
Bankommittén Forsbacka Golfklubb 

Protokoll 2022-5 

2022-06-15 

Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordföranden Patrick Solhemmer som hälsade välkommen. 

Närvarande 

Patrick Solhemmer, Marita Gustafsson, Leif Gustafsson, Pelle Gärdensmo, Jörgen 

Andersson, Leif Nilsson samt P-O Bengtsson.  

Godkännande av dagordning 

Dagordning enligt kallelse. 

Föregående mötesprotokoll 

Lästes igenom och godkändes 

Pågående och kommande arbeten 

• Vattenlinjer: Resultatet av grävningen blev bra. Viss justering på ön närmast 

green samt sådd på öarna återstår. Tidpunkt bestäms i dialog med 

schaktfirman, ju förr dess bättre. 

Nästa vattenprojekt är strandlinjen utmed hål 15. Leif N tar fram nödvändiga 

handlingar för ansökan vilken ska skickas in på eftersommaren. 

 

• Maskiner: Nya traktorn är nu levererad till klubben. Även en ny ruffklippare 

har kommit sen tidigare. 

En ny aktuell inventering av maskiner ska göras 

 

• Tee-skyltar: De nya tee-skyltarna har uppskattats av medlemmar och gäster. 

En dubbelsidig skylt mot 10:e tee är beställd. Den ska informera att det är 10:e 

tee vid kiosken och tee 1 ligger bortom klubbhuset. 

 

• Tee: Arbetet med framflyttning av röd tee på hål 16 kommer att göras under 

hösten.  

Som information för spelarna kommer en informationsskylt att sättas upp på 

nya tee-platsen, särskilt för de medlemmar som inte läst bankommitténs 

tidigare protokoll. 

 

 

• Trädhantering:  Gallring av skogen mellan hål 1–2 och 7–8 kommer att ske 

under sommaren. 

Flisning av rishögar efter tidigare avverkning och gallring har utförts. 

 

 



• Bana: Miljöenheten i Åmåls kommun har gjort tillsyn på klubben. Pelle har 

berättat om hur bekämpningsmedel används och hur det förvaras. 

Tillsynspersonen var nöjd med mötet och hade några förslag till justeringar. 

Pelle har en god dialog med miljöenheten. 

Kompletteringssådd sker på kala fläckar av fairway utförs denna vecka. 

 

Stubbar till höger om 3:e tee ska tas bort. 

En bättre ingång till 4:e green ska göras genom att greenen kortas lite och det 

”dåliga området” till vänster justeras till och bättre avrinning höst/vinter 

uppnås. 

2 nya vattenspridare för utbyte vid greener har levererats. 

Vi kommer att ta hjälp av bankonsulenten att kolla hur bevattningen funkar 

vid 4 greener. Detta för att optimera greenbevattningen. Pelle o P-O inventerar 

vilka greener som ska undersökas 

 

• Verkstad:  Kodlås till verkstadsdörren har satts in. Det funkar bra! 

 

• Övriga frågor:  

En Nordisk tävling (Moregolf MasterCard Tour) är planerad att hållas i slutet 

av Augusti 2024. Roger Karlsson är sammankallande i en projektgrupp. 

Gruppen har haft ett första möte, nästa möte är 19/6. 

 

En ny reklamfilm med flygbilder över banans hål föreslås av kommittén. 

Filmas då förslagsvis på sensommaren när banan är som bäst. 

 

Huset på Drivingrangen behöver målas. 

 

Frågor om greenklippning och hålbyte/lagning av nedslagsmärken, har 

diskuterats. Pelle avgör tillsammans med personalen om dessa arbeten kan 

optimeras. 

 

Vid förra veckans Seniortävling  med Värmlandsklubbarna fick banan mycket 

lovord, trots den regniga dagen! 

 

Datum för nästa möte. 

Kommer att hållas i slutet av Augusti, Patrick kallar via mail. 

Mötets avslutande 

Patrick tackar deltagarna och avslutar mötet  

Protokoll skrivet av P-O Bengtsson 

Godkändes av: Patrick Solhemmer 

 


