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O R D F Ö R A N D E N H A R O R D E T

Här kommer några ord från er
ordförande med en förhopp-
ning att våren har kommit på
allvar och att banan torkar upp
snabbt så vi kan öppna och
komma igång med spelet.

När jag tillträdde för drygt 2 år sedan sa
jag att jag inte hade intentioner att driva
några stora förändringar. Verkligheten
har gjort sig påmind och vi står inför för-
ändringar både vad det gäller ekonomi
och organisation.

På den ekonomiska sidan så är det ju frå-
gan med medlemslånen som skall lösas
under året, detta skrev jag om redan i
höstas. Vi har fått en motion om detta
som ni kan läsa mer om på annat ställe i
tidningen. Intentionen från styrelsen är
att vi skall ha en lösning som är bra både
för dig som medlem och för klubben.
Som tidigare sagt så skall frågan lösas i
år, i styrelsen så diskuterar vi att ha ett
extra årsmöte innan höstmötet så att för-
utsättningarna är klara för budgetarbetet
inför 2011 eftersom budgeten för näst-
kommande år redovisas på höstmötet

Vi har tidigare indikerat ett nollresultat
för 2009. Utfallet blir en förlust på 66 tkr
och orsaken till detta är ett fel från tidi-

gare år i bokföringen av semesterlöne-
skulden som vi fått ta i år, felet uppkom
2006. Påverkan på årets resultat är ca 170
tkr och har inte med 2009 att göra.
Förutom den påverkan så gav verksam-
heten ett överskott på ca 100 tkr. Vi har
investerat hårt i maskiner de senaste åren
och vi har byggt om ett antal tee’s med
ekonomin i balans vilket många andra
banor inte klarat. Vi skriver av alla inves-
teringar fullt ut och alla förbättringar på
banan tas direkt på årets resultat. Ni som
har funderingar kring ekonomin, slå
gärna mig eller Rolf Andersson en signal
eller skicka ett mail så kan ni få fakta.

Som alla andra klubbar behöver vi se
över både ekonomi och organisation i
syftet att vara så effektiva som möjligt. Vi
fick redan i höstas ta det svåra beslutat att
spara på kansliet och säga upp BK, det
påverkade inte 2009 utan var en nödvän-
dighet för 2010. Vi ser över organisatio-
nen och försöker maximera inkomster
och minimera utgifter. Vad det innebär
vet vi ännu inte. Vi vet att om medlems-
avgifter och hotell/greenfee går som pla-
nerat så ser prognosen i dagsläget ut som
vi ligger ca 25 000 efter det budgeterade
nollresultatet. Det är hanterbart i dagslä-
get men om medlemsantalet eller green-
feen sviktar så är vi beredda att göra fler
förändringar.

Många andra klubbar har modernare
byggnader där reception och shop är
samlokaliserade. Det är något som vi
också ser över. Det skulle kunna ge ratio-
naliseringsvinster och bättre service till
medlemmar och gäster. Att ha receptio-
nen ihop med shop har potential även
om vi inte driver shopen.

Vi har varit och är fortfarande beroende
av ideella krafter för att hålla hela
anläggningen och verksamheten i gott
skick med god service till medlemmar
och gäster. Ni som har idéer och/eller
vill hjälpa till på något sätt hör av er till
Peter Cullberg i medlemskommittén
eller till Peter på kansliet.

Jag hoppas att DU och alla andra har
tagit chansen och svarat på medlemsen-
käten som gick ut sent i Mars. Den ger
styrelsen input i vad som är viktigt och
hur vi skall prioritera olika frågor.

Vi ses på årsmötet torsdag den 29:e april

Anders Göras
Ordförande

Hej golfvänner

Vinterskrud…

Tillbaka till innehåll
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B A N K O M M I T T É N

Ny damtee på hål nr 17 Ny herrtee på hål nr 17

Normalt skulle här lämnas en
redovisning av vad som skall
göras på banan i år. Ambitionen
är att följa en rullande femårs-
plan, detta gör verksamheten
kostnadseffektiv. Den nu upp-
komna situationen gör att vi
inte vet vad som är möjligt att
göra. Det vore dock kapitalför-
störelse att inte färdigställa den
under hösten -09 påbörjade
byggnationen av tee på hål 17. I
bankommitténs budget för 2010
finns pengar för detta

Effekten av att föreslagna avgiftshöjning-
ar för 2010 inte godtogs av årsmötet samt
att några utgiftspotter beräknats fel, - i
samtliga fall för låga – gör att vi för att
uppnå budgetbalans måste spara ca.
350.000:- i förhållande till den budget
som antogs i november 2009. Om inkom-
sterna kan öka minskar besparingsbeho-
vet med motsvarande belopp. Beräk-
ningen är min egen men styrelsen verkar
numera också uppfatta ett sparbehov.

Det borde väl råda enighet om att bespa-
ringar som inte görs i år inte kommer att
få effekt i år. Förhoppningsvis kan vi också
vara eniga om att senareläggande av utgif-

ter inte är en besparing. Att dra ned på
banskötsel ger snart en försämrad bana
vilket ger negativ påverkan på green fee,
hotell och på sikt kanske även medlemsin-
täkter. Att beslut tas snart är enligt min
mening synnerligen angeläget. Det är nu
viktigare än någonsin att så många som
möjligt kommer till årsmötet i april så att
vi gemensamt kan bestämma om framti-
den. Vi ser fram emot en fin golfsommar.

För bankommittén
Paul Erixon
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VAD GÖR VI NU?

H E R R K O M M I T T É N

Då var det dags att säga väl-
kommen till en ny säsong med
herrgolf. Jag och de andra i
herrkommittén hoppas på en
lika fin säsong som förra året .
Vi passerade ju då 700 i anta-
let starter på herrdagarna. Vi
hoppas siffran fortsätter stiga.

Vi kommer att köra samma upplägg
som förra året med antalet dagar. 20 st.
varav 12 slagtävlingar (8 räknas i
sammandraget) och 8 PB (6 räknas).
Det blir 2 starter från blå tee och 1 från
vit. Vi hoppas komma igång den 4/5 om

inte vädret ställer till det för oss.

Anmälan är som tidigare den lottade
delen senast 15.00 dagen före, i övrgt
VSOP. Startavgiften är oförändrad.

Vi gör även i år en höstutflykt till
Årjängs GK, datum är ej bestämt så håll
koll på anslagstavlan i klubbrummet.

Herravslutningen kommer att bli den
2/10 då vi kommer att köra samma upp-
lägg som förra året, dock hoppas vi att
vi kan gå 18 hål.

Matchspelstävlingen Pär Öhmans
minne fortsätter, anmälan görs till kans-

liet eller ett kuvert med namn, golf-id
och ”matchspelstävlingen”.

Eclectic blir det som vanligt, anmälan
lämnas till herrkommittén.

Herresan sker den 24/4.

För övrigt önskar vi i kommittén er en
skön golfsäsong!

Göran Arvidsson, Mats Ackerblad,
Kenneth Ahnström, Christer Stolpen
och undertecknad Janne Larsson Ordf.

Äntligen dags för golf!

Tillbaka till innehåll
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M A R K N A D S K O M M I T T É N

M E D L E M S K O M M I T T É N

Marknads kommittén har i år delvis fått en ny
besättning, så att vi kan arbeta något bredare.

Vi består nu av följande personer: Göran Magnusson, Mikael
Möller, Stefan Jakobson, Peter Kullberg och Peter Jakobsen.
Dessutom får vi hjälp av Hans-Olof Blom med att hålla kontakt
med våra sponsorer i Dals Ed, samt Kenth Peterson när vi
behöver hjälp med kreativa frågor.

Som en följd av finanskrisen har vi fått en del avhopp och i vissa
fall minskning av stödet från våra sponsorer. Vi har dock fått
med en del nya sponsorer, så totalt har vi i stort sett har vi kun-
nat bibehålla samma nivå på sponsorintäkter som tidigare.

Inom kommittén kommer vi nu att försöka nå ut starkare, med
budskapet om vår fina bana, genom att vara mer aktiva på inter-
net.

Vi arbetar även tillsammans med Travet, Bluesen och Åmåls
kommun för att få till en kändisgolf. Arbetsnamnet för den här
aktiviteten är TRAV-Golf. Vi hoppas att kunna göra vår bana
mer känd i Sverige på det här sättet, eftersom det kommer att
vara TV- bevakat i samband med V64, som går av stapeln
samma dag.

För Marknads kommittén
Göran Magnusson

Trav och golf går ihop…

Nystart för medlemskommittén
Det känns kul att få skriva i ForsbackaNytt för
första gången från medlemskommittén!

Medlemskommittén har som syfte att medverka till aktiviteter
som bidrar till att du som medlem trivs på/utanför banan och i
klubben.

Vi är fortfarande i uppstartsskedet av arbetet men vi har en plan
med arbete både på lång och kort sikt. På lite längre sikt så vill
vi få igång arbetet i kommittén med representanter från övriga
kommittéer. Vi kommer att ha regelbundna möten för att disku-
tera/planera olika aktiviteter. Vi kommer naturligtvis att behöva
hjälp från dig som medlem att sedan genomföra aktiviteterna.

Håll koll på hemsidan för att hålla dig uppdaterad om vad som
händer på klubben.

För att veta vad du som medlem tycker är viktigt har vi gått ut
med en enkät via mail (enkäten finns också på hemsidan). Dina
synpunkter kommer att vara till hjälp för kommittén/styrelsen
att prioritera arbetet framöver. Vi vill ha dina sypunkter senast
den 20 april och vi hoppas kunna presentera resultatet på vår-
mötet.

Hör gärna av dig till mig om du har några frågor, mina kontakt-
uppgifter finns på hemsidan!

Peter Kullberg

Tillbaka till innehåll
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Slå till! Ta med dig dina vänner till Forsbacka GK söndagen

den 9 maj. Vi ställer upp med svingtips på banan, övningar

på putting-greenen, träning på driving-rangen och mycket

annat. Golf, så mycket mer än en sport!

www.forsbackagk.se

Tillbaka till innehåll
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Nybörjare
Vi fortsätter med upplägget med ”prova
på medlemskap” för 2010. För priset av
2.850 sek får nybörjare en komplett
nybörjarutbildning med 18 timmars
utbildning inklusive material samt full-
värdigt medlemskap i Forsbacka GK
under 2010. Detta är en fantastisk möj-
lighet för oss att få in nya medlemmar i
golfklubben, så snälla hjälp oss att sprida
budskapet till vänner och bekanta.
Datum för Kursstarter våren 2010
Kurs 1: Kursen är i full gång och

startade 7:e april
Kurs 2: 1:e maj
Kurs 3: 23:e maj
Se fullständigt kursprogram på
hemsidan: www.forsbackagk.se

Kom i gång träning
Träningen sker i mixade grupper
Målgrupp: hcp 20 - 36+
Max 6 deltagare pris: 500 sek/pers/kurs
Anmälan: pro.fogk@telia.com eller
0532-61690
Kurs1: Tis 27:e april

18:30 - 20:00
Långa slag och sving
Ons 28:e april
18:30 - 20:00
Pitch / Bunker
Sön 2:e maj
13:00 - 14:30
Chip / Putt

Kurs 2:Tis 11:e maj
18:30 - 20:00
Långa slag och sving
Lör 15:e maj
13:00 - 14:30
Pitch / Bunker
Sön 16:e maj
13:00 - 14:30
Chip / Putt

Golfskolor
Golfskolorna kommer att anordnas
under hela säsongen. Upplägget är som
tidigare att golfskolan pågår under tre
dagar och är öppen för gäster på Hotell
Jägmästarflygeln samt övriga intresse-
rade. För boende på hotellet finns ”golf-
skola” paket med hel pension, golfskola,
greenfee och boende.

Golfskolor ordnas under
följande veckor:
18, 19, 20, 23, 25 och 29
Se vidare info på hemsidan:
www.forsbackagk.se

Oldtimers
Gruppträning med olika Tema
Målgrupp: Oldtimers medlemmar i
Forsbacka GK
Pris: 50 sek/pers/tillfälle
Anmälan: pro.fogk@telia.com eller
0532- 61690
Maj Mån 3:e maj

14:00 - 16:00
Fältövning (kostnadsfritt)
Ons 12:e maj
14:00 - 15:00
Pitch
Ons 19:e maj
14:00 - 15:00
Chip / Putt
Mån 24:e maj
14:00 - 15:00
Bunker
Ons 26 maj
14:00 - 15:00
Långa slag / Sving

Damträning
Kom i gång träning
Målgrupp: Damer medlemmar i
Forsbacka GK
Max 6 deltagare pris: 500 sek/kurs
Anmälan: pro.fogk@telia.com eller
0532-61690
Kurs 1 Fre 7:e maj
(dagtid) 15:00 - 16:30

Långa slag / Sving
Fre 21:e maj
15:00 - 16:30
Pitch / Bunker

Fre 28:e maj
15:00 - 16:30
Chip / Putt

Kurs 2 Tor 13:e maj
(helg) 15:00 - 16:30

Långa slag / Sving
Lör 15:e maj
15:00 - 16:30
Pitch / Bunker
Sön 16:e maj
15:00 - 16:30
Chip / Putt

Kurs 3 Tis 25:e maj
(kväll) 18:45 - 20:00

Långa slag / Sving
Tis 1:e juni
18:45 - 20:00
Pitch
Tis 8:e juni
18:45 - 20:00
Bunker
Tis 15:e juni
18:45 - 20:00
Chip / Putt

Juniorträning
Det är dags att anmäla sig till
juniorträningen.
Junior-tränings avgift 250 sek
Bohustour-träningsavgift 500 sek
Junior/Elit träningsavgift 500 sek

Anmälan sker till pro.fogk@telia.com
med Golf-ID och önskemål på trä-
ningsgrupp. Sista anmälningsdag är
20:e april. Träningstider och gruppin-
delning kommer att presenteras på
hemsidan: www.forsbackagk.se

Juniorläger
Under de två första veckorna på som-
marlovet kommer vi att ordna juniorlä-
ger. Upplägget är att vi träffas 3 timmar
per dag under totalt 8 dagar (mån –
tors under två veckor). Vi tränar slag
och spelar fadderronder och pratar
regler tillsammans under dessa dagar.
Anmälan sker till pro.fogk@telia.com
Info om juniorlägret presenteras på
hemsidan: www.forsbackagk.se

Nybörjargolf
2010 kommer onsdagkvällar att använ-
das för organiserat spel för nybörjare
och 36+. För att vi ska kunna ta hand
om våra nya medlemmar på bästa sätt
behöver vi hjälp med ”faddrar”. Du
som vill vara med och hjälpa till hör av
dig till Martin pro.fogk@telia.com eller
Peter info@forsbackagk.se. Mer info
kommer presenteras på hemsidan
www.forsbackagk.se.

Vår-
hälsningar

från
instruktören!
Kurser &

utbildningar 2010

Nu närmar vi oss golfsäsong-
en med stormsteg, härligt.

Jag vill passa på att hälsa alla
nya och gamla medlemmar i
Forsbacka GK en trevlig och
utvecklande golfsäsong.

Mina kurser och utbildningar
finns under fliken pro/träning
på www.forsbackagk.se

Hälsningar Martin Oskarsson

Tillbaka till innehåll
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T Ä V L I N G S K O M M I T T É N

Årets tävlingssäsong innehåller
en del mindre förändringar.
Före detta Dalslänningen Tour
har bytt namn till DalslandTour,
detta som en direkt följd av för-
säljningen av tidningen Dals-
länningen. Tävlingen kommer
under det nya namnet genom-
föras på samma sätt som tidi-
gare med kvaltävlingar på
Forsbacka, Mellerud och bli-
vande Dagsholm GK (före detta
Färgelanda GK) samt en avslu-
tande final.

På förslag av en av våra sponsorer,
Säffleekonomerna AB, arbetar vi på att

starta en tävling mellan Forsbacka och
Billerud, Säffleekonomerna Cup. Tanken
med denna tävling är att den i huvudsak
skall rikta sig till våra juniorer och elit-
spelare och skall spelas under Ryder
Cup-liknande förhållanden med parspel,
singelspel och matchspel under två dagar.
Sedan är meningen att tävlingen skall
avslutas med prisutdelning och bankett
för spelare och ledare.

Forsbackaveckan följer samma mönster
som tidigare med tävlingar lördag till
torsdag. Vi hoppas på bra väder den här
gången och att vi kan få till lite trevliga
aktiviteter under kvällarna.

KM för ålderskategorier samt juniorer
kommer att spelas i slutet av juni. KM
Foursome spelas precis före Fors-

backaveckan och KM scratch spelas sista
helgen i juli. KM H65, H75, D60 och
D70 kommer att spelas en torsdag i
augusti.

Hela tävlingsprogrammet hittar ni på
hemsidan under fliken Tävling och
Klubbtävlingar 2010.

Tävlingskommittén hoppas på stort del-
tagande i arrangerade tävlingar och
önskar alla lycka till med spelet.

För tävlingskommittén
Peter Jacobsen

Ny tävlingssäsong

O L D T I M E R S K O M M I T T É N

Tävlingsprogrammet för
säsongen är klart och en infor-
mationsträff för tävlingsledare
har genomförts.

Torsdagen den 20 maj bjuder vi till
MUFF, dvs Melleruds GK, före detta
Färgelanda GK och Uddevalla GK besö-
ker oss. I september har vi inbjudnings-
tävling Värmland då Billeruds GK och
Årjängs GK besöker oss. Det vore trevligt
om så många som möjligt kunde repre-
sentera Forsbacka GK.

Martin Oskarsson, klubbens instruktör,
leder golfträningen med start måndag
den 3 maj kl 14.00, se anslag på klubben
eller hemsidan.

Vid vårt möte den 15 april informerade
vår greenkeeper Pelle Gärdensmo om att
banan har klarat vintern ganska bra och
att han ser fram emot en tidig start.

Med vänlig hälsning,
Kurt Carlsson

Välkomna alla Oldtimers
till en ny golfsäsong

Oldtimerskommittén 2010

Svinginstruktör

Vinnare i Jubileumslotteriet

Tillbaka till innehåll
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Bister vinter ger
superb golfsommar!

D-60 Damer, upp och hoppa!

D A M K O M M I T T É N

Då snön äntligen har försvunnit
och vintern förlorat sitt grepp
om golfbanan, passade ett 30-
tal damer på att vässa våra
regelhjärnor och stretcha våra
muskler tillsammans med
Martin Oskarsson och Tomas
Halling.Vi har därmed lagt grun-
den för att gå en fantastisk juste
och frisk säsong till mötes.
Eventuellt kanske lite träning
kan hjälpa oss på vägen mot att
nå våra golfmål och då kan
några damträningspass med
Martin leda oss på rätt väg.
Dessa kan du boka via nätet.

Vi kommer att fortsätta våra damdagar på
tisdagar som ifjol med start den 4/5, och
möjligheten till anmälan både under för-
middag och eftermiddag kvarstår, men de

tidiga tiderna som inte är bokade innan
måndag, går till vanlig bokning för alla.
Damdagarna kommer sedan att rulla på
som vanligt fram till den 21/9, med ett
undantag; det blir en dag som kommer att
spelas från blå tee!

Vårmötet blir tisdagen den 27/4, kl 18.30
och eventuellt blir det något kringarrang-
emang i samband med mötet, och den
första skojtävlingen (GPS) kommer att gå
av stapeln dagen efter onsdagen den 28/4,
med samling vid tävlingsboden kl 17.30
och då är ALLA välkomna att delta, nya
som gamla medlemmar, oavsett handi-
kapp. En upptaktsträff för ALLA, men
speciellt för nya spelare (36+) är inplane-
rad till den 3/5. Då träffas vi vid driving-
rangen kl 18.00.

Den årligen återkommande tävlingen,
”Vårblomman” kommer att spelas, i
samma soliga väder som ifjol, den 16/5.
Dalslife, den 4/8, är en tävling med två

sponsorer inblandade. Bokslaget (11/9)
med alla spännande bokpresentationer är
den sista tävlingen innan säsongen avslu-
tas med höstrusket, i en ny tappning, men
datumet för den sistnämnda är inte
bestämt ännu. Vi har även planer på att
bjuda in alla herrar i klubben till en täv-
ling i gemenskapens tecken, om de vågar
ställa upp vill säga. Datum kommer sna-
rast att fastställas.

I år är det vår tur att arrangera Billeruds-
matchen och vi ska väl lyckas slå dem i år,
då tävlingen ligger på ett datum där
många fler kan delta den 6/8. Boka in
denna dag!

Hoppas att vi snart ses på banan.

En riktigt skön golfsommar önskar vi i
damkommittén.

Anette Johansson
Damkommitténs ordförande

Snart är det dags att dra på sig
den gröna vinnar tröjan och ge
sig i väg ut på touren.

Redan den 16 maj spelar vi fyrboll på
Stenungsunds GK, 6 juni fyrboll på
Skaftö GK, 15 augusti singel (tillika DM)
på Strömstad GK och slutligen, 29 augus-

ti , singel på Orust GK. D-60 spelar i tre
divisioner och D-70 spelar för sig själva.
Jag ska försöka fixa fram en buss för
resorna och ordna med träningstider hos
Martin. Återkommer med träningstider
på anslag i damrummet. Kanske vore det
trevligt med en upptaktsträff på något av
stadens caféer. Eller så kan vi ta med fika
och ta oss en tur till Ulla och sitta på hen-

nes nya uteplats och njuta av utsikten. Jag
tror nämligen att vi behöver prata av oss
innan träningen, så att vi är fokuserade
när vi tränar. Med andra ord, ” Torreby
och Strömstad, se upp, here we come”.

Er tillgivna coach
Gunilla Kjellstedt

Det börjar bli grönt!! (14:e foregreen 15/4 2010)

Tillbaka till innehåll
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J U N I O R - E L I T K O M M I T T É N

Ny ordförande
Faktaruta
Namn: Zoran
Cvijanovic
Ålder: 38 år
Familj: Helena
(Sambo), Jennifer (15
år), Alicia (11år)
Bor: Åmål samt
Hethel, England
Hcp: 14
Klubb: FoGK,
Mattishal GCC

Dom flesta vet säkert vem jag är.
För er som inte känner mig kommer här en liten presentation
Jag inledde min golfkarriär på Forsbacka när jag var 8 år gam-
mal. Spelade aktivt fram till jag var 22. Slutade spela eftersom
arbete och studier tog all min tid. När jag for några år sedan flyt-
tade till England tog jag upp golfen igen.

Sommaren 2009 började båda mina döttrar spela på Forsbacka.
Dom blev ganska snart bitna och (till min stora glädje) ville fort-
sätta att träna och spela. Jag följde med på träningarna så ofta jag
var hemma. Efter att ha fått ett nytt jobb i Sverige, tyckte jag det
skulle vara kul hjälpa till på ungdomssidan på Forsbacka.

Under våren flyttar jag tillbaks till Åmål och jag har tackat ja till
att leda Junior- och Elitkommittén.

Vad har jag för tankar och planer för Junior och
Elit?
Jag är delvis uppvuxen på Forsbacka. På den tiden var vi ett gäng
killar och tjejer som i princip bodde på banan. Vi brukade spen-

dera hela sommarlovet på puttinggreen, rangen, banan och bad-
platsen. Jag tror att forna Intendenter och föräldrar kan intyga
att det var en hel del oskyldigt bus och rackartyg. Ja, vi kanske
dök efter bollar vissa varma sommarkvällar (preskriberat nu tror
jag). Några av oss blev dock riktigt duktiga spelare som gick gan-
ska långt, andra (däribland jag själv) blev hyggliga medelgolfare.

Jag ser tillbaks på den tiden och jämför med dagens ungdomar
och dagens verksamhet. I dag är det generellt svårt att rekrytera
nya medlemmar. Det är kanske ännu svårare att locka ungdomar
till golfen. Jag tror att vi måste vara attraktiva för alla ungdomar.
Vissa tränar för att en dag spela på någon Tour, andra satsar på
att få ett hyggligt handicap och ha kul. Jag vill jobba aktivt för att
få båda dessa grupper, och alla däremellan att trivas på
Forsbacka.

Hur ska vi då gå till väga?
Till och börja med så vill jag att vi är mer aktiva i rekryteringen.
Om vi får barn och föräldrar till banan och visar vad vi kan
erbjuda så är jag övertygad att en stor del kommer tillbaks. Jag
vill även ha ett större föräldraengagemang. Det gäller fadder-
verksamhet, skjuts till banan eller att vara med och organisera
grillkvällar och liknande aktiviteter. Jag och Martin kommer att
jobba tillsammans med helheten för Junior/Elit. Jag är dock till-
räckligt smart för att överlåta golfdelen åt honom medan jag
fokuserar på organisation, aktiviteter och trivsel. Vi har en del
planer och ideer. Alla kanske inte kommer att förverkligas ome-
delbart, men förhoppningsvis med tiden.

För att summera det hela så är mitt mål att återskapa den känsla
och samhörighet ungdomar hade på “min” tid. Om det lyckas så
kommer vi ganska snart att ha en massa aktiva ungdommar i
klubben och med tiden en del duktiga elitspelare.

Zoran Cvijanovic
Ordförande Junior- och Elitkommittén

Tillbaka till innehåll
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Medlemmar i

FORSBACKA GOLFKLUBB
kallas till ordinarie vårmöte på

Kallas till ordinarie vårårsmöte på Forsbacka GK

Torsdagen den 29 april 2010 kl: 18.30.

Program: Mötesförhandlingar, kaffe.

Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall
justera mötesprotokollet

7. Verksamhetsberättelse för 2009
8. Årsredovisning 2009
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i

enlighet med balansräkningen
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Tävlingsprogram för 2010
13. Behandling av styrelsens förslag samt motioner som skriftligen kommit styrelsen

tillhanda före 10 mars
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutning

Forsbacka Golfklubb
Andes Göras Ing-Marie Kj-Karlsson
Ordförande Sekreterare

Enligt klubbens stadgar finns årsmöteshandlingar tillgängliga på Forsbacka GK senast
1 vecka före vårårsmötet samt i klubbtidningen som utkommer före vårårsmötet.

Tillbaka till innehåll
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Till Forsbackas styrelse 
 

Motion till vårmötet 2010 
med förslag till höstmötet. 
 
∞ Medlemslånen* konverteras till spelrätter (2011)

Innehavaren av spelrätt erhåller 20% rabatt på den totala medlemsavgiften 
Innehavare av spelrätt har rätt att ta med två gäster under spelåret mot 
erläggande av halv greenfee. 
Spelrätten motsvarar ett värde, som kan avyttras på den öppna marknaden. 
Klubben har hembudsrätt.  
*De som inte vill konvertera medlemslånen får tillbaka sina lån 

Förslagsvis: 
Årsmötet hösten 2010 fastställer årsavgiften för fullvärdigt medlemskap till 3.800:- 
Vardagsmedlem 3.200:- (Avgifterna gäller 2011) 
Årsmötet fastställer antalet spelrätter till 700. Antalet aktiva medlemmar 1100. 

∞ Vi föreslår även att klubben inför möjligheter för medlemmar att betala via autogiro 
fördelat på 12 månader mot en avgift av 15 kronor/mån 

OBS. Förslaget ger spelrättsinnehavaren ett värdebevis i storleksordningen 1000 kronor per 
år, vilket ger en god ekonomisk fördel vid spelrättsinnehav.  Klubben får en lägre låneskuld, 
bättre kontroll över kassaflödet och kan dra en ekonomisk fördel av att sälja lediga spelrätter. 
Syftet med motionen är att ge både klubb och medlem en attraktiv lösning av de nuvarande 
medlemslånen. 
 
Forsbacka 2010-02-22 
 
Sven-Åke Runelid, Anders Bäcker, Bo Johansson, Sten G. Svenhage, Sven-Gunnar Oscarsson 

Inkommen motion till vårmötet.

Tillbaka till innehåll
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Resultatrapport Forsbacka GK, 2009
Belopp i Tkr

Utfall Budget Föreg. år
INTÄKTER
Medlemsavgifter 2 317 2 340 2 295
Greenfee 1 601 1 564 1 561
Bidrag 1 016 905 1 087
Jägmästaren, uthyrning 866 835 789
Marknadskommitten 286 351 341
Tränare/Driving range 383 385 325
Fastigheten 330 389 241
Övriga kommittéer 135 143 212
Hyra och övr. intäkter 235 260 216
Summa intäkter 7 169 7 172 7 067

KOSTNADER
Bana 3 118 3 064 3 003
Kansli 1 195 1 169 1 182
Klubbgemensamt 527 369 443
Fastigheten 660 552 731
Jägmästaren, uthyrning 585 744 572
Tränare/Driving range 485 508 480
Marknadskommitten 44 45 50
Övr. Kommittéer 134 191 215
Styrelse 23 26 25
Summa kostnader 6 771 6 668 6 701

Finansnetto 0 -8 32

Resultat före avskrivningar 399 496 398
Avskrivningar 464 454 427

Resultat -66 42 -29

Mingel på jubileumsfesten

Tillbaka till innehåll
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Nyckeltal

Nyckeltal (Tkr) 2007 2008 2009 BU 2010
Medlemsavgifter 2380 2 295 2 317 2 460
Greenfee 1570 1 561 1 601 1 800
Jägmästaren 818 789 866 930
Resultat 280 -29 -65 3
Investeringar 591 593 749 200

Balansräkning Forsbacka GK 2009

Kommentarer till resultatet 2009
Resultatet för året blev sämre
än förväntat. I samband med
höstmötet pekade det mesta
mot ett resultat kring noll-
strecket. Avvikelsen mot den
lämnade prognosen härrör sig
till en felaktig beräkning av
personalens semesterskuld.

Intäkter.
På intäktssidan är det glädjande att se
att uthyrningen av Jägmästaren ökar
med 10% jämfört med året innan.
Marknadskommitten tappar intäkter till
följd av den globala konjunkturned-
gången i världen, vid kärvare tider väljer
många företag att dra in på sina sponso-
raktiviteter. I fastighet ingår försäljning
av skog med 304 tkr (föreg. år 184 tkr).
För kommande år kan vi inte räkna med
försäljning av skog ger något nämnvärt
tillskott.

Kostnader.
Den ommålning av Jägmästaren som
planerades under 2009 sköts på framti-
den p.g.a. ekonomiska läget, därav den

positiva budgetavvikelsen. För fastighe-
ten är det ökade kostnader för el samt
kostnader för oförutsedda reparationer
som förklarar avvikelsen. De större
avvikelserna för klubbgemensamt var:
reparation av golfbilar, banvärdering,
ökade föreningsavgifter samt ökad sats-
ning på marknadsföring. Jubileums-
aktiviteten har ökat både intäkter och
kostnader med ca 45 tkr.

Avskrivningar/ Investeringar.
Årets investering avser nyinköp av fair-
wayklippare samt installation av nytt
brandlarm i huvudbyggnad samt Jäg-
mästaren. Avskrivningarna ökar fram-
förallt till följd av en föryngring av
maskinparken under senare år.

Prognos 2010

I skrivande stund är medlemsläget oför-
ändrat jämfört med samma tid i fjol.
Den förväntade ökningen på ca 40 st
fullvärdiga medlemmar som både bud-
get och liggande prognos för 2010 för-
utsätter, har vi hittills inte sett. Skulle
denna ökning inte komma inom en snar
framtid har vi en avvikelse på ca 150 tkr.

Rolf Andersson
Ekonomi

Tillgångar Belopp i Tkr 2009-12-31 2008-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Bananläggningen 2.621 2.700
Byggnader och mark 1.924 1.951
Maskiner 1.491 1.184
Inventarier och installationer 213 130

Summa anläggningstillgångar 6.249 5.965

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 2 0
Förutb. kostn och uppl intäkt. 192 193
Kassa och Bank 127 356

Summa omsättningstillgångar 321 549

Summa Tillgångar 6.570 6.514

Eget kapital och skulder 2009-12-31 2008-12-31

Eget kapital
Balanserat resultat 1.314 1.343
Årets resultat -66 -29
Summa eget kapital 1.248 1.314

Avsättningar 345 269

Långfristiga skulder
Medlemslån 3.989 4.263
Supporterbevis 4 4
Summa långfristiga skulder 3.993 4.267

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 220 206
Övriga kortfristiga skulder 62 105
Uppl. Kostn. & förutb. Int. 702 353
Summa kortfristiga skulder 984 664

Summa eget kap. & skulder 6.570 6.514

Tillbaka till innehåll
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A V D E L N I N GA V D E L N I N G

AB Åmålstryck

INFORMATION FRÅN
RECEPTION & KANSLI
Vänligen logga in på Min Golf och
kontrollera era kontaktuppgifter. Har
ni inte möjlighet till detta så hör av er
till oss så hjälper vi er.

Tidsbokningen kommer att fungera
på samma sätt som förra säsongen det
vill säga att tidsbokning gäller från
07.00 till 18.00 på vardagar och från
07.00 till 16.00 på helger. Övrig tid
gäller bollränna. Var femte tid är så
kallad skuggad tid i tidsbokningssys-
temet och denna tid är bokningsbar
först samma dag via nätet och natur-
ligtvis på plats på klubben.
Medlemmar bokar från 14 dagar före
speldag och gäster från 7 dagar före.

Vi är mycket tacksamma om ni upp-
ger golf-id på er själva och era gäster
redan vid bokning så spar ni tid åt oss.
Korrekt angivna golf-id:n på samtliga
spelare i varje bokning är dessutom
enda möjligheten till en säker statis-
tik.

Öppettider i Receptionen från och
med 1:e maj kommer att vara 08.00-
17.00 vardagar och 08.00-15.00 på
helger.

Vänern Runt-paketet är i år förändrat
på det viset att man köper ett plast-
kort som registreras och används vid
registrering av spel på de olika banor-

na. En klar förbättring jämfört med
biljettsystemet som användes tidi-
gare. Priset på Vänern Runt-paketet
är i år för seniorer 1100:- och för
juniorer 500:-. Detta är ett av golfsve-
riges mest prisvärda greenfeepaket
och ni gynnar den egna klubben om
ni väljer att köpa det.

Nya slopen
I höstas hade vi slopegruppen från BDGF hos oss för att omvärdera vår bana. Minst var
10:e år skall banan omvärderas för att slopen skall vara giltig. Värdering föregicks av en
mätning av banans längd samt att landningspunkterna för utslag och inspel mot green för
en bogey-herre och en bogey-dam från gul respektive röd tee markerades. Även land-
ningspunkterna för scratch-herren och scratch-damen markerades.

För er som deltog på höstmötet och jubileumsfesten antydde då Svante Järbur från slo-
pegruppen att vi eventuellt skulle få något slag till enligt den nya värderingen och så blev
också fallet. Huvudanledningen till att man bedömer banan svårare idag är ruffens utbred-
ning och klipphöjd samt den förändrade hastigheten på greenerna. SGF har nu godkänt
värderingen och de slopetabellerna sitter uppsatta på klubben och är införda i Golfens IT-
system. För att ni skall få en uppfattning om förändringen så följer nedan en kort jämfö-
relse med den förra slopen.

Exakt hcp Tilldelade slag 2009 Tilldelade slag 2010
Herrar 5,0 5 6
gul tee 10,0 10 12

15,0 16 18

Damer 5,0 6 7
röd tee 10,0 11 13

15,0 17 19

Tack till
målarna!

Klubben vill framföra ett varmt tack
till ”målarmästarna” Sven-Åke
Runelid, Arnold Gustafsson, Sven-
Olof Ek, Björn Karlsson, John
Niklasson, Anders G Larsson, Göran
Arvidsson och Kenneth Ahnström för
att Ni gjort ladan vackrare.

Tillbaka till innehåll


