan för 
alla kulturminnesmärkta fastighe-
ter på Forsbacka Gård tagits fram. 
Ett dokument för planeringen av 
fastigheters behov av underhåll.
Åtgärden att laga taket, lägga om 
och tvätta skiffret är ett led i det 
jobbet. Fortsatt kommer det att 
vara en stor del av verksamheten 
på Forsbacka GK. 
Fastighetskommittén
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MARKNADSKOMMITTÉN 2020MARKNADSKOMMITTÉN 2020

Kommitténs målsättning har varit 
att aktivt arbeta för våra samar-
betspartners och att söka nya po-
tentiella partners. Vi vill här fram-
föra ett stort tack till våra partners 
för den insats Ni gör för klubben 
och dess verksamhet. 

Den årliga ”Sponsordagen” med 
tävling och middag för våra sam-
arbetspartners gick av stapeln 5 
september. Det var 18 tvåmanna 
lag som kom till start. Vinnare av 
tävlingen blev vår nya samarbets-
partner F&N Mekanik Johan och 
Carina Nelson. Efter tävlingen 
träffades alla, i av restaurangen 
anpassade lokaler, för lite trevliga 
aktiviteter och åtnjöt en god mid-
dag.

Vårt mål har varit att tillsammans 
med nya och tidigare samarbets-
partners utveckla verksamheten 
och vår golfanläggning. Vi har 
tillsammans med juniorkommit-
tén och vår tränare jobbat efter de 
framtagna riktlinjerna för Fors-
backas Golfklubbs ungdomssats-
ning.
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RESULTATRAPPORT 2020RESULTATRAPPORT 2020 

RESULTATKOMMENTARRESULTATKOMMENTAR

Resultat 2020
Årets intäkter visar en positiv utveckling för greenfee samt  tävlingsverksamheten. 
Investering i vildsvinsstaket uppgår till 205 tkr. Reservation för reparation av fasaden på 
Herrgården är gjord till 50% av antagen offert. Integration av kassasystem till bokförings-
system har medfört avvikelse mot budgetpå övriga intäkter samt KST klubbgemensamt

Budget 2021
Budgeterade intäkter utgörs av ordinarie verksamhet. Omfattande reparationer och underhåll 
av Herrgården och sädesmagasinet enligt vård- & underhållsplan.

InvesteRIngaR 2021
Byte skiffertak sädesmagasinet, panelbyte samt målning Herrgården. Ombyggnation shopen.
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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 
kontaktuppgifter och uppdatera 
om det behövs. Det är de uppgifter 
som golfklubben använder för att 
komma i kontakt med er golfare.
Har du frågor? info@forsbackagk.
se eller 0532-61690. 
Kontakta oss om du behöver hjälp 
eller har frågor. Framför allt är det 
viktigt att mailadress stämmer då 
mer och mer information delas via 

mail.
Gör det till en rutin att med jämna 
mellanrum kolla dina uppgifter 
i ”Min Golf” det är viktigt att de 
stämmer.

Öppetider i reception och shop 
kommer från 1:e maj att vara:
Måndag-torsdag   8.00-18.00
Fredag - lördag   8.00-16.00
Söndag och helgdag   8.00-15.00
Välkommen till en ny golfsäsong 
på Forsbacka Golfklubb.

Önskar Christer med personal.

I dessa tider vill vi alla undvika 
trängsel i den mån det är möjligt. 
Därför vill vi lära er att ankomstre-
gistrera er och hämta score-kortet 
direkt i telefonen. 
Med hjälp av MinGolf Bokning kan 
du ankomstanmäla dig automatiskt. 
Allt man behöver göra är att aktivera 
platstjänster i appen. När man gjort 
detta kommer appen automatiskt 
att ankomstanmäla dig när du kom-
mit till klubben. Glöm inte att din 
ankomstregistrering är personlig, 
önskar man att hela bollen ska regist-
reras behöver alla i bollen ha appen 
intallerad med platstjänster aktiverat. 
Sist men inte minst har vi scorekor-
tet. Du behöver inte heller hämta ett 
fysiskt scorekort, utan även detta kan 
du lösa digitalt. Om du installerar 
appen GameBook, där kan man föra 
score direkt i mobilen. 
Prova gärna att installera båda ap-
parna och se om detta är något för er. 
Om det dyker upp några frågor kan 
ni ringa, mejla eller komma in i sho-
pen så ska vi försöka hjälpa er. Infor-
mera dig också om de bokningsregler 
som gäller. Allt för att så många som 
möjligt skall kunna tillbringa härliga 
dagar på Forsbacka GK under golfsä-
songen.

 KANSLI KANSLI

Foto Terje Olsen


