
     Åmål 2006-11-06 
 
Till 
Anna Göras 
Gabriella Lörnbring  
Gunilla Kjellstedt  
Jessica Fredriksson  
Martina ? 
Sarah Johansson 
Sofie Jansson 
 
Hej! 
Några av er har jag träffat och andra inte sedan vi spelade vår avslutningstävling i det 
fantastiska septembervädret. Oavsett så hoppas jag att ni mår bra i det annalkande mörkret 
och kylan. 
 
Redan nu är vi i elit- och juniorkommittén på ”G” att förbereda nästa säsong och därför vill 
jag delge er lite tankar kring detta samt ta reda på vad just Du vill med din golf nästa säsong. 
 
Utifrån detta kommer jag sedan att planera aktiviteterna för säsongen. Redan nu är dock 
MIN målsättning klar och den grundar sig på det resultat vi gjorde den andra omgången i 
seriespelet som vi faktiskt vann om vi inte räknar med de 25 pliktslagen vi fick (p g a min 
felskrivning i scorekortet!). Jag vill träna, spela och coacha för att VINNA div 2 vilket faktiskt 
är en realistisk målsättning. Detta innebär att allas vår satsning måste bli lite mer seriös och 
kommer att kräva mer tid och engagemang av var och en av oss. För att få reda på vad Du 
vill så ber jag dig att fylla i bifogade enkät och skicka den till mig så att jag har den senast 
den 24/11. 
 
 
Catrin Eriksson, coach för Forsbacka GK:s damlag (15 året!!!) 

 

 
 
Kommer ni ihåg hur kul vi hade det i Stenungsund sommaren 2005? 

Fick inhandla frukost på Statoil när inget annat 

var öppet  (2005) 



2008-11-09 (Forsbacka Nytt) 
 
Sommaren är kort, det mesta regnar bort ……… skrev jag för några år sedan, vilket 
stämmer även med sommaren 2008. Ena stunden + 30 grader, sedan spöregn dag ut och 
dag in, vilket påverkade både solbrännan, humöret och golfspelet.  
 
Forsbacka GK:s damlag har under den gångna säsongen bestått av undertecknad, Sofie 
Jansson, Martina Olsson, Sandra Jansson, Frida Hammarberg, Elin Svenhage, Karin 
Johansson med Sarah Johansson och Jessica Fredriksson som reserver och Leif Sundberg 
som kapten.  
 
Årets seriespel, Div II damer Västra, spelades på Lyckorna, omgång 1 sista helgen i juni och 
på hemmaplan, vårt vackra Forsbacka, omgång 2 helgen efter Forsbackaveckan. Bägge 
omgångarna spelades på långa, blöta och tunga banor i mer eller mindre regn. I Lyckorna 
hade vi fantastisk tur med vädret, knappt något regn alls trots att det hade regnat massor 
innan och att regnet hängde i luften mest hela tiden. Det var inga höjdarresultat som 
presterades av något lag denna omgång och vi var ganska nöjda med vår 5:e placering, då 
inget fanns att göra åt Albatross som spelade i en division för sig och övriga lag hade spelat 
otroligt jämt, det var inte många slag som skiljde oss från vare sig en högre eller lägre 
placering. 
 
När vi sedan kom till Forsbacka så sken solen men regnskurarna kom och gick och det var 
inga dåliga skurar några av dem. Vi stod och tryckte ett bra tag några av oss under den stora 
granen på 7:an när det vräkte ned som värst. På hemmaplan blev resultatet bättre och vi 
avancerade till en tredje plats i tabellen, mycket tack vare Sofie och Elins fantastiska 
bästboll, där de gick på par! Albatross vann serien och Lysegården kom på andra plats 
(endast 1 slag före oss!) och gick upp till Div I nästa år. 
 
I övrigt har vi tränat tillsammans med Martin och spelat utifrån var och ens förutsättningar. 
Grunden är dock att alla skall spela KM, DM och Forsbacka Open och segrare i dessa 
tävlingar blev: 
KM Dam: Catrin Eriksson  
KM Dam junior: Sandra Jansson  
DM Dam: Sofie Jansson 
 
Som vanligt har vi haft fantastiskt roligt och både jag och Leif vill tacka alla som hjälpt till och 
stöttat oss under den gångna säsongen, ingen nämnd och ingen glömd! 
 
På återseende nästa säsong, 2009. 
 
 
Catrin Eriksson, spelande coach för Forsbacka GK:s damlag 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
2008-11-09 (Hemsidan) 
 
Hej! 
   
Nu är säsongen 2008 till ända och Forsbacka GK:s damlag kan tillsammans med övriga 
golfsverige gå till vintervila och vara ganska nöjda. 
  
Vi blev 3:a i årets seriespel, endast ett ynka slag från avancemang till Div I. Sofie Jansson 
och Elin Svenhage gjorde en fantastisk bästboll, de gick på par i årets andra omgång som 



gick av stapeln på Forsbacka. Sofie Jansson vann DM på Skaftö efter ett tufft särspel så 
efter 2 år utan någon DM-seger för Forsbacka är bucklan där den hör hemma igen. Sandra 
Jansson vann KM junior och Elin Svenhage vann damlagets avslutningstävling. Catrin 
Eriksson vann KM Dam, blev 5:a i Forsbacka Open och tog därmed hem en del av 
prischecken. Utöver dessa gemensamma tävlingar som har spelats av alla som varit 
kvalificerade så har var och en haft ett eget tränings- och tävlingsupplägg tillsammans med 
Martin Oskarsson. Tävlingar som spelats med varierande resulat, vilket är en del av spelet 
golf, ibland går det bra och ibland inte (fråga mig!!!!). Det vi vet är att ju mer vi tränar och ju 
bättre kvalitet vi har på det vi gör desto bättre blir resultaten. Tack alla ni som har stöttat och 
hjälpt oss, vi hoppas att ni ställer upp nästa år också! 
  
Catrin Eriksson, spelande coach för Forsbacka GK:s damlag 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2009-04-20 
 
Hej! 
   
Våren är här och med den vår längtan att spela golf. Forsbacka GK:s damelitlag har 
övervintrat i bästa golfanda med vinterträning och fysträning och nu är det dags att ta fram 
de nyputsade skorna, dra på sig handsken och börja svinga. Vi är ett litet men tappert gäng 
som trots ett visst frånfall i form av barnafödande skall göra vårt bästa för att representera 
Forsbacka GK på bästa sätt.  
  
Ålder och handicap varierar, så även träningsupplägg och tävlingar, klart är dock att vi spelar 
i Div 2 Bohuslän Dal med första omgångens seriespel på Färgelanda helgen efter 
midsommar och den andra omgången på Stenungungsund 3 veckor senare. 
  
Forsbacka GK:s damlag består säsongen 2009 av följande spelare: 
  
Karin Johansson 
Frida Hammarberg 
Elin Svenhage 
Sandra Jansson 
Sofie Jansson 
Catrin Eriksson, coach 

 

 
Skickat mejl den 27 april 2009 
 
Till 
Sandra 
Sofie 
Frida 
Elin 
Karin 
Martina 
Jessica 
 
Hoppas att allt är bra med er! 
 
Ett STORT GRATTIS till Martina som blivit mamma åt lille Max, hoppas att ni mår lika bra 
bägge två som när jag träffade på er i förra veckan! 



 
Ett STORT TACK till er som var med och städade Driving Rangen, den blev jättefin! Nu 
gäller det bara att hänga i och hålla efter vilket är vår, damlagets uppgift i sommar! 
 
Jag behöver ha in era planeringar - OMGÅENDE, senast torsdag 30/4 för att kunna planera 
säsongens aktiviteter. Jag vill veta vilka tävlingar du har tänkt spela och när, om du ska 
jobba, ev resa bort. Vi är så få att vi de få tillfällen vi får tillsammans vill jag att alla skall vara 
med. 
 
Jag behöver även har era golfID för att kunna boka inspelstider i Färgelanda, samt 
naturligtvis veta om du kan / vill åka med och spela seriespel (gäller både Färgelanda och 
Stenungsund 3 veckor senare!). 
 
Den egna planeringen vad gäller träning och innehåll gör ni upp med Martin  som även 
ombesörjer hinkkort. 
 
För att vara aktuell för damlaget och seriespel gäller följande: 
 
1. att man tränar regelbundet enligt en plan som görs upp i samråd med Martin eller annan 
tränare. 
 
2. att man spelar slagtävlingar - helst openklas om det inte är möjligt hcp-klass. 
 
3. att man deltar på junior DM, DM och ålders DM. 
 
4. att man spelar KM. 
 
5. att man deltar på gemensamma aktiviteter och träningar i så hög utsträckning som möjligt. 
 
Det kan vara sista året vi spelar seriespel då man håller på att göra om hela 
distriktsindelningen och se över seriespelet som sådant, samtidigt som Forsbacka GK firar 
40-års jubileum, samtidigt som det krisar vad gäller ekonomi lite varstans. Detta tillsammans 
gör att vi ska vässa klorna och försöka att nå toppen av Div 2 Bohuslän-Dal! 
 
Har du frågor - hör av dig! 
 
Catrin 

 

 
2009-07-06 
 
Hej och tack för senast! 
 
Hoppas att ni mår bra allihopa efter helgen begivenheter! Resultatet blev inte så bra men då 
är det med golf, ibland går det bra och ibland inte och det gäller för oss alla! Vi kämpade i 
vilket fall och det är det viktigaste, Karin så mycket att hon tuppade av! Som väl är så vet jag 
att du mår bättre nu vilket känns väldigt skönt att veta. 
 
Snart är det dags för den andra och för mig SISTA omgången som kapten för Forsbacka 
GK:s damlag, känns jättekonstigt, tråkigt och lite sorgligt. Men nu är det som det är och dags 
för förändring. I vilket fall som helst så behöver jag få information av var och en av er kring 
följande: 
 
1. Vilka kan spela KM-foursome fredag 10/7 med första start kl 12.00 OBS!!! tiden!? 
 



Jag VET att följande KAN spela: 
Sandra, Sofie, Karin och jag själv - Catrin. 
 
Hur är det med er andra, Frida, Elin och Martina?  
 
2. Seriespel i Stenungsund fredag 17 juli och lördag 18 juli - vilka av er kan spela BÄGGE 
dessa dagar? Vilka har spelat banan förut, funderar över om vi ev ska skippa inspelet 
torsdag 16/7 och åka ned TIDIGT fredag morgon! 
 
Jag vill att ALLA svarar på detta mail SNARAST men till min hotmailadress då jag har 
semester: 
 
peggy.catrin@hotmail.com  
 
Sandra, säg till Karin att läsa sin mail! 
 
/ Catrin 

 

 
2009-10-19 
 

 

Hej på er allihopa!                                         
Hoppas att ni mår bra och att vinterträningen har börjat! 
 
Då vi inte har haft ngn riktig avslutning har jag inte heller tackat er för säsongen som gått, 
jättebra jobbat och som alltid lika kul att spela med er! Inte minst med tanke på vårt 
jätteavancemang, från 7:e till 2:a plats där vi slog BILLERUD och en seger och en 3:e plats i 
bästboll och delad 3:e plats i foursome! 
 
Frida har jag pratat m i telefon och hon förblir Hallänning och hälsar till alla så mycket varför 
det återstår 
 
Elin 
Sofie 
Martina 
Sandra 
Karin 
 
Jag behöver veta hur Du har tänkt dig nästa säsong, om du tänker fortsätta tävlingsspela 
(och med tävlingsspela menar jag INTE söndagstävlingar utan opentävlingar på distriktsnivå 
eller högre!), hur mycket du har tänkt spela och träna, hur mycket du VILL träna och spela 
och OM du har tänkt satsa så mycket att du vill delta i seriespel i Div 1!  
 
Själv lutar det nog åt att den gångna säsongen var den sista då jag i dagarna har tillträtt mitt 
nya jobb som förvaltningschef och känner att tiden till att träna och spela tävlingar inte räcker 
till för att hålla den spelstandarden som jag önskar och kräver av mig själv. Jag vill dock 
fundera lite till på saken innan jag tar ett definitivt beslut då dessa veckor av arbete inte är 
signifikanta för resten av året (hoppas jag!!!). 
 
Detta för att vi ska kunna avgöra om vi ska anmäla något lag till nästa säsong och betala 
anmälningsavgiften som vi sedan inte kan få tillbaka! En säsong som ser ut att bli den sista 
vad gäller nuvarande seriesystem och spel. 
Hör av dig snarast till mig! 
 



Hösthälsningar 
 
Catrin 

 
 

 
 
2009-12-01 

 

”Man måste slå bollen till ett område där man kan se 

fötterna, det är nödvändigt” (Zacke 091031) 

och visst är det så även om allt är relativt. Man kan ju ibland se fötterna när de står i 

vatten även om det oftast är omöjligt att slå bollen därifrån. Hur vi än vänder och 

vrider på sommaren 2009:s väder så måste vi ju konstatera att det har regnat, och som 

det har regnat – så mycket att de dagar det regnade gick det oftast inte att spela. 

Som vanligt har Forsbacka GK:s damlag varit igång med träning och spel under säsongen 

och som vanligt med blandade resultat, vilket är en del av spelet. Laget har bestått av Sofie 

Jansson, Sandra Jansson, Karin Johansson, Elin Svenhage, Frida Hammarberg och Martina 

Olsson samt undertecknad. 

 

Vår första omgång i damer Division II Västra gick av stapeln på Färgelanda helgen efter 

midsommar och som alltid var det vår vän Rutger som var tävlingsledare. Banan var i fint 

skick även om greenerna inte var särskilt snabba och ruffen så hög och saftig att man 

definitivt INTE såg fötterna, så en och annan boll bara 

försvann……. Vädret dessa dagar var mycket märkligt, det var varmt – säkert 28 grader och 

blåste kraftigt, så kraftig nordanvind att det nästan kändes lite kyligt. Det var en tuff omgång 

för alla och inga resultat var särskilt bra, vi slutade på en 7:e plats och åkte hem för att träna 

och ladda inför den andra omgången. 

 

 Under mellantiden hann vi både med värmebölja och skyfall, inte mycket blev som vi hade 

tänkt det och när vi åkte iväg till Stenungsund 3 veckor senare så var vi bara 4 spelare 

tillgängliga; Sandra, Sofie, Karin och undertecknad. Vi åkte tidigt på morgonen och fick 

caddiehjälp av Bo Jansson och Marie Sjöstedt, så bra att vi i foursome blev delad 3:a och 

vann bästbollen respektive blev 3:a, vilket gjorde att vi klättrade rejält i resultatlistan. 

Singlarna dagen efter hade kunnat gå lite bättre men hur det än gick till så slutade vi på en 

total 2:a plats efter segrande Gullbringa och 1 slag före Billerud. 

  

Under bägge omgångarna gick diskussionerna höga om fortsättningen, hur blir det 

egentligen med det nya seriesystemet? Svaret kom några veckor senare då beslutet kom att 



inga förändringar skulle göras säsongen 2010 och att frågan om hur framtidens seriesystem 

ska se ut skulle utredas vidare. Det innebär att Forsbacka GK:s damlag tog steget upp till Div 

1, något som vi varit och nosat på ett antal gånger de senaste 10 åren. 

 

 Jag har varit med i Forsbacka GK:s damlag sedan 1988 och som spelande coach sedan 

1993. Jag har varit med och vunnit Div 1, spelat i Elitserien, åkt ur Div 1 varit nära att gå upp 

i Div 1 ett antal gånger och nu äntligen tagit steget upp. Under mina 17 år som coach har 

över 20 olika tjejer varit med i laget och nästa säsong ska jag bjuda in allihop till en 

återsamlingstävling på Forsbacka. Under så gott som alla år har det varit något av en kamp 

att få ihop lag, att få budgeten att gå ihop, att hitta någonstans att bo under seriespelen e t c 

men det har alltid varit mödan värt för när vi väl stått där på 1:a tee så har alltid, tillsammans 

med nervositet, en glädje över att få uppleva detta igen och igen och igen infunnit sig. Jag 

skulle kunna fylla hela Forsbackanytt med historier och ska inför återsamlingen nästa säsong 

försöka skriva ned allt som jag kommer ihåg från min tid som spelare och spelande coach i 

Forsbacka GK:s damlag för tro´t om ni vill – nu lägger jag av och slutar med flaggan i topp 

och passar på att tacka alla som på något sätt har hjälpt till och stöttat mig och laget under 

de gångna åren och ett STORT TACK till att er tjejer som ställt upp och spelat, i vått och torrt 

– det har varit ett nöje att ha med er att göra och jag hoppas att våra vägar på golfbanan 

korsas igen för jag tänker inte sluta vare sig träna eller spela golf men bl.a. mitt nya jobb 

omöjliggör att kunna planera min golfsäsong som jag gjort tidigare.  

 

Catrin Eriksson 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

 

 

2007-04-14 Träningsläger Fjällbacka 

2007-04-14 Träningsläger Fjällbacka 



 

 

 

 

2008-06-22 Catrin Lyckorna 

2008-06-22 Catrin Lyckorna 



 

 

 

 

2008-06-22  Lyckorna. Ska man bo billigt är man beredd att gå långt 

2008-06-22  Lyckorna 



 

 

 

 

 

2008-06-22  KM och DM mästare. Jo då bollen slank i koppen. 

2008-08-16 Grillfest 



 

 

2008-08-16 Grillmäster Thomas o Catrin 

2008-06-22 Bästboll 



 

 

2006 Mölndal. 

Sara och Anna letar boll 



 

 

2009-06-27 Färgelanda 

2006 Mölndal. 

Glass är gott! 



 


