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2021 lämnades en ansökan in till Länsstyrelsen om vattenverksamhet vid hål 2. Syftet var att göra 
1700-tals miljön vid Forsbacka vackrare genom att rensa kanalerna kring öarna vid nämnda hål. Men 
de kanalerna som nämns i ansökan saknas på historiska kartor och öarna har troligtvis tillkommit vid 
anläggningen av Kallskogs kraftverk 1963, genom dämning av Åmåls ån. Verksamheten bidrar därför 
inte till att återskapa en ursprunglig miljö, utan syftet är snarare det som sökande nämner, att underlätta 
golfspelandet och regeltolkning genom att tydliggöra gränsen mellan land och vatten. 
I dagarna har ytterligare ett beslut kommit från Länsstyrelsen. Under vintern kommer strandkanten i 
anslutning till hål 15 och 18 att rensas. Vid hål 15 mynnar en bäck uppifrån skogsområdet. Bäcken har 
med tiden bildat ett delta som vuxit igen och vid lågvatten i dammen är delar av botten frilagd. Vid hål 
18 ligger området i en vik av strömfåran för Åmåls ån.
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ORDFÖRANDE HAR ORDETORDFÖRANDE HAR ORDET

En säsong går fort och det har bli-
vit dags att summera golfsäsongen 
2022. 
Vi fick en bra start på säsongen 
och klarade oss hyfsat bra från 
snömögel och andra angrepp som 
tyvärr många andra klubbar drab-
bades av. Detta gjorde att många 
valde att komma till Forsbacka för 
att starta sin golfsäsong.

Både gäster och medlemmar har 
under säsongen öst beröm över 
banan. Så jag vill passa på att rikta 
ett stort tack till personalen som 
gör ett fantastiskt jobb på anlägg-
ningen. Stort tack också till alla 

ideella krafter som lägger många 
timmars arbete på klubben.

Vår viktigaste tillgång är ju banan 
och Bankommittén gör ett gediget 
jobb för att ge oss den fina bana 
vi har. Ny traktor och ruffklip-
pare har införskaffats, strandlinjer 
rensats, träd tagits ned för bättre 
solinsläpp. F.n. pågår arbetet med 
ny röd/orange tee på hål 16. Ibland 
händer det oförutsedda sakar, men 
att bron vid hål 9 skulle kollapsa 
var väl att ta i. Det hela är ett för-
säkringsärende och förhoppnings-
vis har vi en ny bro på plats innan 
nästa säsong.

Som ni vet kräver våra fastigheter 
också en hel del underhåll och om-
vårdnad och Fastighetskommittén 
jobbar löpande enligt vård- och 
underhållsplanen. Utförda arbe-
ten är bl.a. renoverade duschar i 
omklädningsrummen, renoverade 
fönster på huvudbyggnaden, ut-
byggt golfbilsgarage, planterade 
lindar i allén. I skrivande stund 
pågår arbete med utbyte av el-
central.

Det har under året tyvärr saknats 
medlemmar till flera kommittéer, 
det gäller marknads-, tävlings-, 
medlems- och herrkommittén. 

Detta gör att mycket extra ar-
bete har lagts på kansliet, men 
att utöver ordinarie arbete också 
klara flera kommittéers arbete är 
självklart inte hållbart. Vi behöver 
medlemmar som bemannar dessa 
kommittéer. Vi är idag ca 900 re-
gistrerade medlemmar i vår klubb, 
så visst finns det krafter – ingen 
kan göra allt, men alla kan göra 
något. Vilken kommitté eller vilket 
arbete vill du delta i?

Nytt samarbetsavtal gällande trä-
ning och shop för 2023 har teck-
nats med Kristoffer Karlsson och 
det blir spännande med hans nya 
inomhussatsning. När det gäller 
restauratör tackar vi Rebecca Sven-
hage med personal för den goda 
mat och service vi fått under de 
gångna fyra åren. Samtidigt vill vi 
hälsa vår nya restauratör Elisabeth 
och Lasse Orava varmt välkomna.

Avslutningsvis vill jag åter igen 
uppmana alla medlemmar att en-
gagera sig i någon kommitté eller 
annat arbete, det är vi alla som är 
klubben och tillsammans gör den 
till en plats full av liv och trivsel. 
Vi ses på höstmötet!

Marita Gustafsson 
tf Ordförande
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KALLELSE TILL HÖSTMÖTETKALLELSE TILL HÖSTMÖTET
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*Förmånsmedlem:
 Ingår gör presentkort i shopen à 1 000 kr. att använda till inköp eller lektioner och ett rangekort med  
 fria rangebollar. Gäller under 2023 och är personligt.
**Pay as you play & non resident: 
 Gäller ej boende i kommunerna: Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Säffle och Årjäng. 
***Greenfeemedlemskap
 Ingen geografisk begränsning.

Övriga avgifter:
• Städdeposition   500 kr (utom för Juniorer, 80+, Pay as You play & Non Resident och passiva) 
• Skåphyra    300 kr
• Skåpavgift stort eget     300 kr
• Skåpavgift litet eget     300 kr
• P-plats elmoped   300 kr
• Skåpavgift, batteriskåp  160 kr

Det här får du som är fullvärdig eller förmånsmedlem i Forsbacka GK:
•Fritt spel på en av Sveriges vackraste banor. 
•Fritt spel på Forsbacka GK som av Svensk Golf  har rankats på 34:e plats i Sverige.
•Spela för reducerad greenfee på Arvika GK, Billeruds GK, Karlstads GK, Sälenfjällens GK och Årjängs GK.                               
•Rabatterat spel i Bohuslän/Dal. Juniorer fritt spel.
•En välsorterad golfshop.

Medlemmar erbjuds att köpa spelrättsbevis i Forsbacka GK till det nominella värdet av 6 000 kr. Kontakta 
kansliet för mer information.

Styrelsen föreslår följande medlemskategorier till 2023 och att samtliga avgifter höjs med cirka 5 % eller minst 
200 kr år 2023.

MEDLEMSAVGIFTER 2023MEDLEMSAVGIFTER 2023

AnmärkningÅrsavgift KATEGORI

Förmånsmedlem 1 7 380 kr 500 kr Äger spelrätt
Förmånsmedlem 2 8 580 kr 500 kr Hyr spelrätt
Fullvärdig 1 5 380 kr 500 kr Äger spelrätt
Fullvärdig 2 6 580 kr 500 kr Hyr spelrätt
Vardagsmedlem 1 4 180 kr 500 kr Äger spelrätt
Vardagsmedlem 2 5 380 kr 500 kr Hyr spelrätt
Fullvärdig 80+ 1 390 kr Återlämnad spelrätt
Ung vuxen 22 - 25 år 2 690 kr 500 kr
Junior 18 - 21 år 1 980 kr
Junior 13 - 17 år 1 390 kr
Junior   0 - 12 år    200 kr Träningsavgift eller golfkul ingår.

Nybörjaremedlemskap 3 990 kr Nybörjarutbildning ingår. Hyra spelrätt ingår.

Startmedlemskap 4 290 kr 500 kr År 2 som medlem. Hyra spelrätt ingår.

Dubbelmedlemskap 5 320 kr 500 kr Medlemskap i annan golfklubb. Hyra spelrätt ingår.

Pay as you play non resident* 1 995 kr Tre rundor ingår. Därefter spel mot greenfee.

Greenfeemedlemskap** 3 490 kr Sex rundor ingår. Därefter spel mot greenfee.

Passiv    500 kr Äger spelrätt. Se spelrättsbestämmelser.

Städdep.
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Spelrättsbestämmelser för innehavare av spelrättsbevis – Forsbacka GK

Spelrättsbevis i Forsbacka GK (nedan kallad klubben) kan förvärvas av fysisk person 
som önskar och beviljas aktivt seniormedlemskap i klubben eller juridisk person med 
namngiven person till vilken spelrättsbevis upplåts. Spelrätt kan även hyras av klub-
ben. Juniormedlem som övergår till seniormedlemskap behöver, för aktivt medlem-
skap, ej förvärva spelrättsbevis förrän det år vederbörande fyller 26 år.

Spelrättsbeviset ger spelrätt på golfbanan mot erläggande av klubben beslutade avgif-
ter. Avgiften för medlem med av klubben hyrd spelrätt skall vara minst 20% högre 
än för medlem med egen ägd spelrätt. Innehavare av spelrättsbevis ska vid överlå-
telse av densamma först anmäla detta tillklubben på därför avsedd blankett – ”Över-
låtelse av spelrättsbevis i Forsbacka GK”. Om spelrättsbevis överlåts och det på över-
låtelsedagen finns skuld avseende spelavgifter eller andra avgifter som är hänförliga 
till spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden har betalts. I 
annat fall kan inte spelrättsbeviset överlåtas.

Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade spelavgif-
ter. Undantaget är om innehavaren senast den 30 november året innan anmäler att 
vederbörande önskar passivt medlemskap för kommande år. Avgift för passivt med-
lemskap kommer då att faktureras.

Vid underlåtelse att senast den 30 november meddela ovanstående och om debiterad 
avgift inte betalas inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt att:

 Driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in eller
 skriftligen häva spelrättsbevisets giltighet. Därvid är klubben skyldig att   
 betala lösen, efter avräkning av innehavarens skuld på spelavgifter eller annat  
 till klubben, för spelrättsbevisets värde på hävningsdagen. Om enighet inte   
 kan uppnås om lösenbeloppet skall det fastställas i allmän domstol. Lösenbe- 
 loppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt.

Innehavare av spelrättsbevis äger vid varje tillfälle rätt att återlämna spelrättsbeviset 
till klubben. Återlämnandet ska ske utan krav på ersättning, och före utgången av 
30 november respektive år, varefter innehavaren fr.o.m. påföljande år är befriad från 
framtida avgifter kopplade till densamma.
 

SPELRÄTTSBESTÄMMELSERSPELRÄTTSBESTÄMMELSER
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Damkommitténs målsättning är att tillvarata damernas intressen i klubben och bedriva klubbens damverk-
samhet.
Genom olika aktiviteter och ett varierat spelprogram kommer damkommittén verka för att främja både en 
social samvaro och att spela golf. Alla damer, från nybörjare till erfarna golfare, ska känna sig välkomna.
Damkommitténs plan för 2023 är att:
• Starta golfsäsongen med en kick-off i slutet av april/början av maj
• Arrangera damdagar i form av 9 eller 18-hålstävlingar
• Anordna träffar och aktiviteter för damgolfare
• Informera nya damer om damkommitténs verksamhet
• Arrangera andra damtävlingar t ex; Vårblomman, Bokslaget, Klubbtävling mot annan klubb, etc.
• Arbeta för att öka intresset för att delta på damdagarna
• Arbeta för utökat utbyte med andra klubbars damverksamhet
• Delta i seriespel
• Genomföra avslutningstävling i slutet av säsongen
Damkommittén 2023 består av 
Annika Gip, Barbro Skjervik, Helena Andreasson, Helene Andersson, Kristina Ekberg och Marita Gustafsson.

Marita Gustafsson 
Ordförande damkommittén

DAMKOMMITTÉNDAMKOMMITTÉN

VERKSAMHETSPLAN 2023VERKSAMHETSPLAN 2023

FORSBACKA GOLFKLUBBFORSBACKA GOLFKLUBB

Forsbacka Golfklubb avser fortsätt-
ningsvis ge medlemmar och gäster 
en så god golfprodukt som möjligt 
inom ramen för de ekonomiska 
förutsättningarna. Att under kom-
mande år arbeta kostnadsmedvetet 
med högsta möjliga kvalitet på 
anläggningen i fokus.

Fortsatt arbete med Vård och Underhållsplan i samråd med Antikvarietjänst och Länsstyrelsen.
Ett urval av planerade åtgärder/projekt:
• Sädesmagasin målning och viss restaurering
• Fönsterrenovering enligt underhållsplan
• Fönster eget arbete
• Bättringsarbeten fasad Jägmästaren
• Golv Vagnförråd
• Diverse el arbete, kiosk, belysningar, fläktar mm.
• Mm mm.
Dagliga verksamheten löper genom hela året med underhåll, egenkontroller osv. Vill du göra en insats eller 
bidra på annat vis för bevarandet av Forsbacka GK och dess historia? Kontakta oss! 
Göran Nilsson 
Ordförande 
Fastighetskommittén

FASTIGHETSKOMMITTÉNFASTIGHETSKOMMITTÉN
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Inför 2023 så fortsätter vi med att 
snygga till vattenlinjerna runt ba-
nan. Närmast på tur så är det hela 
strandlinjen längs hål 15 samt ned-
anför tee på hål 1. Området mellan 
tee på hål 1 och vattnet ska snyg-
gas till så att det ska bli ett trevligt 
bemötande då man ska ut på sin 
runda. Det är också planer på att 
göra utslagsplatsen på röd tee vid 
detta hål lite trevligare. Vid hål 16 
så bygger vi en ny tee för röd och 
orange. Denna utslagsplats kom-
mer närmare kullen och ska dess-
utom bli säkrare för de som spelar 
från orange tee.Om ekonomin 
tillåter så är tanken att köpa/leasa 
en fairwayklippare.Vi hoppas på 
att kunna visa upp en lika fin bana 
2023 som vi har haft i år och kom-
mer att arbeta hårt för att detta ska 
bli verklighet.

Patrick Solhemmer    
Ordförande bankommittén

VERKSAMHETSPLAN 2023VERKSAMHETSPLAN 2023

BANKOMMITTÉNBANKOMMITTÉN

JUNIORKOMMITTÉNJUNIORKOMMITTÉN

Vi vill kunna erbjuda våra golfande 
juniorer en miljö på Forsbacka 
Golfklubb att utvecklas i. Forsbacka 
ska vara en plats där våra ungdo-
mar träffas för att umgås runt sitt 
golfspelande. Där man träffas och 
tränar och spelar golf, men också 
där vi umgås, leker lekar, badar, 
äter glass och skaffar nya vänner. 
Vår ambition inför säsongen 2023 
är att öka antalet juniorer i träning. 
Vi hoppas också fler vågar ta steget 
och testa på att tävla. Vi ser en sats-
ning på barn och ungdomar som 
en av grundpelarna i Forsbackas 
Framtid. 
Stefan Gunnarsson 
Ordförande juniorkommittén

HERRKOMMITTÉNHERRKOMMITTÉN

2023 fortsätter Herrgolfen på tisda-
gar. Årets 802 spelade ronder finns 
det utrymme för att öka på.
Hemlig resa undersöks till våren 
som startskott för säsongen.
Preliminärt avslutas säsongen i 
början av oktober med traditions-
enlig Scramble och avslutande 
middag med prisutdelningar.

OLDTIMERSKOMMITTÉNOLDTIMERSKOMMITTÉN

Golfens handicapsystem bygger 
på att varje spelare uppnå lägsta 
möjliga resultat på varje enskilt hål. 
Därför uppmuntras du som golfare 
att spela enligt golfreglerna och re-
gistrera så många hcp-ronder som 
möjligt, både bra och dåliga. Det 
ger dig en så rättvisande handicap 
som möjligt. Den automatiska års-
redovisningen som tidigare gjorts 
vid årsskiftet försvinner. Däremot 
kan klubbens handicapkommitté 
göra manuell justering baserat 
på allmän spelstandard. För mer 
information se https://golf.se/for-
spelaren/regler--handicap/varlds-
handicapsystemet/

HCP-KOMMITTÉNHCP-KOMMITTÉN

Upptaktsträff våren 2023. Kom-
mittén kommer att anordna tors-
dagstävlingar (Slaggolf). En tävling 
med shotgun start med efterföl-
jande lunch planeras in i tävlings-
kalendern. Scramble tävlingar, med 
lottade par, planeras. Greensome-
tävling lottad mix slaggolf planeras. 
Resa till annan golfbana planeras. 
Finaltävling, Order of Merit, ge-
nomförs. En dam och en herrklass. 
Arbeta med att få med flera delta-
gare i oldtimers tävlingar. 
Årsavslutning görs med en scram-
ble tävling med skotgunstart och 
avslutas med ett årsmöte på hösten.
Roland Jernberg 
Ordförande oldtimerskommittén

Tävlingskommittén kommer under 
2023 att genomföra ett tävlingspro-
gram med i stort sett lika många 
tävlingar som tidigare år. Forsbacka 
veckan kommer att spelas mel-
lan 16 juli och 21 juli. I skrivande 
stund finns ingen ansvarig ordfö-
rande i tävlingskommittén och all 
planering sköts av kanliet. Därför 
kan ändringar ske om det uppstår 
brist på tävlingsledare.

TÄVLINGSKOMMITTÉNTÄVLINGSKOMMITTÉN

MARKNADSKOMMITTÉNMARKNADSKOMMITTÉN

Marknadskommitténs skall fortsatt 
arbeta för att utveckla Forsbacka 
GK:s marknadsföring. Anläggning-
en Forsbacka skall presenteras som 
ett attraktivt besöksmål och en bra 
samarbetspartner. Marknadsföring 
skall fortsatt göras i sociala medier 
på de plattformar som används av 
golfare men även andra grupper 
som är intresserade av anläggning-
en. Kommittén skall också verka 
för att fler aktiviteter för våra sam-
arbetspartners genomförs.

MEDLEMSKOMMITTÉNMEDLEMSKOMMITTÉN

Utmaningen som väntar en starka-
re medlemkommitté kommande år 
är att attrahera klubbens medlem-
mar och rekrytera nya. Att presen-
tera vilken fantastisk kvalitetstid 
det är att vara aktiv golfare. Att 
visa möjligheten att utöva golf som 
sport, social samvaro eller bara 
njuta en runda för sinnesfridens 
skull. En aktiv anläggning behöver 
engagerade medlemmar som delar 
på arbetet att genomföra aktivite-
ter. Häng med i medlemskommit-
tén.



ForsbackaNyttForsbackaNytt

9

RESULTATRAPPORT FORSBACKA GKRESULTATRAPPORT FORSBACKA GK

Kommentar
Från nu redovisas ekonomi på ett nytt sätt för att tydligare se vilka konton och kostnadsställen som används. 
I övergången till användandet av den nya redovisningen har vissa konton bytt kostnadsställe.                        
Och vissa kostnader/intäkter har slagits ihop eller flyttats till andra konton.
Intäkter
Rubriken övriga intäkters positiva prognossiffra är bidraget från Länsstyrelsen för fönsterrenovering 150 000 
kr och antikvarisk medverkan under arbetet 25 843 kr.
Kostnader
Kostnader som kvarstår är El, löner och maskinhyror
Rubriken kommittékostnader innehåller ej bankommitté och fastighetskommitté utan övriga kommittéer.
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAGVALBEREDNINGENS FÖRSLAG
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RAPPORT FRÅN FASTIGHETSKOMMITÉN 2022RAPPORT FRÅN FASTIGHETSKOMMITÉN 2022

Några av de projekt som genomfördes under 2022 och gjorde Forsbacka GK till en bättre anläggning.
Till vänster. Ut med det gamla 
frysrummet och in med ett nytt. 
Under renoveringen av syllen 2021 
uppdagades fukt i golvet under 
frysrummet. Då vi tidigare bytt 
kompressorer, köldmedel och kyl-
rum har vi nu fräscha grejer.

Över: Ny trappa ut till altanen 
höjde trivsel att sitta och se våra 
golfande vänner att avsluta rundan 
på 18:e greenen.

Till höger: Her-
rar och damers 
duschutrymmen 
erbjuder nu en 
fräsch tvagning. 
Tillgängligt för 
både medlemmar 
och gäster.

Till vänster: Res-
taurangens entré 
fick en ny och 
fin matta. Lätt 
att städa men 
glöm inte borsta 
av gräset från 
skorna.

Under: Två nya träd planterades i 
allen.

Till höger: Oxögon kallas de föns-
ter som sitter på herrgårdens gav-
lar. Det övre har tidens tand jobbat 
på sedan huset byggdes. Det undre 
har varligt och kunnigt renoverats 
så det ser nästan nytt ut. Under ser 
du oxögat utifrån på sin plats.



ForsbackaNyttForsbackaNytt

12

TVÅ GENERATIONER, GS, 28 par
Sponsor: Forsbacka GK  
A-klass:  Tovali Gunnarsson 
                Stefan Gunnarsson, 57 poäng

VOLVO MIX GOLF CHALLANGE, PB, 36 
par
Sponsor:  Brandt AB             
A-klass:  Anna-Karin Jansson 
                Fredrik Waern, 44 poäng 
B-klass:  Annika Gip
    Mikael Olsson, 47 poäng
 
ICA SUPERMARKET, Singel, 117 pers 
Sponsor: ICA Supermarket Åmål
A-klass:  Ann-Katrin Jönsson, 44 poäng 
B-klass:  Anna Skoglund, 43 poäng 
C-klass:  Robin Ferdinandsson, 46 poäng

ED OCH BENGTSFORS-                                            
FÖRETAGENS SCRAMBLE, 107 pers 
Sponsor:  Ed/Bengtsfors Företagarna 
Segrare:  Kenneth Johansson, Hans Anders-
son Engström, Per-Anders Blom, Kim Söder-
gren 57 slag

SEB IRISH GREENSOME, 96 par
Sponsor:  S E B Åmål  
A-klass:  Thomas Johansson  
                Linus Johansson, 44 poäng
B-klass:   Carina Lavén    
 Henrik Niesel, 50 poäng

PRONS TÄVLING, 61 par
Sponsor:  Golf & Event i Säffle AB
A-klass:  Kristoffer Krave 
                Kristian Krave, 47 poäng 
B-klass:  Bo Jansson  
                Anders Bring, 46 poäng
C-klass:  Thorbjörn Johansson
 Thomas Bretschneider, 47 poäng

UNDER PAR CHALLANGE, 67 par
Sponsor:  Golfhäftet
A-klass:  Maria Lindberg Engberg 
                Andreas Engberg, 49 poäng 

SÄFFLESCRAMBLEN, 59 par 
Sponsor:  Säffle Företagen  
A-klass:  Peter Wiig Pedersen
 Öyvind Teig,  61 slag

PRONS IRISH GREENSOME, 49 par 
Sponsor: Hexpol TPE 
A-klass:  Annika Gip  
                Mikael Olsson, 66 slag 
B-klass: Britt Bäckström
 Marco Svartling, 44 poäng
 
ÄKTA MAKE/SAMBO MIX, GS, 11 par
Sponsor:  Forsbacka GK, ICA Välsviken 
Segrare:  Karin Byh
 Ricky Holmström, 47 poäng

EKEBYGOLFEN, GS, 41 par 
Sponsor:  Forsbacka GK, ICA Välsviken
A-Klass:  Maria Lindberg Engberg 
                 Andreas Engberg, 43 poäng 
B-Klass:  Jörgen Edkvist 
                 Erica Edkvist, 49 poäng

RACE TO ESPÃNA, Scramble, 56 par 
Sponsor:  Race to Espãna  
Segrare:  Erik Åkerblom                  
 Niclas Shytzer, 60 slag

GOLFHÄFTET TROPHY, GS, 28 lag
Sponsor:  Golfhäftet  
Segrare:  Jörgen Svensson
                Robin Bergström, 44 poäng

KALKONGOLFEN, PB, 34 lag
Sponsor:  Forsbacka GK, 
 Golfrestaurangen. 
Segrare:  Mette Olsen
                Eva Erhard, 43 poäng

Segrare och Sponsorer på Forsbacka GKs tävlingar 2022

ETT STORT TACK TILL ALLA SPONSORER, TÄVLINGSLEDARE 
OCH DELTAGARE FÖR EN HÄRLIG TÄVLINGSSÄSONG!

KLUBBTÄVLINGAR 2022KLUBBTÄVLINGAR 2022

KM-Foursome  
Damer: Birgitta Hansen
 Susanne Enell
Herrar: Adam Spjuth Ellis 
 Casper Larsson                                                     
KM-Singel 
Herr: Marcus Kjellin  
D 60 Ann-Christine Alm Höjdén 
Pojkjunior    Oliwer Eriksson 
H 22 Marcus Kjellin 
H 40 Glenn B Eriksson 
H 50 Glenn Eriksson  
H 60 Peter Lindberg
H 70 Bo Larsson
   
Totalt antal startande: 67 st.  

HOLE IN ONE 2022HOLE IN ONE 2022

TÄVLINGSKOMMITTÉN 2022TÄVLINGSKOMMITTÉN 2022

KM VINNARE 2022KM VINNARE 2022

Hole in one på Forsbacka GK 

Namn    Hål 
Kristoffer Aspvik - Lundsbergs GK 14
Christer Stolpen   14 
Niklas Ömnehag   14
Karin Byh    14
Betty Björk - Albatross GK  17
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Som titelförsvarare hade vi mycket 
att leva upp till. Som vanligt består 
serien av fyra omgångar och 16 
lag.
Omgång 1 18/5 Uddevalla Gk 
fyrboll.
Hans B Johansson/Michael Ting-
berg 68 slag. Kenneth Johansson/
Marcus Nilsson 76 slag. 
Omgång 2 19/6 Dagsholm GK 

fyrboll.
Hans B Johansson/Glenn Eriksson 
68 slag. Kenneth Johansson/Mar-
cus Nilsson 75 slag. 
Omgång 3 tillika DM 11/9 Lysekil-
Holma GK. Glenn Eriksson 81 slag
Marcus Nilsson 80 slag. Michael 
Tingberg 84 slag. Hans B Johann-
son 77 slag.
Omgång 4 Torreby GK.

Glenn Eriksson 77 slag. Kenneth 
Johansson 85 slag. Michael Ting-
berg 85 slag. Hans B Johansson 73 
slag.
Totalt så blev Forsbacka GK trea 
i Division 1. Jag vill också tacka 
alla spelare som representerade 
Forsbacka GK till ännu en bra 
placering.
Hans B Johansson 

Forsbacka GKs H50 lag 2022

Några pristagare från tävlingar under säsongen 2022
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RÖJARGÄNGETRÖJARGÄNGET

Foto: Roger Borgelid

Röjargänget har under hösten star-
tat upp sin arbetsinsats för klub-
ben. Uppslutningen har varit god 
och ca 15 damer och herrar träffas 
troget vare torsdag kl. 9.00.
Arbetsuppgifterna fördelas utifrån 
kunnande och planer för dagen.  
En fikapaus planeras in och efter 
ett pass till rundas dagen av kl. 
12.00. 
Höstens varma väder har varit 
gynnsamt och det är rosiga kinder 
efter en dag av arbete och frisk luft. 
Även om det har varit varm så är 
lite kyla efterlängtad. Det har inte 
varit möjligt att komma ut på ba-
nan med tyngre maskiner. Så några 
planerade arbetsuppgifter låter 
vänta på sig till tjälen är i marken. 
Är du intresserad att delta? Då 
dyker du upp vid maskinhallen kl. 
9 på torsdagar.

Välkommen!

Forsbacka GKs H60 lag 2022
Nära men ändå långt ifrån.
Vi klättrade en placering från fö-
regående säsong och slutade på en 
hedrande andra plats. Avståndet 
till segrande Fjällbacka var hela 29 
slag, så vi längtar till 2023, då tar 
vi dom!
Omgång 1 spelades den 8 Maj på 
Sotenäs. Fyrboll med lite sämre 
resultat än vad vi hoppats på. 157 
slag på 2 lag. Vi var här 3:a från 
botten räknat.
Omgång 2 spelades på ett blåsigt 
Holma-Stångenäs den 12 juni. Vi 
kan konstatera att fyrboll är inte 
våran grej. Återigen massor som 
kan förbättras till nästa säsong.
Vi hade 162 slag på de 2 ronderna 
vilket gav oss en delad 5:e plats. 

Denny Larsson och Dan Eriksson 
höll Forsbackaflaggan högst av 
våra 2 lag.

Omgång 3 var tänkt att spelas 
hemma på Forsbacka i augusti 
men flyttades till Bången, Udde-
valla GK, den 18 september, för 
spel om DM titeln. Terje Olsen, 
Peter Lindberg, Tomas Halldan 
och Roland Edvinsson fick förtro-
endet att representera Forsbacka 
GK i år igen.  Peter var ju försva-
rande mästare och spelade även 
i år riktigt bra golf. Slutade på 74 
slag och delad bästa rond. Tyvärr 
fick han se sig slagen av Fjällbackas 
John Sandersson i särspel. John 
behövde bara två hål för att ta hem 
segern. Laget slutade på delad 

tredje plats (242 slag).

Omgång 4 hemmaplan och avslut-
ningen av seriespelet. Var det nu vi 
skulle vinna? Det visade sig dock 
att Fjällbacka var alldeles för starka 
i år igen 240 slag mot våra 248. De 
vann med 29 slags marginal till oss 
Forsbackakillar.

Det är alltid lika roligt att ge sig 
iväg och representera Forsbacka 
GK. Till nästa säsong får vi in 
några ”juniorer”, som är riktigt 
vassa på papperet. Ska bli kul att se 
om dom kan bli förstärkningen vi 
behöver för att utmana ”omöjliga” 
Fjällbacka.

Vi ses!
Coach ”Limmis”
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Resultat SEB Trophy 2022
1. Säffle Ekonomerna  46 poäng   12 poäng
2. Hanza   45 poäng   10 poäng
3. FN Mekanik   45 poäng     8 poäng
4. Järnmagazinet  42 poäng     6 poäng
5. Hexpol TPE   40 poäng     4 poäng
6. Invegon Equip  39 poäng     2 poäng
7. Beson Vägtjänster  37 poäng 
8. Dalslands Motor  35 poäng 
9. SEB    33 poäng 
10. FFS Fire Fighting Systems 33 poäng 

FORSBACKA GK:S SAMARBETSPARTNERS 2022FORSBACKA GK:S SAMARBETSPARTNERS 2022

Joacim Bertilsson och Lasse Lindh representerade Säffle 
Ekonomerna och kunde via segern ta första inteckning-
en i det nya vandringspriset ”SEB Trophy” Grattis!

Johan och Carina Nelson som äger och driver FN Mekanik 
kunde efter en välspelad runda bärga tredje platsen i första 
upplagan av ”SEB Trophy” 

Hanza representerades av Jonas och Ulrika Svensson. Laget 
fick kalla in en reserv i sista sekund och slutade efter stabilt 
spel på en fin andra plats i ”SEB Trophy”
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Motion
Till höstårsmötet 2022

Förslag: 
 
Föreslår att § 25 i Stadgarna ändras enligt följande: 

STYRELSE 
§ 25 Sammansättning 
 
Styrelsen, som har sitt säte i Åmål, består av ordförande  
och 5-8 ledamöter.  
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga befattningshavare, som 
behövs. 
Styrelsen får utse person till adjungerande ledamot med 
yttrande -och förslagsrätt utan rösträtt.

Kommentar: 
Val av suppleanter utgår och alla väljs till ordinarie ledamöter och blir därmed mer 
delaktiga i styrelsearbete och beslut. 
Om denna stadgeändring varit genomförd tidigare hade styrelsen idag bestått av 
1+7 ledamöter, vilket är en bra numerär storlek för att en grupp skall vara talför och 
fungera optimalt. ( 5-8 enligt undersökningar) 
Det blir även administrativt mer lätthanterligt. 
Denna stadgeändring innebär ingen förändring om styrelsens beslutsförhet enligt 
stadgarnas 27:e paragraf. 
Forsbacka 2022-05-25.

Sven-Åke Runelid

MOTIONMOTION
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Stadgarnas nuvarande formuleringar:

STYRELSE § 25  
Sammansättning  
Styrelsen, som har sitt säte i Åmål, består av ordförande och 4-7 ledamöter samt 3-5 
suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningsha-
vare, som behövs. Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fast-
ställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i den-
nes ställe enligt den av årsmötet fastställda turordningen för tiden t.o.m. nästföljande 
årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerande ledamot. Sådan ledamot har inte 
rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Vederböran-
de får utses till befattning inom styrelsen.

§ 27 Kallelse, beslutsförhet och omröstning 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst halva antalet leda-
möter begärt det. Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga styrel-
seledamöter med uppgift om de ärenden, som skall behandlas på sammanträdet. 
Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet le-
damöter är närvarande. Beslut får icke fattas i andra än de angivna ärendena utan 
att styrelsens samtliga närvarande ledamöter det medgiver. Vid lika röstetal gäller 
det förslag som biträdes av ordföranden. Röstning får inte ske genom ombud. I bråd-
skande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröst-
ning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast där-
efter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall 
justeras av mötesordföranden. 
Avvikande mening skall antecknas i protokollet. 
Protokoll skall föras i nummerordning

STYRELSENS YTTRANDE KRING MOTIONENSTYRELSENS YTTRANDE KRING MOTIONEN

Styrelsen föreslår att motionen gäl-
lande styrelsens sammansättning 
avslås. 
Styrelsen föreslår att styrelsen även 
fortsättningsvis består av 4-7 st 
ordinarie ledamöter samt 3-5 st 
suppleanter i enlighet med klub-
bens stadgar.     

Detta bl a för att suppleanter ska få 
möjlighet av att bli insatta i styrel-
searbetet. 
Golfförbundet kommer att komma 
med nya normalstadgar för ideella 
Golfklubbar.  Vi avvaktar den skri-
velsen för att kunna få vägledning 
i frågan.
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Motion

Forsbacka Golfbana skapades i början av 1970-talet av Nils Sköld. Han var en av sin 
tids bästa golfarkitekter och den som byggt flest banor i Sverige. 
Han lade ned mycken tid och kraft för att Forsbacka skulle bli så bra som möjligt och 
golfarkitekt Peter Nordwall kallade Forsbacka för ”Nisses skötebarn”. 
Nils Sköld ritade en bana i harmoni över hålens placering där  
par 3,4,5 skulle komma med en viss regelbundenhet. 
Öppningshålet skulle vara så enkelt som möjligt för att underlätta för golfarens start 
på rundan. 
Idag har hälften av Forsbacka golfklubbs 886 aktiva medlemmar mellan 24-54 i HCP. 
Vändning av banan har inneburit följande:

Första Tee ligger långt bort från reception och parkering. 
Vägen till 1:a Tee är brant och svår att gå med flera olyckstillbud och många 
spelare väljer ett riskabelt alternativ över nuvarande 9:ans fairway. 
Första hålet har blivit ett svårt öppningshål för både medlemmar och gäster 
med risk för att första slaget hamnar i vattnet.  
Banans hål har kommit i obalans och nu är det 7 hål mellan Par 3 (6-14) och 
hela 8 hål mellan Par 5( 4-12) . 
Partier som tar paus mellan hål 9-10 ser inte när bakomvarande parti spelat fär-
digt hål nr 9, vilket kan innebära köbildning. 
Golfarkitekt Nils Skölds skapelse blev som ett konstverk placerat i  Forsbackas na-
tursköna omgivningar. En mästares verk, som med golfhålens balanserade placering 
kom att erbjuda den bästa möjliga spelupplevelsen.  
Med respekt för Nils Skölds storhet som golfarkitekt, hemställes om att årsmötet be-
slutar att Forsbacka golfbana åter ska spelas, enligt Nils Skölds ursprungliga turord-
ning. 
Forsbacka den 21 oktober 2022 
Sven-Åke Runelid 

Motion angående vändning av 
bansträckning
Styrelsen beslutade enhälligt att 
föreslå avslag på motionen med 
hänvisning till tidigare medlems-
undersökning där en majoritet 

röstade för att behålla befintlig 
bansträckning. En levande miljö 
runt klubbhuset gynnas även 
det då medlemmar rör sig förbi 
klubbhuset före, under och efter en 
18-håls runda. Att omdömen från 

gäster samt svensk golfpress och 
banranking varit positiva är också 
del i beslutet att förorda nuvarande 
sträckning. 

STYRELSENS YTTRANDE KRING MOTIONENSTYRELSENS YTTRANDE KRING MOTIONEN

MOTIONMOTION
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INFORMATION FRÅN KANSLIINFORMATION FRÅN KANSLI

Säsongen 2022 är nästintill helt 
över och arbetet inför 2023 är i full 
gång. Bokningsschema och täv-
lingsprogram håller på att läggas 
upp och in i systemen. 

Under denna säsong har vissa 
saker upptäckts när det kommer 
till vår klubb, framför allt när det 
gäller nya spelare och medlemmar.  
Vi började i år med en fadder-
verksamhet. Det rullade på hela 
säsongen men intresset var som 
störst i början på säsongen när 
nybörjarkurserna pågick.
Tanken är att de som tagit grönt 
kort eller om man har lite högre 
hcp och bara vill sänka sig ska 
kunna delta i fadderverksamheten. 
För den som ligger lite lägre i hcp 
så är man mer än välkommen att 
delta som fadder. 
Vi ber den som är villig att ställa 
upp som fadder att kontakta kans-
liet via mejl eller telefon. Utan er 

hjälp kommer vi inte kunna fort-
sätta med fadderverksamheten, så 
vi hoppas innerligt att ni som varit 
med tidigare och kanske några till 
är intresserade att anmäla er som 
faddrar. 
Det finns fler planer för att få nya 
medlemmar att komma in och 
känna sig välkomna i klubben. 

Med start nästa säsong kommer vi 
införa sällskapsspel för alla som är 
intresserade. Upplägget är ganska 
enkelt, inför varje vecka anmäler 
man sig via MinGolf eller vårt 
tävlingsprogram på hemsidan. 
Om du är osäker på hur man går 
tillväga så kan man alltid kontakta 
kansliet.
När vi har fått in anmälningarna 
så lottar vi bollarna. 
Detta är helt vanligt sällskapsspel 
som inte är del av någon tävling 
eller liknande och har därför ingen 
avgift. Syftet med sällskapsspelet 

är att man ska få en chans att träffa 
nya spelare och utöka sitt nätverk 
eller vänskapskrets. 

Vi fortsatte i år med att ankomst-
registrera oss via MinGolfs bok-
ningsapp och att föra scorer i 
telefonen. Efter ytterligare skärpta 
regler så har ankomstregistrering 
blivit nästan 100%. Vi fortsätter på 
samma sätt nästa säsong.
Kom ihåg att alla bokade tider som 
inte ankomstregistreras 2023 kom-
mer debiteras full greenfeeavgift.

Vi på kansliet finns kvar även 
när banan är stängd, detta ger er 
en möjlighet att lära er av oss. Vi 
vill uppmana er som inte lärt er 
hur man ankomst markerar er att 
kontakta eller besöka kansliet så 
vi kan lära er hur ni registrerar er 
ankomst eller besvara era frågor 
kring detta.

Öppettider
Under vintern är kansliet öppet 
mellan kl. 9.00 och 13.00 tisdag, 
onsdag och torsdag helgfria dagar. 
Helt stängt är det mellan den 
12 december och 29 januari. 

Ändra i medlemskap
Ändringar gällande medlemskap 
meddelas kansliet snarast, senast 
30:e november. Om ni vill ändra 
något i ert medlemskap inför 2023. 
Skicka ett mail till 
info@forsbackagk.se

Faktura
Fakturering av medlemsavgifter 
kommer att ske i december och de 
flesta av er kommer att få er fak-
tura strax före jul. Vi ser gärna att 
ni betalar fakturan så snart ni kan. 
Men senast den 31 januari. Det 
skapar mer administrativt arbete 
när inte betalningen görs i rätt tid. 
Och klubbens likviditet alltid är 
ansträngd under denna tid på året.

Vid betalning via faktura betala till 
vårt bankgiro 118-1171. 
Ange fakturanummer eller     
golf-id som referens. 

MoreGolf
Att betala med MoreGolf-kortet 
är ett alternativ för dig som vill 
få återbäring på det du beta-
lar. Informera dig och ansök på                
https://moregolf.golf.se/

Autogiro
De medlemmar som önskar kan 
betala sin medlemsavgift via auto-
giro. Medlemsavgiften kommer att 
delas upp på årets 12 månader och 
belasta ditt konto sista bankdagen 
i varje månad. Det tillkommer en 
administrativ avgift på 10 kr/må-
nad. För er som redan är anslutna 
till autogiro kommer det att fort-
sätta med den nya avgiften 2023.

Kontaktuppgifter
Det är viktigt att ni kontrollerar 
och vid behov uppdaterar era kon-

taktuppgifter på 
https://mingolf.golf.se/
Det innebär att klubben har aktu-
ella uppgifter. Medlemsmatrikeln 
uppdateras och är aktuella då 
uppgifterna hämtas automatiskt 
från GIT, Golfens IT-system. Detta 
ligger till grund för att fakturering 
och andra utskick kommer till rätt 
adress. 

Bagskåp
Du som har skåp rekommenderar 
vi att tömma skåpet och ta hem 
utrustningen under vintern. 

Medlemmar
Stort tack till alla ideellt arbe-
tande. Listan är lång på de insatser 
som görs av härliga medlemmar. 
Städdagar, hålvärdar, blomskötsel 
och röjargäng. Vilken insats är du 
intresserad av?
Banans kvalité vittnar om att 
vi har duktig och hängiven 
personal med Pelle i spetsen.                   
Stort tack till er.


