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Jag sitter i höstrusket och
reflekterar över året som gått.
Mycket är som vanligt men
annat är förändrat.

En stor förändring i år mot tidigare år var
att vi inte genomfört något konfirma-
tionsläger, det var för få anmälda och det
ser ut att bli på samma sätt 2009. Det är
första gången sedan jag kan minnas och
jag var ledare på i slutet av 70-talet på
några av de första läger vi hade med bland
andra syskonen Parnevik. Något som inte
förändrats är att det är full aktivitet med
mycket tävlingar och gäster, glädjande
och för oss en överlevnadsfråga är att som
så många år tidigare så har vi haft en bana
i utomordentligt skick, men mer om det
senare i tidningen.
Ekonomiskt så såg det bra ut ända fram
till i september, efter det myckna regnan-
det i augusti och september så föll våra
intäkter drastiskt. Jämfört med 2007 så
hade vi hela tiden några hundra fler
greenfee jämfört med 2007, detta vände
tvärt i mitten av augusti och istället så
hamnade vi några hundra efter.
Ekonomin är viktig och i styrelsen så

bevakar vi den noga, vi har hela tiden för-
sökt att balansera kostnadsläget mot
intäktsläget, arbetet med prognosen indi-
kerar att resultatet för året blir en förlust
mestadels beroende på den hastiga
inbromsningen av gäster och greenfee vi
fick pga. vädret, i budgeten var årets
resultat en vinst på 20 000, förlusten är
inte dramatisk utan skall hamna på cirka
100 000.
Just nu så jobbar vi febrilt med budge-

ten för 2009, den ekonomiskt oroliga tid
vi har just nu och att golfen tappar utöv-
are påverkar ju det arbetet.Vi strävar efter
och har målsättningen är att vi skall ha en
budget i balans, med intäkter ungefär som
i år., dvs. vi minskar omsättningen och
jobbar med att ha en kostym som passar.
Parallellt med detta så tittar vi på med-
lemssituationen, vi har tappat över den
senaste 5-årsperioden men inte de två
senaste åren då vi legat strax under 1000
vid utgång av säsong. Vi har analyserat

detta och tittat på vilka medlemskategori-
er vi skall ha. Många klubbar inför
”greenfee medlemskap” eller begränsat
medlemskap på lite olika sätt. Vår slutsats
är att det måste bli lättare/billigare att
börja med golf. För att vända på trenden
och möta konkurrensen från andra klub-
bar i närområdet så föreslår vi till höst-
mötet:

• Nya medlemmar betalar ingen
inträdesavgift

• Nya medlemmar betalar inte något
lån, istället så blir spelrätten dyrare

• Vi skall under nästa år titta på hur
vi kan lösa medlemslånen för de
medlemmar som har lån

• Vi inför ”Pay as you play”, detta är
ett medlemskap med begränsad
spelrätt

• Juniorer som går över till senior och
är studerande får en lägre avgift
under en begränsad tidsperiod

• Medlemmar som är 80+, kan kon-
vertera lånet till en livslång spelrätt

Detta gör vi för att underlätta för fler
att kunna spela efter sina förutsättningar
och att vi inte skall tappa så många som
tar steget från junior till senior, för full-
ständig information titta längre fram i tid-
ningen.
Till något helt annat, jubileum och fest?

Nästa år fyller vi 40 år, klubben bildades
1969, hur skall vi fira detta? Fundera och
ta med dina funderingar till årsmötet, jag
tänkte att vi skulle diskutera detta då.
Planeringsmötet i september med sty-

relsen och representanter från våra olika
kommittéer var bra och fördes i en positiv
anda. Förslag och resultat därifrån försö-
ker vi driva igenom och genomföra efter
hand. Nästa år funderar vi på om det inte
skall hållas ett redan till våren och till det
också bjuda in alla medlemmar. Det är ju
ett möte där inga beslut fattas utan idéer
bollas och information sprids, idéer och
förslag kan skickas till olika kommittéer

för att titta närmare på hur de skall
genomföras.
När vi kommer till årsmötet så har dis-

triktet också haft sin årliga planerings-
konferens ”Lingatan”, fast i år så blir det
inte på Lingatan utan på Gullmarstrand.
Jag ser fram emot den då man går igenom
och belyser klubbarnas verksamhet från
bana, tävling, junior till ekonomi. Jag
kommer att berätta mer på årsmötet om
vad som avhandlats där och hur det står
till i distriktets övriga klubbar.
Till sist så vill jag tacka alla medlemmar

för året som gått, ingen nämnd ingen
glömd, det är många som gör stora insat-
ser i det tysta, jag är tacksam för det och
önskar inget hellre än att fler vill vara
med. Ju fler vi är ju mindre behöver var
och en göra.Nu går banan och de flesta av
oss spelare i vinteride, ta chansen och
kom på årsmötet då vi alla har chansen att
förutom formaliteterna som hör till även
diskutera/informera varandra om olika
frågor. En fråga jag funderat på är, skall vi
vända banan? Det finns som med allt
annat fördelar och nackdelar. Eller skall vi
ha två niohålsslingor blå, nuvarande 1-9
runt sjön, och gröna, nuvarande 10-18 i
skogen, för att ha flexibilitet?

Vi ses torsdagen den 27:e

Anders Göras
Ordförande
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Hej golfvänner
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Just nu finns det golfklubbar
som önskar att det som gjorts
varit ogjort. Många visioner har
förverkligats med stora lån och
liten realism. Det kommer att
hända mycket i golf Sverige
under de närmaste åren.

Forsbacka tillhör dessbättre de klubbar
som fortfarande har ödet i sina egna hän-
der. Vår golfbanan byggdes för nästan 40
år sedan, på initiativ av några golfintresse-
rade optimister. Några företag lämnade,
efter den tidens förhållanden, stora eko-
nomiska bidrag. De första medlemmarna
var stenplockare och trädfällare än gol-
fare. Förmodligen har ingen ångrat sitt
engagemang.
Löpande förbättringar har gjorts under

någorlunda sansade former. Därför har vi
idag en av landets bästa golfbanor, utan
annan skuldsättning än medlemslånen
(förhoppningsvis kan vi snart bli av med
också den skulden). Det bokförda värdet
på hela anläggningen utgör mindre än 10
% av ett rimligt marknadsvärde. Det är
trots det ändå viktigt att företag och kom-
muner i närområdet ser ett värde i att vi
finns och agerar därefter. Utöver det krävs
att vi medlemmar engagerar oss, inte bara
genom att betala årsavgifterna. Medlems-
intäkterna täcker bara 25 % av klubbens
intäktsbehov.
Efter en vinter utan vinter kom plötsligt

snön några dagar före planerad öppning
av banan. Nästan en månad av säsongen
försvann. Om man bortser från regnpe-
rioden augusti – september (vilket är svårt
med tanke på inkomstbortfallet), har
banan varit mycket bra.
Vår nye bankonsulent, bosatt i

Norrköping, gjorde sitt premiärbesök
under försommaren. Hans kommentar
var; ”Varken jag eller någon av mina golf-
vänner kände till att det fanns en golfbana
i Åmål och här kommer jag till en av de
finaste banor jag sett. Ni borde ha både
medlems- och greenfeekö.
Den banguide som tagits fram av Catrin

Eriksson, Leif Sundberg och Johnny
Kjellin finns numera på vår hemsida och

kommer säkert att bidra till upplysning
om Forsbacka. En tryckt guide skall finnas
att köpa i receptionen nästa vår.
I år har teeombyggnationer utförts i

den omfattning som planerats. Lyckat
tycker vi i bankommittén. Inför 2009 har
vi tvingats att sänka ambitionerna då sty-
relsens budgetförslag innebär en minsk-
ning av anslagna medel med ca 130 000:-
jämfört med årets budget. För att kom-
pensera för inflationen skulle det krävas
en ökning med 200 000:-. Budgetförslaget
innebär därför att banan måste spara ca
330 000:- nästa år. Till någon del kommer
det att märkas på banan redan 2009. På
lång sikt kan det bli riktigt illa.
Det är viktigt att medlemmarna tänker

igenom situationen. Det är ju trots allt
medlemmarna som bestämmer vilken bana
vi skall ha. Personligen tror jag att golfba-
nan är hjärtat i vår verksamhet och att en
dålig bana minskar inkomsterna från hotell,
greenfee, sponsorer och medlemmar.
Vi behöver bygga om tee på hål 1, 4 och

17 samt längd och lägesanpassa röd tee på
i första hand hål 5, 7 och 15. När det är
gjort bör vi förbättra samtliga greenområ-
den genom att dränera och höjdjustera
greenkragarna samt ansluta greenkullar.
På så vis får vi en bana som står emot
nederbörd bättre. Av samma orsak bör vi
bygga ut det interna vägnätet. I närtid
kommer vi att tvingas åtgärda broförbin-
delsen mellan hål 1 och 2. Ambitionen
bör vara att göra detta under planerade

former. Akuta lösningar blir alltid dyrare.
Avverkningar kommer att göras och har

till stor del redan gjorts. Vi ”städar” i sko-
gen då vi med dagens virkespriser kan
göra detta med lönsamhet.
Bankommittén önskar alla en god jul

och ett gott nytt år.
Paul Erixon.

Det som är gjort är gjort!

GIT-rutan
Terminalen har under året inte fungerat
alls. Huvudorsaken till detta är en upp-
datering av GIT i början av året som
satte befintlig installation ur spel. Sedan
har vi inte lyckats lösa problemet men
vi jobbar på att få igång den under vin-
tern. Det långsiktiga arbetet med att
registrera Golf-Id vid alla bokningar
fortsätter. Vi har under året blivit bättre
på detta men det återstår en del arbete

tills vi når målet att alla bokningar regis-
treras på rätt sätt. En nyhet för i år är
beställning avmedlemskort påMin .Golf.
Omnimot förmodan skulle tappa bort ert
medlemskort så kan man alltså via
Min.Golf enkelt beställa ett nytt.

Peter J

HOLE IN
ONE 2007

Hål 1
Daniel Schullström

Hål 5
Susanne Korduner

Hål 8
Annelie Wärme, Hammarö GK

Hål 12
Nils Eriksson, Årjängs GK



Tänk vad en golfsäsong går fort.
Tack alla Ni som ställt upp och
gjort våra tisdagar till årets höj-
dare. Är det någon dag som
man inte bokar in möten eller
bortamatcher så är det just
våra”Herrdagar”.

Säsongen 2008 började som vanligt med
den ”hemliga resan” som den 26 april gick
till Ale-kungsgården i Surte.Tack Hans B
Johansson för som vanligt ett riktigt bra
arrangemang. Nästa års bana är bokad
och klar så notera den 25 april 2009 för en
ny resa.

Eclectic
24 spelare anmälde sig till start. 10 spelare
fullföljde tävlingen som vanns av Kenneth
Ahnström före Hans B Johansson. Grattis
Kenneth!

Pär Öhmans minne
20 spelare anmälde sig till denna trevliga
tävling som spelas som singel match och
sträcker sig över hela säsongen. Här
borde fler kunna ställa upp. Vi tackar
Göran Wessberg som ställt upp med van-
dringspriset. I år vann Urban Svenhage

över Peter Lindberg med 5-4. Grattis
Urban!

Herrarnas utflykt till Årjängs GK
Den 22/8 var vi tyvärr bara 7 spelare som
ställde upp för start på Årjängs Gk, här kan
många fler vara med. Vann gjorde J-O
Larsson på 35 poäng, samma resultat som
Anders G. Det som var riktigt trevligt på
denna resa var att jag fick uppleva ett
HOLE IN ONE på hål nr 11, ett par tre
hål på 175 meter, index 4. Den som utför-
de detta eminenta slag var Roland
Edvinsson som därmed fick 5 poäng på
hålet. Stort grattis!

Forsbacka-veckan
Vi var som vanligt tävlingsledare en dag
under Forsbacka-veckan och som tidigare
år tog vi hand om Wernbergers singel.
Men nu till de verkligt stora och viktiga
tävlingarna under året…

Poängbogey
10 tävlingar genomfördes under säsongen
varav de 6 bästa räknades. Här vann
Marcus Nilsson på 213 poäng, ett snitt på
35,5 poäng per rond. Jättebra! 2: a platsen
togs av Kurt Carlsson på 212 poäng.

Delad 3:a blev Hans B Johansson och
Per-A Sjöberg, båda på 210 poäng. Även
5:e platsen delades av Sven-Åke Runelid
och Roland Edvinsson, båda 208 poäng.
Grattis alla pristagare!

Slagtävling
10 tävlingar genomfördes varav de 6 bästa
räknades. Här vann Hans B Johansson
överlägset på 422 slag, ett snitt på 70,33
slag per rond. Det ni, är något att bita i
inför kommande säsonger. 2:a platsen
togs av Kenneth Ahnström på 428 slag,
3:e platsen av Bo ”Bolla” Jansson på 429
slag, 4:e platsen av Sven-Åke Runelid på
434 slag och delad 5:a blev Markus
Nilsson och Bo Larsson, båda på 435 slag.
Jämnt och spännande.

Veckosegrare
Följande 20 spelare blev veckosegrare
under året. PB: Roland Edvinnson,
Joakim Larsson, Lennart Gamnis, Stellan
Andersson, Peter Lindberg, Kurt
Carlsson, Michael Pettersson, Inställt,
Sven-Åke runelid
SLAG: Ivan Hemmingsson, Stefan
Jansson, Hans B Johansson, Anders G
Larsson, Ulf Jervant, Jan Larsson, Roland
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Herrkommittén Resultat 2008.
Herrarnas avslutning.
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Edvinsson, Kenneth Ahnström, Peter
Lindberg och Bo Larsson. Hoppas alla fått
sina priser annars har Mats Ackerblad dom.
Vi har också som vanligt skänkt en bänk

till klubben, det behövs en bänk till, till
Driving-ranchen igen.

Resultat seriespelet 2008.
Ett stort grattis till alla framgångar! Hans
B Johanssons grabbar i H35 vann som van-
ligt i stor stil. Pelle Larssons grabbar i H-
45 kämpade väl och lyckades hålla sig kvar
i div.1, mycket bra. Göran Arvidssons gäng
i H-55 lyckades med målsättningen att bli
2:a i division 2 och därmed avancera till
division 1, snyggt jobbat av alla. Tips inför
nästa år är att vi måste utnyttja Martin
Oskarsson bättre ifall vi har möjlighet.

Avslutning
Den 19 september spelade vi som seden
kräver en avslutningstävling, 3-boll bäst-
boll, vit tee (blev 4-boll bäst-boll), med
efterföljande middag i Vip-rummet på
HC, följt av prisutdelning. Mycket trev-
ligt och jättegod mat, mums.

Kuriosa.
I slagtävlingarna har vi varit 37 spelare i
snitt/rond. I poängbogeyn har vi varit 31
spelare i snitt per rond. 78 spelare har
ställt upp i slagtävlingarna och 80 i
poängbogeyn.

Till sist.
Ber jag att få tacka för mig, Kurt Carlsson
och Lars Högberg, över 200 år gamla.
Det är dags att släppa fram yngre förmå-
gor. Det har varit en stor glädje och ett
stort nöje att få hjälpa till i föreningen. Jag
vet inte hur länge jag varit ordförande
men jag tror att jag började 1990, kan vara
längre, men nu är det slut.
Vill också säga att det varit ett stort steg

och ett stort nöje att vi fått med oss
Damerna på tisdagarna, det har inte varit
några som helst problem, om inte
damerna blir fler. Enda problemet vi hade
i år var sista tävlingsdagen då vi skulle
starta kl.15.00 med mulet väder och var
över 30 spelare. De sista 4 hann inte runt.
Tack Göran Arvidsson som ringde och
ändrade start tiden, annars hade fler varit

tvungna att avbryta.
Herrkommitten har bestått av Kurt

Carlsson, Lars Högberg Kassör, Göran
Arvidsson, Janne Larsson, Mats Acker-
blad, Christer Stolpen och undertecknad,
Anders G. Larsson, Ordf.

Allra sist.
Tack alla Ni i Kommittén som ställt upp
och lycka till 2009! Och ett tips, gör som
jag, börja betala in årsavgiften för 2009 nu!

Anders G.

Glada segrare.

Bygge av nytt hem till bollautomaten under året.



6

ForsbackaNyttForsbackaNytt

O L D T I M E R S K O M M I T T É N

6

Kommittén har haft 7 protokoll-
förda sammanträden och samt-
liga protokoll har funnits till-
gängliga i en pärm i klubbrum-
met.

Säsongen startade den 3 april med två
regelträffar i form av studiecirklar. Det
har också ordnats gruppträning vid tre
tillfällen under ledning av pron. Martin
Oskarsson. Den 17 april hade kommittén
bjudit in till sedvanlig informationsträff
för tävlingsledare och ett 30-tal hade hör-
sammat inbjudan.
Torsdagstävlingarna startade den 24

april med en ”Kom-igång bästboll” och
har därefter genomförts som singel spel 9
eller 18-hål t.o.m. den 2 oktober med
undantag för 1 maj och torsdagen under
Forsbackaveckan. Dessutom har två täv-
lingar under säsongen ställs in p.g.a. regn.
Två inbjudningstävlingar har genomförts,
för MUFF med rekordmånga deltagare
111 stycken och för Värmlandsklubbarna.
Oldtimers från Forsbacka har deltagit i
respektive klubbars inbjudningstävlingar.
I år har Oldtimers haft ansvar för två

klubbtävlingar. Singel matchspel har
anordnats även så KM för H65 och H75.
Sista kommittémöte 15/9 inleddes med

en golfrunda (9-hål) med efterföljande
lunch.
Årsmöte med förhandlingar, prisutdel-

ning och supé med 47 deltagare avhölls på
Stadshotellet den 16 oktober. Efter års-
mötet bjöd Hans Nordström, en av
Forsbacka golfklubbs bildare, på ett
mycket intressant och roligt kåseri om
klubbens tillkomst för fyrtio år sedan.
Vi gratulera också H 75-laget till fram-

gång i BDGF-seriespelet genom att bli
uppflyttade till division 2, H 65-laget till
sin uppflyttning i division 1 och D 60-laget

som stannar kvar i division 1 nästa säsong.
Idag, 31: e oktober, är det två grader ute

och isande vind. Ser fram emot en skö-
nare årstid och att träffar er alla när
Sverige har klätt sig i vårskrud. Tack alla
för i år.

Patricia Söder
Ordförande

AKTIVITETER UNDER ÅR 2008

Oldtimerskommittén 2008
Ordförande: Patricia Söder
V. ordf.: Jörgen Baier
Ekonomisk inform.: Lars Edström
Sekreterare: Siw Hemmingsson
TK Kerstin Johansson
TK Vivianne Bernemo
TK Alf Åberg
TK Alf Åberg 2 år

Vinnare i 2008års tävlingar:

KM H-65 Leif Andreasson
KM H-75 Jörgen Baier
Poängjakten Herr
(18-hål) Ulf Gärdensmo
Dam (18-hål) Berit Andreasson
Mixed (9-hål) Ole Jensen
Matchspel Ivan Hemmingsson
Kom-igång bästboll Dick Svensson och

Birgit Järpsten

Kommittégolf

Regelkurs under ledning av Göran Wessberg.



7

ForsbackaNyttForsbackaNytt

T V Ä L I N G S K O M M I T T É N

Så har åter en säsong tagit slut.
En riktigt bra sådan. Utöver KM-
tävlingarna har TK haft ansvaret
för 18 tävlingar på helger och på
Forsbacka-veckan. Medelantalet
tävlande har ökat med 0,6 spe-
lare! Är det någon som har sett
denne??

Totalt har det varit 2002 st. startande
spelare på dessa 18 tävlingar. Av dessa var
486 damer och 1516 herrar. I procent gör
det 24,25% damer och 75,75% herrar. I
klubben finns av de aktiva 31,5% damer
och 68,5 % herrar. Damerna är alltså
underrepresenterade. Vi kan inte heller se
att de tävlar på damdagarna. Varför frågar
TK?
Samtliga tävlingar utom Forsbacka

Open har på något sätt varit sponsrade.
Ett stort tack till ALLA tävlingssponsorer
som gör att prisborden blir extra fina. Ett
stort tack också till ALLA duktiga täv-
lingsledare som ser till att genomföra täv-
lingarna på ett utomordentligt proffsigt
sätt.

Göran W

Tävlingsåret 2008

Pingst Irish GS 72 par IGS
Sponsor: ELTJÄNST / ELKEDJAN
Klass A: R.Hultgren/ J. Broström
Klass B: S.Schullström / T.Odhner

Intersports Singel 52 st Singel
Sponsor: INTERSPORT ÅMÅL
Klass A: Kennet Johansson
Klass B: Jörgen Andersson
Klass C: Johan Nelson

Dalslänningen Tour 90 par FB
Spons.TIDNINGENDALSLÄNNINGEN
Segrare: Eric Larsson / Leo Mellgren

Forsbacka Open 84 st Singel
Herrar: Johan Sjögren, Uddeholms GK
Damer: Christina Stamberg, Karlstads
GK

Två Generationer 42 par GS
Sponsor: Intersport Åmål
Klass A: Kent & Johan Gustavsson
Klass GK: Isabel & Peter Lindberg

Volvo Masters Amateur 54 par FB
Sponsor. BR. BRANDT PERSONBI-
LAR AB
Damer: V. Kadhammar / U. Mortimer
Herrar: P. Erixon / U. Gärdensmo

FORSBACKA-VECKAN
Kjell Heintz Bil AB 93 par FB
Sponsor: KJELL HEINTZ BIL AB
Klass A: N. Ulesköld / I. Hemmingsson
Klass B: A. Brandt / R. Rödfjell

S|E|B Vandringspris 90 st. singel
Sponsor: S|E|B ÅMÅL
Segrare: Sandra Jansson

SCRAMBLE 30 4-scramble
Sponsor: MEK-SERVICE, BOZELA
PARTS & AXEL P.
Segrare : E. Svenhage, J. Nelson
L. Andreasson & H-Gunn Brandt
Golfshopens Fyrboll 98 par FB
Sponsor: GOLFSHOPEN, Ulf
Tungström
Klass A: T. Nilsson / C.Wessman
Klass B: Karin & Hans Nordin

Wernbergers singel 70 st Singel
Sponsor: LARS WERNBERGERS
KONFEKTION SÄFFLE
Klass A: Glenn Eriksson
Klass B: Ann-Christine Alm Höjdén
Klass C: Jonathan Warg

Höglunds Fyrboll 84 per FB
Sponsor: HÖGLUNDS JÄRN ÅMÅL
Klass A: G. Christensson / J-O. Larsson
Klass B: M. Nelson / B. Johansson

Mårten Bgare Cup 18 par FB
Sponsor: MÅRTEN BAGARE AB
Öppen Klass: A. & L. Ragnarsson
Korp-kl: M. Ackerblad / P. Lindberg
Åmåls Kommun

Äkta Make / Sambo Mix 30 par GS
Sponsor: HANNAS I HAMNEN AB
Segrare: A. & H. Röstberg

Volkswagen Masters 98 st Singel
Sponsor: STENBERG BIL AB
Klass A: Göran Arvidsson
Klass B: Hans Röstberg
Klass C: Björn Johansson

Kalkon & Kanon 77 par GS
Sponsor: FORSBACKA GOLFRES-
TAURANG
Segrare: Ulf Sävv / Jan Broström

Kommunkampen 66 st. Singel
Sponsor: ICA SUPERMARKETÅMÅL
Klass B: Marcus Kjellin
Klass E:Jörgen Odén
Klass Å: Anders Klang
Klass Ö: Leif Sundberg
Segrande kommun: Bengtsfors

Dalslänningen Tour Final 54 par FB
Sponsor: TIDNINGEN
DALSLÄNNINGEN
Segrare: M. Nilsson / M. Pettersson

Segrare & Sponsorer på TKs tävlingar 2008

Vi tackar alla
tävlingssponsorer
& tävlingsledare!

DM 2008
Även under 2008 har
Forsbacka GK presterat goda
resultat i disktriktsmästerska-
pen. Vi gratulerar till goda
resultat.

Sofie Jansson, segrare Damer.
Catrin Eriksson, 3:a Damer och 2:a D-35.
Hans B. Johansson, segrare H-35.
Dick Svensson, 4:a H-65.
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D A M K O M M I T T É N

Forsbackas damkommitté lever
vidare trots dåliga odds. Herrar-
na lär ha varit överförtjusta av
all kvinnlig fägring på banan. Vi
damer har inte haft så mycket
att klaga över heller. Det händer
ju att herrarna försvinner in i
skogen redan på tvåan och
sedan ser vi inte röken av dom,
förrän de dyker upp på fairway
bortåt sjuttonde hålet. Lite vän-
tan på vattenhålen förståss,
men då brukar vi också passa
på att fiska bollar.
Vi startade upp med ett välbesökt vår-

möte och sedan har tävlingarna flutit på.
Nu är tävlingssäsongen över och vi vill
gratulera Solveig Jansson, som överlägset
vann årets poängjakt och får nu ståta med
Viveka Cederwalls förnämliga vandrings-
pris hemma. Passa på och njut. Nästa år är

det många som kommer att jaga dig.
Så vill vi naturligtvis gratulera årets

rookies Annelie Ahnström och Anette
Johansson som vann Red Tee Cup och
fick en lyxweekend på fartyget Birka. Vad
de gjorde där har vi ännu inte fått veta.
Vad vi däremot vet är att de fick spela dis-
triktsfinal i Mellerud och sedan vet vi hel-
ler inget mer.
Så har Forsbackas damer dängt Bille-

ruds damer på hemmaplan. Stort grattis
till svenskspanska proffset Berit Erixon,
som spelade hem hela 42 p i åska och häll-
regn. Starkt gjort!
Ett mycket uppskattat och välbesökt

inslag i år har varit träningskvällar hos
Martin, ett initiativ från Kerstin Skoog.
Det är svårt att hoppa över Volvo

Amateur Master, där två pantertanter
Vera Kadhammar och Ulla Mortimer
fullkomligt sopade banan med oss övriga

ungdomar. Vi lyfter på hatten.
Forsbackas D-60 lag ligger kvar på en

stabil fjärde plats i div. 1 i Bohuslän dals
seriespel. Laget har bestått av Kerstin
Baier, Anita Johansson, Kerstin Johans-
son, Ulla Mortimer, Eva Runelid, Patricia
Söder och jag själv. Tack ska ni ha för en
gedigen insats och tack till Stenberg Bil,
som tror på oss.
Själv har jag spelat Swedish Inter-

nationel Senior Open på Drottningholm,
Femdagars i Värmland – en trevlig täv-
ling, som jag kan rekommendera och RM
i Mariestad. Nästa år går RM för D 60 i
Sunne.
I kväll den 4 november ska damkom-

mittén träffas hemma AnnBritt Larsson,
som nyligen opperat sitt knä och behöver
lite uppmuntran. Stort tack AnnBritt, du
ställer alltid upp och hjälper till.
Avslutningsvis tack till våra sponsorer,

B l o m s t e r h a g e n ,
Hälsobutiken Life och
Tina Rahmn, trogna
Åmåls Bokhandel och
Ulf Tungström i Golf
Shopen.
Snart är det jul och ett

nytt år. Hoppas på
mycket snö, för det går
alldeles utmärkt att åka
skidor på Forsbacka och
samtidigt stega banan.

Gunilla Kjellstedt

ForsbackaNyttForsbackaNytt

Golfsäsongen går alldeles för fort

Anette Johansson och Annelie Ahnström vinnare av Red Tee Cup

God Jul önskar
7:ans Green!
God Jul önskar
7:ans Green!
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Återigen är en säsong till ända.
En säsong med framgångar på
stor bredd. Representerat FoGK
i Sverigefinal, segrare på riksni-
vå, distriktsmästare, flertalet
segrar inom distriktet och både
dam- och herrelit presterade
fina resultat i seriespelen.

Golfkul

Två grupper med knattar från 7 år och
äldre träffades en timme vardera i åtta
veckor för att prova på golf och lek på
Forsbacka. Medlemskap är inget krav för
att delta. Stort tack riktas till Malin
Kjellin som tog hand om barnen på ett
utmärkt sätt.

Juniorläger
Även i år har vi haft ett juniorläger under
första veckorna av sommarlovet. Ett läger
som anordnas av juniorkommittén och
som avslutas med tävlingen Skandia Cup.
Ansvarig för lägret var Kristoffer Krave
som till sin hjälp hade Elin Svenhage som
genomförde det på ett utmärkt sätt. Stort
tack till er!

Skandia Cup
Tävlingen som börjar som ett klubbkval
och lämnar möjligheten att vandra vidare
mot Sverigefinal via distrikt- och region-
final. Alla juniorer upp till 16 år med hcp
under 36 får delta. En fantastisk möjlighet
att möta jämnåriga golfare från olika delar
av regionen och Sverige och tävlingen kan
ses som ett inofficiellt Svensk Mästerskap
uppdelad i ålderskategorier. Tävlingen
spelas som slagtävling utan hcp (scratch).
Ingen av Forsbackas juniorer tog sig hela
vägen till Sverige finalen under 2008 men
dessa ungdomar spelade näst högsta nivån
regionsfinal på Trollhättans GK: Johanna
Stolpen, Karin Johansson, Niclas
Skoglund, Henning Johansson, Markus
Kjellin och Felix Jordansson.

Skandia Scramble
Liknande struktur som för Cup dock med
lagspel som spelform. Här har Forsbacka
en fin tradition av framgångar där både
flick- och pojklaget avancerat lång. Detta
år, likt föregående, gick flickorna till
Sverigefinal och slutade på en strålande

14:e plats. 330 flicklag ställde upp från
start. Laget bestod av: Julia Dahlman,
Emma Welinder, Sandra Jansson och
Isabell Schölin

Skandia Tour
Touren är indelad i fyra steg där stegen är
distrikt, regional, riks samt elit. På touren
är det många juniorer från Forsbacka som
spelat bra, några har vunnit en deltävling
och andra har avancerat uppåt i systemet.
Ett speciellt grattis till Kristoffer Krave
som med sin vinst i en riksnivå tävling i
Uddeholm tog hem Forsbackas finaste
skalp under 2008 på Skandia Tour.

Distriktsmästerskap damer
Grattis till Sofie Jansson som vann dis-
triktsmästerskap som spelades på Skaftö
GK med utmärkta resultatet 76 – 77.
Catrin Eriksson tog bronsmedaljen.

Elitlaget herrar
(seriespel division 2)
Herrlaget som var nykomlingar i div 2
klarade sin målsättning att förnya
kontraktet för spel i div 2 även nästa år.
Som vanligt spelades seriespelet vid två
tillfällen och på två olika banor. Första
omgången gick på Bryngfjorden. Banan
bjöd på en härlig utmaning inte minst på
bästbollen då den spelades från svart tee
(längre än vit). Efter de åtta spelade ron-
derna på Bryngfjorden var Forsbacka på
6:e plats i serien som bestod av 10 lag.
Andra omgången gick på Sotenäs och
efter att laget spelat lite skakigt så blev det
tillslut en 7:e plats i årets div 2 för herrar.
Tack till Er som representerade
Forsbacka: Spelare: Marcus Nilsson,
Jörgen Odén, Kenneth Johansson,
Kristoffer Krave, Edvin Emanuelsson,
Henning Johansson och Stefan
Gunnarsson. Coacher: Martin Oskarsson
och Sven-Gunnar Krave.

Elitlaget damer
(seriespel division 2)
Damlagets första omgång spelades på
Lyckorna. Andra och sista omgången spe-
lades på Forsbacka i mitten på juli och där
avancerade laget från en femte plats till en
slutgiltig tredje plats. De två första lagen i
serien gick upp till division 1. Vi önskar

tjejerna lycka till och hoppas att de tar kli-
vet upp i div 1 nästa år. Tack till er som
representerade Forsbacka: Catrin
Eriksson, Sofie Jansson, Sandra Jansson,
Martina Olsson, Karin Johansson och
Elin Svenhage.

Klubbmästerskap för juniorer
Lördagen den 4:e oktober bjöd på omväx-
lande väder, ibland sol ibland hagel och
regn. Efter första dagens spel var det
Sandra Jansson och Niclas Skoglund som
var i ledningen i flick- respektive pojk-
klassen. På grund av ett oväder med väl-
digt mycket regn under natten till sönda-
gen så blev tävlingen avkortad till 18-hål.
Ett stort grattis till Sandra och Niclas som
är klubbmästare!

Avslutning
Junioravslutningen genomfördes sönda-
gen den 5:e oktober med sedvanligt
scramble spel. Efter rundan var det korv-
grillning och prisutdelning. Förutom pri-
serna för scramblen delades det ut priser
till Årets Junior, klubbmästarna samt att
Catrin Eriksson delade ut "Catrin och
Sofies pris" som gick till Karin Johansson
och Sandra Jansson.

Tack till alla föräldrar som har bidragit
med alla typer av ideellt arbete och stöttat
Forsbackas juniorverksamhet. Tack
Martin för en bra säsong och för det
engagemang du bidrar med.

Det är med öppna armar juniorkommit-
tén välkomnar all typ av ideella insatser
och förslag till förbättring. Kom med och
var en del i vår gemenskap!

Årets junior
Sandra Jansson

Fredrik Nilsson
Ordförande junior- och elitkommitté
Martin Oskarsson
PGA instruktör

Forsbackas juniorer gör starka intryck i golfsverige!
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HCP-KOMMITTÉN Årlig HCP-revision.

skrev jag för några år sedan,
vilket stämmer även med som-
maren 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 underteck-
nad, 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 place-
ring.

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 för-
utsättningar. 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

ForsbackaNyttForsbackaNytt

Sommaren är kort, det mesta regnar bort ………

Vid nyår är det dags för den årliga HCP-
revisionen. Som bas för revisionen skall
alla spelare presentera minst fyra handica-
pronder. Ronderna skall vara registrerade
som handicapronder i golfdataprogram-
met GIT.
De senaste åren har alla spelare som

inte haft fyra registrerade hcp-ronder i
GIT haft rätt till höjning av sin hcp med
1,0. Detta är nu med de nya hcp-reglerna
2008 – 2011 ändrat.
Vill Du som spelare få din hcp höjd får

Du nu hänvisa till din allmänna spelstandard.
I praktiken betyder detta att Du kon-

taktar hcp-kommittén och visar ett
underlag på din aktuella spelstandard

(scorekort på spelade ronder och noterade
hcp-ronder i GIT). Hcp-kommittén be-
handlar sedan ärendet och tar beslut om
nytt hcp.
Kommittén kontaktas via klubbens

instruktör på 0532-61692 eller
pro.fogk@telia.com.

Vad är en handicaprond?
Alla singel ronder som spelats enligt gol-
freglerna med full handicap och med en
markör med officiellt hcp (36 eller lägre)
är en handicaprond.

Hur registrerar jag mina handi-
capronder?
Hemma registrerar du dina ronder via

Internet på sidan www.golf.se under
rubriken Min golf. Där loggar du in och
registrerar dina ronder.
På Forsbacka GK eller annan svensk

golfklubb registrerar du dina ronder i
terminalen utanför receptionen. Du drar
ditt medlemskort, loggas in och kan regis-
trera dina ronder.

Kom ihåg: Det är ni själva som är ansva-
riga för att er HCP är rätt i GIT !

Handicapansvariga
Anders Göras Martin Oskarsson

För hcp-grupp 1: Enbart tävlingsronder.
För hcp-grupp 2: Tävlingsronder och sällskapsrundor över 18-hål.
För hcp-grupp 3, 4 och 5: Tävlingsronder och sällskapsrundor över 18 eller 9-hål.
Hcp-grupp EGA Exakt Handicap Buffertzon Poäng
1 -4,4 35 – 36
2 4,5-11,4 34 – 36
3 11,5-18,4 33 – 36
4 18,5-26,4 32 – 36
5 26,5-36,0 31 - 36
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En ny marknadskommitté har
formats under året. Vi har för-
sökt samla krafter som har god
inblick i näringslivet och som har
ett bra nätverk även på den pri-
vata sidan. Kommittén har vid
ett antal möten under året, arbe-
tat med strategier, som skall
vara till fördel för såväl sponso-
rer som forsbackas medlemmar.
Hela arbetet är inte klart, men vi
kommer att försöka göra vissa
delar synliga under våren, för att
stärka oss som en framgångsrik
golfförening.

Kommittén består av Göran Magnus-
son, Hans-Olov Blom, Kent Normark,
Kenth Peterson och Mikael Möller samt
vår intendent Peter Jakobsen.
Under året har även den traditionella

Sponsorgolfen genomförts. Nu med den
nyuppsatta pokalen från Åmålstryck.
Sponsorgolfen är samtidigt kvaltävling

för DI-golfens regionskval som gick av
stapeln på Mosjö Golf and Country Club
i Örebro.
I toppen på det 30 lag stora startfältet

var det mycket jämt. Säffleekonomerna
lag 2 med Claes-Göran Lindh och Peter

Hahn vann på 41 poäng.Tvåa var OK/Q8
40 poäng och Håkanssons med 39 poäng
på tredje plats.
Då det uppstod förhinder för de första

två lagen att åka till Mosjö blev det
Håkanssons, som representerade Fors-

backa i regionskvalet. Sedvanlig prisutdel-
ning och förtäring avslutade dagen.

Marknadskommittén
Göran Magnusson

Ny marknadskommitté bildad under året

Säffleekonomerna lag 2 41 p
Peter Hahn/Claes Göran Lindh
OK/Q8 40 p
Jörgen Johansson / Rigmor Plikk
Håkanssons 39 p
Marita Gustafsson / Göran Arvidsson
HMS Contrade 39 p (shc)
Håkan Schullström / Daniel Schullström
SWEDBANK 39 p (shc)
Mikael Möller / Birgitta Nyqvist
NVS Installation 39 p (shc)
Peter Persson / Stefan Jansson
Ernst&Young 38 p
Johnny Kjellin / Leif Andreasson
Intersport 38 p (shc)
Peter Svensson / Christer Lundberg
LIAN-PAC 38 p (shc)
Jan-Olof Svensson / Urban Blom

Åmålstryck lag 1 37 p
Anders Göras / Kent Peterson
Opcon lag 2 37 p (s 3)
Torbjörn Olsson / Torbjörn Brännmark
El-Supply lag 2 37 p (shc)
ChristianAlexandersson/Anders Stenmark

Slutställningen med de sex främsta:
1 Säffleekonomerna 12 p 1 seger
2 OK/Q8 10 p
3 Håkanssons 8 p
4 HMS Contrade 6 p
5 SWEDBANK 4 p
6 NVS Installation 2 p

De 12 bästa resultaten var:

Marknadskommittén tackar
sponsorerna för värdefullt
stöd 2008.

Hålsponsorer
Hål 1. Handelsbanken

2. Lianpac AB
3. Bäcke Emballage
4. Opcon
5. Stenberg Bil
6. Eltjänst AB
7. (Forsbacka GK)
8. Öhrlings PWC
9. Håkansson Sågblad
10. El-Supply
11. Bozela Parts
12. Br. Brandt Personbilar

13. LBC Värm-Dal
14. AB Åmålstryck
15. Åmåls Kommun
16. NVS Installation
17. MEK-Service / Axel P
18. SWEDBANK

Övningsbanan: S|E|B Åmål
Drivingrangen: Praktikertjänst
Silon: Kjell Heintz Bil AB
Next-Tee-skyltar: Säffleekonomerna

P-Plats sponsorer:
Hedkrok Consulting
Bolia Fastigheter
Danielssons Byggvaror
Didriksons Regnkläder

Ernst & Young
GG-färg
Glasmästarna
HMS Contrade
Höglunds Järn
Intersport
Jobbakuten
Mekonomen
Moelven Tom Heurlin
OK/Q8 Rolf Johansson
Oscis AB
Slindit Data
Stena Recycling
Storholmen Rederi
Tinas Hälsobod
Truckpoolen
ÅSAB

Forsbacka Golfklubbs sponsorer
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VERKSAMHETSPLANER 2009
Banan.
Förutom normal banskötsel kommer
sådd av vit och gul tee på hål 13 att
utföras. Tillgängliga jordmassor kommer
att användas för att terrassera ny tee på
hål 17. Slopning av banan skall göras.

Skog och vägar.
Avverkning och försäljning av ca 1 200
kubikmeter skog. Stubbfräsning bland
annat vid hål 11. Skogsplantering mellan
hål 4 och 5. Vägen mellan hål 18 och
pumphuset flyttas i plan så att lastbil med
släp kan passera bron över Gärdesfallet
utan isärkoppling.

Byggnader
Banan liksom våra byggnader kommer
snart att behöva vila sig inför nästa
säsong, som snart står för dörren, tiden
går av någon anledning ”fortare och for-
tare”. Under säsongen har en del mindre
projekt genomförts, icke desto mindre
viktiga. Vår bollautomat har fått tak över
sig, lika så våra golfbilar. Nytt golv och
trapp till vårt klubbhus stod också klart
inför säsongstarten. Till våren/nästa
säsong kommer ommålning av Jäg-
mästarflygeln att genomföras.

Damkommittén
Damdagar skall även nästa säsong vara
tisdagar. För att tillmötesgå så mångas
önskemål som möjligt kommer vi att för-
söka ha två speltillfällen under tisda-
garna, en förmiddagstid och en eftermid-
dagstid. Vi ser gärna att fler av våra ung-
domar deltar. Startavgiften kommer att
sänkas från 30:- till 20:-.Vi kommer även
att engagera oss i att ta hand om nya
medlemmar så att dessa kommer ut på
banan och får spela. Slutligen önskar vi
att fler damer deltar i vår trevliga verk-
samhet.

Hcp-kommittén
Vi ska granska medlemmarnas resultat i
tävlingar inte minst partävlingar. Vår
uppgift är att se till att våra medlemmar
har en rättvisande hcp. Om det visar sig
att någon medlem har en bättre spelstan-
dard än vad de har hcp skall kommittén
göra en enskild hcp-revision. Om Du
sommedlem har hamnat fel i hcp och vill
att kommittén skall göra en enskild revi-

seriespel endast vid två tillfällen under
säsongen.

Oldtimmerskommittén
Oldtimmerskommittens huvudsakliga
uppgift är att utifrån lagt budget arran-
gera klubbens tävlingsverksamhet för
medlemmar i åldrarna D.50+ och H55+
oavsett handicap och ger seniorerna en
viktig social samvaro i bästa golfanda och
att tillsammans kunna njuta av värdens
bästa friskvård, GOLFEN.
Start förlägges till torsdag förmiddag,

anmälan genom kansliet, internet eller
manuellt på vår anslagstavla. Man kan
välja mellan att spela 18 hål eller 9 hål
med var sin poänglista. Kostnad för täv-
ling blir oförändrad SEK20. –
Under våren kommer vi att åter igen

bjuda in samtliga tävlingsledare till ett
informationsmöte. En lättare checklista
för översikt av vad som skall göras ska
presenteras. Fri lunch erbjuds i samband
med den egna tävlingen. Två tävlingsle-
dare finns på varje tävling. Är någon
intresserad att ställa upp och hjälpa till,
ring TK Alf Åberg 0532-13886 eller
någon i kommittén
Enligt årsmötets önskan ska kontakten

med MUFF och Värmlandsklubbarna
fortsätta. Önskan finns att ha en lottad
”kom igång” bästboll i början och en lot-
tad greensome tävling någon torsdag.
Matchspel singel ska också ordnas.
KM för H. 65, H. 75, D. 60 och D. 70

ska ordnas och två inbjudningstävlingar
MUFF och Värmlandsklubbar ska
genomföras. Oldtimers hemsida under
www.forsbackagk.se kommer att utökas.

Coacher för BDGF’s serielag är:

H. 65 Reinhold Berg 0531-106 43
H. 75 Bror Nilsson 0532-511 58
D. 60 Gunilla Kjellstedt 0532-167 56
D. 70 Vacant

Herrkommittén
Ny ordförande och nya personer på de
olika befattningarna kommer att presen-
teras under våren. Verksamheten kom-
mer att likna årets med en hemlig resa
som startskott. Vi kommer att ha ca 20
tisdagstävlingar från olika tees och spela
match om Pär Öhmans Minne med för-

sion kontaktar Du instruktören (Martin
Oskarsson). Kommittén måste alltid få in
dokumentation på medlemmens spelstyr-
ka (scorekort från spelade ronder) för att
kunna genomföra en rättvisande revide-
ring.

Utbildning / lektioner
Planera och genomföra träning-
ar/läger/kurser för knattar/juniorer/elit/ i
samarbete med juniorkommittén.
Tillsammans med dam/herr/oldtimers-
kommittéerna planera och genomföra
lämpliga utbildningar/temakvällar/med-
lemsvårdande aktiviteter. Planera och
genomföra ”prova på” golf för sko-
lor/sponsorer/allmänhet. Ansvara för
Golfgymnasiet på Karlbergsgymnasiet.
Erbjuda golfskolor/läger/lektioner till
våra hotellgäster i samarbete med hotel-
lansvariga. Planera och genomföra nybör-
jarutbildningar och andra aktiviteter för
våra nya medlemmar. På sedvanligt sätt ge
privatlektioner och grupplektioner till
medlemmar och gäster.

Junior- och Elitkommittén
Träna, utbilda och fostra juniorerna till att
representera Forsbacka GK på bästa möj-
liga sätt på hemmaklubben och andra
golfbanor. Juniorerna delas in i olika trä-
ningsgrupper från de minsta i ”golfkul”
till de som representerar Forsbacka i
diverse tävlingar och andra arrangemang
med koppling till golf.
Verksamhetsstrukturen formas utifrån

föregående år med träningsgrupper som
delas upp efter ålder och vilken nivå man
representerar Forsbacka i tävlingar. Vi
avser att genomföra sommarläger med
efterföljande tävlingar Skandia Cup och
Scramble. Vi prioriterar Skandia Tour täv-
lingar men kommer även att ha
Forsbackas juniorer som deltagare i andra
större tävlingar runt om i Sverige.
Forsbackas elitlag satsar vidare mot

fortsatt utveckling och konkurrenskraft.
En verksamhet som bygger på individuellt
åtagande tillsammans med lagarbete. Till
stor del vilar utvecklingen av elitverksam-
heten på respektive lagmedlems egna
engagemang och träningsambition.
Verksamheten avser att i möjligaste
utsträckning bidra med bästa förutsätt-
ningar för ett kvalitativt lagbygge som har
som mål att vara väl förberedda inför seri-
espel. För både herrar och damer spelas �
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hoppningsvis ännu fler deltagare än i år.
Kommittén ansvarar för en tävlingsdag
under Forsbackaveckan och för klubbens
H-35 och H-45 lag. Säsongsavslutningen
planeras innehålla utflykt till annan bana
och, om möjligt, en 18-hålstävling med
efterföljande trevligheter.

Marknadskommittén
En ny marknadskommitté har formats
under året. Vi har försökt samla krafter
som har god inblick i näringslivet och
som har ett bra nätverk även på den pri-
vata sidan. Kommittén har vid ett antal
möten under året, arbetat med strategier,

som skall vara till fördel för såväl sponso-
rer som forsbackas medlemmar. Hela
arbetet är inte klart, men vi kommer att
försöka göra vissa delar synliga under
våren, för att stärka oss som en fram-
gångsrik golfförening.
Kommittén består av Göran Magnusson,
Hans-Olov Blom, Kent Normark, Kenth
Petterson och Mikael Möller samt vår
intendent Peter Jacobsen.

Tävlingskomittén
2009 års tävlingsverksamhet innehåller en
del förändringar. Forsbacka Open kom-
mer eventuellt inte att genomföras då vi

fortfarande inte har någon huvudsponsor.
Finalen i Dalslänningen Tour utgår till
annan klubb. Ett nygammalt koncept för
att öka deltagandet i KM diskuteras och
kommer att presenteras under våren. I
övrigt liknar programmet årets med några
mindre förändringar. Glädjande är att vi
har en ny kandidat till ordförandeposten i
Tävlingskommittén, Kenneth Johansson.

Klubbmästare
2008
HERRAR

Marcus Nilsson

DAMER
Catrin Eriksson

Pojkjunior:
Niclas Skoglund

Flickjunior:
Sandra Jansson

H-35:
Hans B Johansson

H-45:
Jörgen Odén

H-55:
Dick Svensson

H-65:
Leif Andreasson

H-75:
Jörgen Baier

Foursome:
Stefan Gunnarsson &
Henning Johansson

H-45, D-35, D-50, D60 & D70
Ingen tävling

Vi gratulerar
alla klubbmästare!
Prisutdelning sker på

höstårsmötet



The 37th Ryder Cup

The 37th Ryder Cup gick av sta-
peln på Valhalla GCC, Louisville
Kentucky, 15-21 september och
jag hade förmånen att få vara
där.
Det var en fantastisk upplevelse då jag
aldrig tidigare varit på en större golftäv-
ling. Som många andra har jag ofta suttit
framför TV:n och tittat och önskat att
man varit där. Det skall erkännas att det
var jobbigt, med tidiga mornar, sena kväl-
lar och ett konstant kringflackande på
banan i jakt på en bra plats, allt i 35 gra-
dig sommarvärme. Men det var värt
varenda svettdroppe.
Organisationen var mycket bra, från

transporter av folk till och från banan till
kvaliteten på greenerna, mycket impone-
rade. Det jobbade drygt 3 000 funktionä-
rer på området under dagarna varav två
med koppling till vår egen klubb. Åke
Moberg arbetade med leaderboards och
Christer Jacobsen bemannade en utav
flera shopar.

Min första dag på banan var onsdagen.
Jag hade förmånen att kunna vara där

tidigt varje dag då jag tog mig in på områ-
det via funktionärernas gate. Det innebar
att jag var på området ca 07.00, Åke och
Christer gick till sina funktionärsuppgif-
ter och jag kunde göra vad jag ville.
Onsdagen ägnade jag åt att hitta strate-
giskt bra platser för att kunna följa spelet
och testade sedan dessa genom att följa

européernas träning på de sista nio. En av
dagens höjdpunkter var att få min blågula
keps signerad av Robert Karlsson vid tee
på hål 11. Träffade även på några andra
svenskar, bland annat SVT sportens
reportageteam som bestod av hela två
man, han Karlsson från Karlstad och en
fotograf.
Torsdagen följde ungefär samma mön-

ster som onsdagen. Började vid tränings-
området och såg på uppvärmningen. Kul
att se Padraig Harrington leta ”känslan”
genom att omväxlande slå drivar med
höger och vänster hand ca 250 meter.
Eller när JB Holmes slog en drive som
landade på taket till scenen 320 meter

längre bort, då blev det jubel. Senare
under dagen drev han green på 13:e hålet,
jag kan lova att jublet då var ännu högre.
Följde sedan bollen med bland andra
Stenson och Casey de första hålen på de
första nio. Växlade till Garcias boll vid hål
7 och fick se honom lägga upp andra sla-
get 4 decimeter från pinnen från sisådär

220 meters avstånd. Han såg nöjd ut.
Dagen avslutades med att följa juniorla-
gens match, vilken upplevelse det skall ha
varit för dessa ungdomar. Därefter såg vi
större delen av invigningsceremonin och
sedan var orken slut.
Tyvärr fick man inte ha kamera med sig

in på området annat än under träningsda-
garna så det blev inga bilder under själva
tävlingen. Under träningsdagarna bjöd

spelarna i båda lagen på show, både på och
utanför banan med mycket skämtande
och autografskrivande. Från och med fre-
dagen var det en helt annan atmosfär, man
kunde se och nästan känna spänningen
och att lagen nu var redo för tävling.
Följde de båda svenskarna under inled-
ningen av dagen och valde sedan att följa
spelet från en fast punkt.

Harrington och Garcia under inspelsdagarna.
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Valhalla GCC

Styrelsens förslag till
ändring av stadgarna.
Paragraf 15, tidpunkt kallelse

Gällande formulering:

”Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårmöte skall senast
3 veckor före årsmötet tillsändas medlemmarna och anslås på klubbens anslagstavla”

föreslås ändras till

”Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårmöte skall senast
3 veckor före årsmötet göras tillgänglig för medlemmarna på klubbens hemsida, genom
e-postutskick och anslås på klubbens anslagstavla. Dessutom skall tidpunkt och plats för
mötet annonseras i lokalpressen.”

De båda avslutande dagarna var fantas-
tiska. Massor av bra prestationer på
banan, fanatisk publik på båda sidor, som
ivrigt, högljutt och nästan alltid sportsligt,
hejade fram sina lag. Vid ett tillfälle under
lördag förmiddag vid hål 12 fann jag mig
stående mitt ibland ”the lepprecons” från
Irland, vilt hejande på Ian Poulter efter att
han slagit inspelet till en meter från pin-
nen. Hoppet levde. Annars var lördagens
höjdpunkt att få följa Robert Karlsson och
Henrik Stensons match från 17:e green
till Roberts sänkning av putten för del-
ning på 18:e, då var man stolt över att vara
svensk!

Söndag, matchen förlorad, surt. Följde
spelet från några väl valda platser, bland
annat den naturliga läktaren bakom 14:e
green. Härifrån såg man 13:e green, hela
14, 15:e tee och 16:e green samt en stor
bildskärm, perfekt. Det kändes som om
dagen bestod av ett enda långt, enormt
jubel. Det var inte svårt att lista ut vad
som hände, det var bara att lyssna på styr-
kan i jublet. Satt vid 17:e green när Boo
”Boooo” Weekley och JB Holmes avgjor-
de, det gjorde ont i öronen. Strax efteråt
kom Paul Azinger körande i golfbilen, då
gjorde det ännu ondare. Det var bara att
acceptera, förlusten var ett faktum, ta det
som en man.
Avslutningsvis, det var en fantastisk

upplevelse och ett minne för livet.
Rekommenderar varmt att besöka en
Ryder Cup-tävling, kanske redan 2010 i
Wales…?

Peter J.

Poulter på 12:ans tee

Jimenéz tränar puttning



16

ForsbackaNyttForsbackaNytt ForsbackaNyttForsbackaNytt



17

ForsbackaNyttForsbackaNyttForsbackaNyttForsbackaNytt

Förslag till årsavgifter 2009
2008 2009

Vuxen full spelrätt 3100 3200
Vuxen full spelrätt utan lån 3700
Vardagsmedlem 2500 2600
Passiv (saknar spelrätt) 500 500
Pay as you play & Non-Resident 1200
Studerande & Värnpliktig 22-27 år 1600
Junior 17 - 21 1860 1400
Junior 11 - 16 1260 1000
Junior 0 - 10 660 600
Insats & Inträde
Medlemslån (från 22 år) 6000 0
Inträdesavgift, ny 22 år & äldre 2000 0
Övriga avgifter
Avgift vid för sen fakturabetalning 200 200
Skåpavgift för hyrt skåp 200 200
Skåpavgift för litet eget skåp 30 30
Skåpavgift för eget stort skåp 50 50
Parkeringsplats för el-moped 200 200
Skåpavgift för batteriskåp 150 150
Städdeposition 200 200
Styrelsen föreslår att medlemsantalet skall vara max. 1.200
aktiva medlemmar fördelat på 840 vuxna, 100 Pay as you
play &Non resident, 60 vardagsmedlemmar samt 200 juniorer.

Klubbgemensamma (KG) 2 380 -427 1 953 2 375 -374 2 001 2 444 -366 2 078
Greenfee/Ftg-golf etc.(KG) 1 132 -5 1 127 1 124 -11 1 113 1 170 -2 1 168
Kansli (KS) 461 -1 303 -842 380 -1 192 -812 343 -1 169 -826
Tränare/DR (TR/DR) 512 -464 48 316 -490 -174 385 -508 -123
Konf.läger (KONF) 463 -378 85 0 0 0 0 0 0
Jägmästaren (JÄG) 818 -668 150 795 -498 297 835 -744 91
Jägmästargreenfee (JÄG) 438 0 438 395 0 395 410 0 410
Marknadskommitten (MAK) 480 -50 430 296 -45 251 350 -45 305

Bana (BK) 645 -3 080 -2 435 593 -3 181 -2 588 543 -3 065 -2 522
Fastigheten (FS) 40 -444 -404 271 -566 -295 389 -552 -163
Junior/Elitkommité (JEK) 52 -238 -186 27 -68 -41 28 -145 -117
Tävlingskommitté (TK) 124 -73 51 142 -74 68 115 -40 75
Övr. Kommittéer (ÖK) 60 -59 1 52 -52 0 0 0 0
Styrelse (ST) 0 -34 -34 0 -17 -17 0 -26 -26
BDGF-seriespel (BDGF) 0 -7 -7 0 -7 -7 0 -7 -7
Bidrag (BI) 18 0 18 22 0 22 19 0 19
Hyror (HY) 201 0 201 104 0 104 104 0 104

0
Vinst vid maskinförsälning 69 0 69
Finans.int/kostnader 48 -3 45 22 -8 14 30 -8 22

Resultat före avskrivningar 708 331 488
Avskrivningar -428 -445 -481

Resultat 280 -114 7

Resultatrapport Forsbacka GK Budget 2009

Utfall 2007
Intäkter/
Kostnader Prognos 2008 Budget 2009

Belopp i Tkr

Investeringar - Budget 2009
Hotellet
Brandskydd 100.000:-

100.000:-
Banan
Fairwayklippare 600.000:-

600.000:-
Klubbgemensamt
Kontorsmaskiner 15.000:-

15 000:-

SUMMA KRONOR 715.000:-
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Budgetkommentarer 2009

Valberedningens förslag till styrelse för
Forsbacka Golfklubb 2009

Valberedningen föreslår en styrelse bestående av ordförande och sex ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter.
Valberedningen föreslår att mötet väljer nedanstående personer att ingå i Forsbacka GK:s styrelse 2009:

Ordförande: Anders Göras 1 år omval
Ordinarie ledamöter: Paul Erixon 2 år omval

Rolf Andersson 2 år nyval
Ing-Marie Kj-Karlsson 2 år omval

Suppleanter: Magnus Dalsbo 1 år omval
Kenneth Johansson 1 år nyval
Björn Jonasson 1 år omval

Ombud till BDGF-möte: Beslutas i styrelsen
Kvar i styrelsen med ytterligare ett år kvar av sin valperiod är Göran Magnusson, Fredrik Nilsson och Marita Gustavsson.

Revisorer: Mikael Möller, ordf. 1 år omval
Lars Bergendahl (Öhrlings) 1 år omval

Revisorssuppleanter: Mari Teg 1 år omval
Stefan Westerberg (Öhrlings) 1 år omval

Samtliga personer som har föreslagits har accepterat nomineringarna.
Åmål i oktober 2008

Fredrik Waern, Leif Andreasson och Ingela Nordström

Det känns som om sommaren tog slut
tidigt i år och ungefär samtidigt började
larmrapporter om finansiell oro sprida sig
runt i världen. Ovanpå allt detta så är det
kris i golfsverige med sjunkande med-
lemsantal och golfklubbar som hamnat i
ekonomiska svårigheter varav ett antal har
gått eller kommer att gå i konkurs. Att i
dessa tider göra en budget för år 2009 kan
ju ses som en utmaning och visst har vi
fått titta lite extra på våra intäkter och
kostnader. Trots allt så är vi i styrelsen
ganska trygga med den situation vi befin-
ner oss i. Vi har en ekonomi i balans och
framförallt har vi nog det bästa konkur-
rensmedlet i sådana här tider, nämligen en
fantastiskt bra bana!
Vår bana har vi försökt att fortsatt vara

rädda om genom att inte skära ner på
kostnadssidan avseende löpande bansköt-
sel. Det som istället blir bortskuret under
2009 är planerade tee-ombyggnader. Vi
måste liksom alla verksamheter räkna

med ökade kostnader avseende löner och
allmänna kostnadsökningar. Överlag har
dock samtliga kostnader granskats och ifrå-
gasatts eftersom vi är övertygade om att vi
inte kan räkna med några ökade intäkter
under kommande år.
Intäktssidan är den del som föranlett

mest diskussioner i budgetarbetet för
2009, inte så konstigt med tanke på osä-
kerhetsfaktorerna runt om oss.
Konkurrenssituationen har tvingat oss att
tänka i nya banor varför vi föreslår både
slopade inträdesavgifter och lån liksom
nya medlemskategorier. Styrelsen är över-
tygad om att vi inte kan stå utanför den
utveckling som nu sker även i vår närhet
med mer differentierade spelrättsavgifter.
Vi hoppas att våra medlemmar skall väl-
komna denna förändring och att vi även
blir mer attraktiva för nya potentiella
medlemmar. Budgeterade intäkter avse-
ende greenfee och Jägmästaren är i stort
sett i nivå med budgeten för 2008. Årets

utfall (se kommentarer nedan) stärker oss
i tron att detta är rimligt.
Vi har liksom många andra ideella för-

eningar ekonomiska bidrag, främst för
personal. Bidragen är viktiga för klubben
utifrån det sätt som vi är organiserade och
arbetar efter idag. Det är inte osannolikt
att dessa bidrag minskar successivt fram-
över vilket kommer att ge effekt på många
idrottsföreningar runt om i landet. Vi har
redan börjat anpassa oss i vår budget för
2009 men här kan utvecklingen innebära
ytterligare utmaningar framöver.
Att Jägmästaren inte blev ommålad

under 2008 har knappast undgått någon.
Det högtryck som rådde i början av året
innebar att det var i stort sett omöjligt att
få hjälp. Det har givetvis inneburit att vi
lagt in motsvarande kostnad, drygt 200
tkr, i budgeten för 2009. Denna kostnad
täcks även i nästa års budget av väntade
skogsintäkter varför nettot av dessa två
poster är i stort sett noll i budgeten. Det

�
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AB Åmålstryck

INFORMATION FRÅN
RECEPTION & KANSLI

Under vinterhalvåret finns Margareta och Peter i reception/kansli.
Öppettiderna är normalt 09.00-14.00. Martin når Ni via mail.

Tel.nr. E-post
Receptionen 0532-61690 hotell.fogk@telia.com
Intendenten 0532-61691 info@forsbackagk.golf.se
Instruktör 0532-61692 pro.fogk@telia.co
Fax 0532-61699

Ändringar gällande medlemskap
vill vi ha senast 15 december då fakture-
ring för 2009 kommer att ske i slutet av
december.

Fakturering
Även nästa säsong finns möjligheten att
dela upp betalningen; minst 50% på för-
fallodatum, minst 25% i februari och
slutbetalning siste mars. Betalning vill vi
helst ha till vårt bank-giro, 118-1171, då
vi håller på att avveckla postgirot. Vid
betalning är det mycket viktigt att ni upp-
ger fakturanummer och golf-id som refe-
rens.

Bagskåpen
vill vi varmt rekommendera att alla töm-
mer och tar hem utrustningen under vin-
tern. Ni slipper skador på utrustningen av
gnagarna och vi kommer åt att städa
ordentligt. Rensa gångarna utanför skå-
pen om ni har saker där, vi kommer att

städa ordentligt under våren.

Kvarglömda klubbor
har vi några stycken i receptionen. Saknar
ni någon så hör av er.

Kontaktuppgifter
Det är viktigt att Ni uppdaterar Era
adressuppgifter på Golf.se så att vi har
aktuella uppgifter för fakturering och
andra utskick samt att matrikeln på hem-
sidan är aktuell. Uppgifterna hämtas ur
GIT. Behöver ni hjälp så kontakta oss.

E-postadresser
är vi väldigt tacksamma för om ni för in
under er medlemsbild på golf.se om ni nu
inte har någon där redan. Vi kommer att
fortsätta att skicka ut nyhetsbrevet via
mail till Er.

Hemsidan
kommer att utvecklas vidare. Vi övergår
mer och mer till att kommunicera via

hemsidan och nyhetsbrev via mail. En
nyhet är att Leif Sundberg är ansvarig för
hemsidan så lämna gärna synpunkter och
tips till honom. Leifs e-postadress hittar
ni på startsidan.

Golfresa
i klubbens regi erbjuds till våren. Se sepa-
rat annons i tidningen och på hemsidan.

Tack
till Edvin som hjälpt oss i receptionen
under säsongen. Tack till Lars Swensson
och Birgit Järpsten för ytterligare en bänk
vid 18:e green.Till sist önskar vi som job-
bar på Forsbacka
alla medlemmar en riktigt God Jul och
ett Gott nytt år!

Peter, Maggan, Martin, Björn, Pelle,
Kalle, Birgit, Hugo och Eva.

är också i stort sett en nollbudget som sty-
relsen presenterar för år 2009. Det som
känns viktigt att betona är att styrelsen
kommer att stå på tårna för att känna av
intäktssidan för att på ett snabbt sätt
kunna anpassa våra kostnader om så skul-
le behövas.
Prognosen för 2008 visar på ett negativt

resultat på -114 tkr att jämföra med bud-
geterat nollresultat. Det stora tappet lig-
ger på greenfee där vädret under andra
halvan av augusti och september utgör
förklaringen. Fram till dess låg vi faktiskt
bättre till än under 2007. Glädjande är att
Jägmästaren i stort sett når budget trots

att vi tvingades stänga två helger i sep-
tember som var fullbokade. Kostnaderna
på Jägmästaren understiger kraftigt bud-
geten för 2008 och det är främst ommål-
ningen som är förklaringen till detta.
Samtidigt har kostnaderna för fastigheten
ökat avseende reparation och underhåll av
fastigheterna. Där ligger bl. a den nya
trappen till huvudbyggnaden och tak till
golfbilarna.
Under 2008 har klubben investerat i en

ny greenklippare. Trots ett osäkert finan-
siellt läge så måste vi fortsätta att investe-
ra i vår maskinpark även under 2009. Nytt
brandskydd blir också installerat inför

säsongen 2009. De investeringar som var
budgeterade inför 2008 har blivit skjutna
på då ett stort arbete har lagts ner under
året för att kartlägga och dokumentera
våra brandskyddsregler. Nu har vi kom-
mit till en punkt där vi måste investera för
att ge våra gäster ett bra brandskydd och
därmed kunna fortsätta med vår hotell-
verksamhet.

Ingela Nordström

forts. fr. föreg. sida Budgetkommentarer


