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Roger Borglinds har med flera foton fångat Forsbacka GKs anläggning på bästa sätt.
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ORDFÖRANDE HAR ORDETORDFÖRANDE HAR ORDET

Uppdraget som ordförande i 
Forsbacka Golfklubb är både 
ärorikt och lärorikt. Visserligen 
har jag varit medlem i klubben 
sedan barnsben, men aldrig 
prövat på det ansvarsfulla upp-
draget, som det innebär att vara 
ordförande. Det finns många 
viljor i en golfklubb och synpunk-

ter på både det ena och andra och 
även interna problem, som vi 
måste hantera inom styrelsen. Jag 
har redan upptäckt att inget 
sköter sig själv utan man måste 
vara på tårna när besluten skall 
fattas. 

Vinterns kyla har dröjt kvar ovan-
ligt länge i år och ville inte släppa 
greppet för att släppa in vårvär-
men. Därför dröjde det med att 
öppna banan.

Eftersom världen förändras och 
framtiden väcker viss oro, måste 
vi i styrelsen noga  bevaka ut-
vecklingen och inte drar på oss 
extra utgifter och kostnader, som 
kan ge oss svårigheter i slutet av 
säsongen. 

Rekryteringen av ny Head green-

keeper har avbrutits och nytt 
beslut i den frågan får återupptas 
till hösten.

Med en stor portion av positiv 
framtidstro och med hjälp av 
anställda, frivilliga och glada 
tillrop från våra medlemmar, 
kan vi glädjas över att ännu en 
golfsäsong ligger framför oss och 
inväntar vår entré.

Med förhoppning om många 
berikande stunder i vår vackra 
miljö, bra spel och trevlig sam-
varo med golfvänner, så hälsar jag 
alla välkomna till 2022 års säsong.

Nu kör vi! 

Hans B. Johansson                     
ordförande
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KALLELSE TILL VÅRÅRSMÖTE 2021KALLELSE TILL VÅRÅRSMÖTE 2021
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2021VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2021

BANKOMMITTÉN 2021BANKOMMITTÉN 2021

Bankommittén har, enligt den 
organisationsplan som gäller för 
Forsbacka Golfklubb, till upp-
gift att se till så att banan sköts 
fackmannamässigt och håller hög 
klass.
Inför säsongen har det tagits ned 
träd för att få in mer luft och sol 
och man har även försökt förbättra 
avrullningsytor runt våra greener. 
Återstår att slutföra den sista etap-
pen av viltstängslet för att hålla 
vildsvinen borta.
Banan har under året haft vissa 
brister och inte kommit upp till 
normal standard. Detta visade 
sig bland annat genom fläckar på 

greener och fairways samt torr-
sprickor. Orsaken tros ligga i brist-
fällig bevattning.
Bankonsulent Peter Edman har 
besökt oss vid två tillfällen och 
gett råd på hur banan ska klippas, 
gödslas, dressas och vattnas. 
Kvalité och finish kommer inte av 
sig själv, så utöver bra ordinarie 
arbete på banan krävs stöd av fri-
villiga medlemmar.
Ett stort TACK till alla som hjäl-
per till på städdagar, ställer upp 
som hålvärdar eller deltar i röjarla-
gets ovärderliga arbete. Allt för att 
medlemmar och gäster ska få en 
så bra bana som möjligt.

Många intressanta projekt är på 
gång inför nästa säsong, såsom 
utgrävning av vattenspeglar runt 
hål 2 och hål 17. Trädfällning och 
gallring fortsätter och nya vatten-
tåg har beställts.
Även om bankommittén inte har 
en arbetsledande roll, ska vi ta en 
diskussion med styrelsen om verk-
samheten inför kommande säsong, 
för inget är så bra att det inte kan 
bli bättre.
Tack för i år och väl mött nästa år.

Hans B. Johansson
Bankommitténs ordförande

Styrelsen på Forsbacka GK har 
under 2021 bestått av sju ordina-
rie ledamöter varav fyra män och 
tre kvinnor samt fyra suppleanter 
varav tre män och en kvinna. Sty-
relsen har haft tolv protokollförda 
möten.
Vår årsmötet som skulle hölls den 
28 april. Höstårsmötet hölls den 25 
november på Forsbacka GK. 
Det ekonomiska resultatet för 
2021 slutade med att föreningen 
redovisar ett negativt resultat på ca 
598 tkr. Underskottet är hänförligt 
till omfattande renoveringar av 
byggnader.
Golfverksamheten visade däremot 
en positiv utveckling med en för-
bättring på ca 438 tkr jämfört med 
föregående år.
2021 präglades fortsatt av att ta 

hänsyn till Covid-19 och mycket 
blev annorlunda än planerat men 
mycket var ändå positivt. Banan 
öppnade den 24 april och var 
redan från början i riktigt bra 
skick med fina spelytor. Banans 
fina skick höll i sig hela säsongen 
oc mycket beröm kom från både 
medlemmar och gäster. 
Det var ett hårt tryck på banan 
under sommaren med mycket 
bokningar. Under vissa perioder 
var det till och med svårt att hitta 
starttid. Under 2021 hade vi ca 
24 000 bokade starttider jämfört 
med 2020 var det en minskning 
men fortsatt fler bokade tider mot 
tidigare år. Trots en minskning i 
bokade tider jämfört med föregå-
ende år ökade greenfee intäkten. 
Medlemsantalet var fortsatt po-

sitivt under 2021 och vi hade vid 
årets slut 979 registrerade med-
lemmar vilket var en ökning jäm-
fört med samma tid föregående år. 
Juniorträningarna lockade många 
barn och ungdomar och vi har 
glädjande nog fortsatt många ak-
tiva ungdomar.

Tävlingssäsongen kunde, trots 
corona, genomföras med de res-
triktioner som fanns. Suget efter 
tävlingar var stort och de lockade 
många startande.

Klubbens fastigheter har varit i 
fokus under 2021. Den vård- och 
underhållsplan som antagits har 
följts och fastigheterna kommer 
fortsatt att vara en prioritet.
Sammanfattningsvis har det varit 
en bra säsong för Forsbacka GK. 

STYRELSEN 2021STYRELSEN 2021
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DAMKOMMITTÉN 2021DAMKOMMITTÉN 2021

Damkommittén har under 2021 
bestått av: Barbro Skjervik, Eva 
Gustafsson, Helene Andersson, 
Kristina Ekberg, Monica Fager-
ström och Marita Gustafsson.
P g a pandemirestriktioner startade 
damdagarna först i juni. Totalt har 
17 damdagar i form av poäng-
bogey, slaggolf och lagtävlingar 
genomförts. Vi har haft två start-
block ett på förmiddagen och ett 
på eftermiddagen med möjlighet 
att välja 9 eller 18 hål. Lagtäv-
lingarna har spelats över 9 hål på 

eftermiddagen och avslutats med 
fika. Utöver damdagarna har täv-
lingarna Vårblomman, Nattens 
Drottning och Bokslaget spelats.
Klubbmatchen mot Billerud spela-
des i augusti på Billeruds GK och 
vanns av Billerudsdamerna.
Avslutningen inleddes med en 
scrambletävling och avslutades 
på kvällen med prisutdelning för 
säsongens tävlingar och en god 
middag på Forsbacka. Årets dam-
golfare och vinnare av Viveca 
Cedervalls vandringspris blev 

Yvonne Nilsson. 
I november arrangerades höstmys 
på Skafferiet. Tankar och idéer om 
damgolfen utbyttes. Gunilla Kjell-
stedt visade bilder och delade med 
sig av sina erfarenheter från spel 
på seniortouren. Ett mycket upp-
skattat inslag.

Damkommittén

JUNIORKOMMITTÉN 2021JUNIORKOMMITTÉN 2021

Vilken härlig säsong vi haft! Vi har 
fortsatt att öka antalet juniorer i 
träning och utökat antalet grupper 
och träningstillfällen. Säsongen 
startade med Kickoff för att sedan 
rulla vidare fram till sommarlovet. 
Under sommarlovet anordnades 
traditionsenligt ett juniorläger med 
ca. 30 st deltagare. Säsongens ge-
mensamma träningar avslutades i 
höstmörker i oktober. Summerar 
vi säsongen så har vi haft orga-
niserad träning under 20 veckor 
med som mest 29 deltagande 
ungdomar vid ett och samma till-
fälle. Det lovar gott för framtiden!                       
Juniorkommittén

HERRKOMMITTÉN 2021HERRKOMMITTÉN 2021

Det var återigen en minst sagt 
märklig golfsäsong det har vi inte 
glömt. Den planerade starten i 
april blev uppskjuten och första 
herrdagen genomfördes 1 juni 
samma dag som alla restriktioner 
lättades.
Säsongens högsta deltagarantal 
68 herrar kom till start på första 
deltävlingen. Det spelades totalt 
15 omgångar totalt antal deltagare 
summerades till 732 tävlande och 
deltagarsnittet noterades till 48 
startande varje vecka.
De 20 bästa herrarna gick till fina-
len som avgjordes söndagen den 
19 september. Det spelades 9 hål 

poängbogey där de 10 bäst pla-
cerade gick till den stora finalen. 
Efter nio hål var det förtäring och 
väntan innan det fastställdes vilka 
tio som gick vidare till utslag-
ningstävlingen. När bara Glenn 
Eriksson stod kvar på 18-greenen 
var mästaren i Champions Cup 
korad.
Säsongen avslutades med den 
sedvanliga Herravslutningen. Det 
spelades en 4-manna scramble 
med lottade lag och avslutades 
med mat och prisutdelning i goda 
vänners sällskap. 

Herrkommittén

MARKNADSKOMMITTÉN 2021MARKNADSKOMMITTÉN 2021

Kommitténs målsättning är att ak-
tivt arbeta för våra samarbetspart-
ners och att söka nya potentiella 
partners. Vi vill här framföra 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 4 
september. Det var 17 tvåmanna 
lag som kom till start. 

Vinnare av drabbningen 2021 blev 
Hallings Rehab. Men efter den 
tredje inteckningen var det SEB 
som tog hem det ärofyllda vand-
ringspriset instiftat av Säffle eko-
nomerna.

Efter tävlingen bjöds alla tävlande 
på lunch i golfrestaurangens an-
passade lokaler. 

Vårt mål har varit att tillsammans 
med nya och tidigare samarbets-
partners utveckla verksamheten 
och vår golfanläggning. 

Marknadskommittén
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OLDTIMERSKOMMITTÉN 2021OLDTIMERSKOMMITTÉN 2021

Från vaggan (nästan) till graven 
(nästan). Finns det någon an-
nan idrott som skulle kunna ha 
det som sitt motto? Oldtimers på 
Forsbacka försöker i alla fall jobba 
i en av dessa ändar. För en hög 
livskvalité tillsammans med andra. 
Karl-Erik, Sven, Gunilla, Kerstin, 
Britt och en till Kerstin har bildat 
kommittén som drivit detta arbete 
året 2021. 

Tävlingssäsongen blev, liksom året 
innan, fördröjd. Pandemin gav 
inte upp, men det gjorde ju inte vi 
heller, så i början av juni kunde vi 
äntligen sparka i gång våra torsda-
gar. Det blev 16 tävlingar till slut 
med ett snitt på 22,5 deltagare per 
tävling. Detta är ett lägre snitt än 
tidigare år som brukar ligga på ca 
30. Målsättningen framöver blir då 
ganska klar, vi skall bli fler igen. Så 
alla 50+ damer och alla 55+ herrar 
(konstig skillnad) är välkomna till 
våra torsdagstävlingar. Årets nyhet 
är att det också finns möjlighet 

att starta en eftermiddagstid, kl. 
16.30-17.00. Främst kanske för er 
som jobbar. 

Vi börjar med en upptaktsträff 
och lottad partävling i slutet av 
april.Vem blev årets oldtimer? I en 
mixad final damer och herrar av-
gick Leif Gustafsson med segern i 
hård kamp med Kjell Jansson, som 
alltså blev 2:a. Extra puttävling på 
18:e fick avgöra. 

Det är också värt att nämna re-
sultatet på herrgolfen där Ronny 
Andersson, ni vet han som vill gå 
hem efter tre hål eftersom han duf-
fat ett par slag men som sedan ofta 
vinner, blev 2:a efter en lika raff-
lande avslutning på 18:e. Inte då-
ligt av en 74-åring. Billeruds old-
timers börjar vi få en tradition att 
möta en gång om året. I år spelade 
vi på Forsbacka, och resultatet kan 
väl sammanfattas med att damerna 
skötte sig med den äran (Britt och 
Kerstin J vann), men inte herrarna. 

Det var kross, så gruvlig revansch 
på Billerud i år är ett måste.

Har ni läst veckobreven? Har ni 
läst om röjargänget? Det kan ni 
inte ha missat. Men det ni kan-
ske inte vet är att det är oldtimers 
som är röjare, städare och eldare. 
Tillsammans är vi ca 15 damer 
och herrar, lika fördelat, som på 
ideell basis vill göra banan bättre 
och vackrare. Med detta vill vi 
ha sagt att det ideella arbetet är 
mycket viktigt för en klubb som 
Forsbacka. Det är inte konstigt att 
många oldtimers är engagerade, 
vi har ju mest ledig tid, men det 
finns uppgifter som fler kan delta i 
oavsett ålder. 

Den som är intresserad kan prata 
med t.ex. klubbchef Christer 
Stolpen, han hjälper gärna till med 
information och vägledning.

Oldtimerskommittén
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TÄVLINGSKOMMITTÉN 2021TÄVLINGSKOMMITTÉN 2021

Innan tävlingsåret 2021kom i gång 
på Forsbacka GK lättades restrik-
tioner för tävlingar. Det gjorde 
att de planerade klubbtävlingarna 
kunde genomföras som planerat.

Den gemenskap som tävlings-
verksamheten skapar är viktig för 
trivseln på klubben. Stort tack till 
de som ställer upp när tävlingar 
arrangeras. Alla är lika viktiga och 
gör ett stort jobb. Fler behövs så 
är du nyfiken så fråga vad du kan 
hjälpa till med. info@forsbackagk.
se eller när du är i shopen. Viktigt 
är också att vi tar hand om alla 
de gäster från andra klubbar som 

kommer och deltar i våra tävlingar 
och får se vilken fin och utmanan-
de bana Forsbacka GK är.

Vi kan glädjande konstatera att 
antal deltagare ökade under de två 
åren pandemin pågick i Sverige. 
Stort tack till alla som tog alla res-
triktioner på stort alvar och följde 
de tillfälliga regler som gällde.

Två Generationer, som av tradition 
spelats under Midsommarhelgen, 
startade tävlingsåret. Och när den 
lika traditionella Kalkontävlingen 
spelades september avslutades 
tävlingsspelandet. Antalet star-
tande som med varierande resultat 

genomförde de 14 tävlingarna var 
1 514 startande. En ökning med 
ca 40 startande från föregående år 
och 159 fler än 2019. Forsbacka-
veckan lockade 884 startande och 
ökade från 821 deltagare 2020.

Nästa stora tävlingshändelse var 
KM-helgen den 7–8 augusti. An-
talet deltagare på KM var dock 
endast 36 tävlande. En uppmaning 
till alla är att delta i KM framöver.

Nu ser vi fram emot ytterligare en 
tävlingssäsong på Forsbacka GK. 

Tävlingskommittén

FASTIGHETSKOMMITTÉN 2021FASTIGHETSKOMMITTÉN 2021

Det blev mycket rester från 2020 
som avslutades till säsong 2021.                                    

Vattenförsörjning till restaurang 
och omklädning är i toppskick.                                       
I shopen har komplettering gjorts.                                                                                                
Restaurang har nytt frysrum. 
De fuktskador som uppda-
gades i golvet är åtgärdade.                                                                                                              
Skiffertak på sädesmagasin                                                                                                                   
renoverat. Wc Stolar i Jägmästa-
ren utbytta. 

Stort arbete med upphandling 
och genomförandet av projekt:                                                 
Målning och underarbe-
ten fasaden på Herrgården.                           

Många obehagligliga och kost-
samma överraskningar på vägen 
men resultatet blir en stolt fram-
sida åt vårt varumärke Forsbacka 
GK. Liten påminnelse till trogna 
medlemmar och som information 
för nya:

”Forsbacka Gård är byggnadsmin-
ne enligt kulturminneslagen efter 
beslut av Länsstyrelsen 1976-06-
30. Fastigheterna är en del av riks-
intresse för kulturmiljövård.”

Kortfattat så har Forsbacka GK 
ett ansvar att sköta och underhålla 
fastigheterna.

Under projektering:

Redan utfört arbete under våren:                  
Dräneringsarbeten runt sädesma-
gasinet. Duschutrymmen i herr- 
och damers omklädningsrum. 
Uppfräschning kiosk utvändigt. 

Pågående arbeten under våren: Ut-
ökning av bokningsbara ställplat-
ser. Laddstationer El-bilar.Byte av 
elcentral. Fönsterrenoveringar (4 
års projekt).

Listan är lång men vi kämpar på 

Fastighetskommittén
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Att säga från ”topp till tå” stämmer verkligen på 
målningen som utfördes under 2021.

Arbetet pågick så långt in på hösten att offer-
brädan tillverkades och målades i Effekt Måleris 
verkstad. Den monterades efter en målning 
under hösten 2021 och gav därmed fasaden ett 
komplett utseende. 
Därför kommer offerbrädan att strykas en sista 
gång på plats nu under våren när värmen tillåter 
målning.
Även lagning och målning av grunden kvarstår 
att färdigställa.
Detta tillsamans med den nya trappan från 
restasurangen ger ett ordnat intryck.

Det som mötte oss när rivning började var en 
känsla av katastrof. Besök av en kunnig timmer-
man som kom med instruktioner hur lagningen 
utförs gav lugnande besked.
Halvsulning, dymling, tjära och linull var mate-
rialet som användes.
När sedan målningen utfördes till största belå-
tenhet när besiktning utfördes av en expert i 
målning med linoljefärg.
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RESULTATRAPPORT 2021RESULTATRAPPORT 2021

RESULTATKOMMENTARRESULTATKOMMENTAR

Resultat 2021
Föreningen visar ett negativt resultat -598 000 kr. Underskottet är hänförligt till omfat-
tande renoveringar av byggnader. Själva golfverksamheten visar en positiv utveckling en 
förbättring på ca 438 000 kr jämfört med föregående år. 

Budget 2022
Budgeterade intäkter utgörs av ordinarie verksamhet. Fortsatt omfattande reparationer och 
underhåll av fastigheter enligt vård- & underhållsplan.

InvesteRIngaR 2022
Fönsterrenovering på herrgård och Jägmästarflygeln, Ny traktor.
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 BALANSRAPPORT 2021 BALANSRAPPORT 2021
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Vad händer med golfen 2022?
Vi har kämpat oss igenom två tuffa 
år med pandemi. En tuff period att 
förhålla sig till distansering, vacci-
nering, handsprit och mycket mer. 
Vi kan ändå säga att golfensporten 
blev en vinnare undantaget några 
reglerändringar, kortare tävlingsup-
pehåll och få av våra vänner från 
väst, norrmännen. Vad lärde vi 
oss? Vilket förhållningssätt kom-
mer vi att behålla? Handhygien 
och att inte trängas kommer jag 
att fortsätta med. Som golfare 
kommer vi fortsätta lära oss och 
använda tekniken. Boka starttid 
och ankomstregistrera är något vi 
måste sköta. Inte alltid och bara för 
egen skull utan lika ofta för att våra 
medspelare skall få en trevlig gol-
frunda. Alla som uppehåller sig på 
anläggningen är mina medspelare 
som skall visas hänsyn. Och att vi 
som medlemmar tar hand om nya 
medlemmar och gästande golfare 
så de åker ifrån Forsbacka med 
ett leende och planering att snart 
komma tillbaka. Du kan informera 
dig om bokningsregler längre fram 
i Forsbacka Nytt. Vill du informera 
dig om golf kan du med fördel an-
vända https://golf.se/for-spelaren/  

Ökade kostnader är det vi har att 
förhålla oss till 2022. 
Vi skall göra allt vi kan för att 
hålla nere bränslekostnader. En bra 
produkte ger glada medlemmar 
och nöjda gäster. En svår balans om 
man skall välja att t.ex. inte klippa 
på vissa ställen. Gödsel och fröer är 
också svårt att hålla nere kostnader 
utan att tumma på kvalitén. El är 
en kostnad som ökat. 1 april 2019 
installerade och startade vi upp 
bergvärme i herrgården och Jäg-
mästarflygeln. Före installationen 
2018 var årsförbrukningen 275 994 
kWh att jämföras med perioden 
2019–2021 och snittförbrukningen 
ca. 207 500 kWh. Därför pekar allt 
på att investeringen betalar sig på 
sju år enligt planen. I januari 2021 
förbrukade vi 21 206 kWh i juli 
samma år var förbrukningen 21 
459 kWh. Att hålla banan grön och 
fin en torrperiod är i elförbrukning 
jämförbart med en vintermånad.
Om det dyker upp några frågor 
kan ni ringa, mejla eller komma in 
i shopen så ska vi försöka hjälpa er. 
Även informera dig om de bok-
ningsregler som gäller. Allt för att 
så många som möjligt skall kunna 
tillbringa härliga dagar på Fors-

backa GK under golfsäsongen.

Det är viktigt att alla Forsbackas 
medlemmar har koll och uppdate-
rar sina uppgifter i Min golf. 
Logga in och kontrollera dina 
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 
under högsäsong 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 och Viktor med 
personal.

 KANSLI KANSLI

Foto Terje Olsen
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Bokning
• Bokning av speltid görs via Golf.se, MG-boknigsapp eller receptionen.
• Vid bokning skall Golf-ID uppges på samtliga spelare i bollen.
• När det är mycket bokningar på banan kan vi sätta ihop fyrbollar för att frigöra starttider.
• Spel med okända medspelare förekommer.
• Greenfee gäller per dag, andra ronden bokas när den första är färdigspelad.
• Man kan max ha tre samtidiga bokningar per person.
• Bokning av starttid sker tidigast 30 dagar i förväg.
• Bokning tidigare än 30 dagar i förväg debiteras 50kr/person. Avgiften återbetalas ej vid avbokning.
• När receptionen är stängd betalas greenfee via swish 1235527510.          
Hund
• Hundar är varmt välkomna på banan under den förutsättning att de är kopplade.
Ankomstregistrering
• Ankomstregistrering ska ske på samtliga spelare i bollen senast 10 minuter innan starttid, i receptio- 
 nen eller via din bokningsapp.
Avbokning
• Avbokning sker via Golf.se, MG-boknigsapp eller receptionen.
• Avbokning ska ske senast två timmar innan starttid, annars så debiteras en no showavgift.
• Vid no show debiteras samtliga full greenfee.
• En gruppbokning (mer än fyra personer) ska avbokas senast 5 dagar innan starttid, annars debiteras      
 en avgift på 100kr per avbokad person. Vid avbokning senare än två timmar innan starttid gäller no  
 showavgiften, den som genomförde bokningen är ansvarig.
Gästspel
• Under perioden juni-september mellan klockan 06-16 så får endast en person med över 36 i handikapp  
 gå i varje starttid, detta för att speltempot ska flyta på. Efter klockan 16 och under övriga delar av  
 säsongen finns dock ingen begränsning.
Tävling
• Avanmälan sker innan anmälningstiden är stängd, annars betalas startavgiften.
• När anmälningstiden löpt ut går det inte att anmäla sig, man ställs på reservlista.
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