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Arbete med 18:e hålet
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Ännu en fantastisk sommar, denna gång 
med en betydligt bättre start, har passe-
rat. En vädermässigt ganska skaplig höst 
också. Nu går vi till vintervila stärkta till 
både själ och handicap.

Vad gäller våra intäkter så har de väl inte 
riktigt nått upp till vädrets nivå. Det har 
ju varit fantastiska förutsättningar för 
golfbanorna överallt på våra breddgrader.
Utvecklingen av det artonde hålet blev 
riktigt lyckad och till nästa sommar har 
även greenen fått ett lyft. Artonde hålet 
har ju länge varit en engagerande fråga 
och jag hoppas vi nu alla kan enas om att 
vi har ett bra avslutningshål och därmed 
lägga frågan till handlingarna.

Vi har haft viss turbulens vad gäller tjäns-
ten som klubbchef. Av etiska skäl kan 
man som styrelse inte alltid fullt ut prata 
klartext om det som händer i enskilda 
personalärenden, något som jag tror alla 
förstår, utan tvingas agera till synes omo-
tiverat. Vi har avslutat anställningen med 
vår tidigare klubbchef och därpå annon-
serat efter och sedermera anställt en ny 
klubbchef, Christer Stolpen. Christer har 

tydligt uttalat vikten av trivsel för både 
anställda, medlemmar och gäster och att 
gott bemötande och professionalism ska 
prioriteras. Starten har varit god och jag 
känner fullt förtroende för att detta blir 
bra.

Restaurangen har en sedan våren ny res-
tauratör, Ziad Kaawach. Ziad kommer att 
fräscha upp resturangens lokaler under 
vintern. Klubben kommer samtidigt se 
över entrén och gamla receptionen. Ett 
”lyft” flera har frågat efter en tid. Trevligt!
Leif Sundberg slutar ansvara för hem-
sidan. Vi har alla sett Leifs foton som 
förgyllt både hemsidan och andra ”re-
klamplatser” där Forsbacka har fram-
ställts från sin allra bästa sida med hjälp 
av dessa. Bilder som alltid kommer att 
leva kvar och som vi är tacksamma för.

Avslutningsvis vill jag tala om att jag vid 
årsmötet avslutar min tid som ordföran-
de. Det har varit ett väldigt trevligt och 
givande uppdrag men jag har inte lyckats 
sköta mitt uppdrag som jag önskat senas-
te kvartalen eftersom jag sedan sista mars 
bor heltid i Skåne. Vice ordförande har 

tagit ett mycket stort ansvar istället. Jag 
tackar för mig, för allt trevligt bemötande, 
och önskar min efterträdare lycka till.
(Det ryktas att Hans vann DM. Är det 
sant?)

Lev gott!

Svante Melander
Ordförande

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Golfvänner

Karlstad
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Förra året upplevde vi den värsta vinter 
och vår en golfbana kan drabbas av och 
det dröjde nästan hela säsongen innan 
den var i godkänt skick. I år var det 
motsatsen, rekordtidig start den 20 mars 
med nästintill perfekta väderförhållanden 
vilket gjorde att greenernas vitgröe blom-
made tidigare och även hann med att 
dyka upp en andra gång om än i mindre 
omfattning.
Sammantaget har vi haft den absolut 
bästa banan i våra trakter och kan även 
tävla nationellt, framför allt när det gäller 
greener. Mycket beröm har inkommit 
beträffande de snabba greenerna, nu med 
en ”stimp” runt 10! Det enda problemet 
med denna hastighet är att det på vissa 
greener endast finns några få platser där 
det är möjligt att placera hål, detta i sin 
tur ställer krav på att den som sätter hål 
har känsla för var det är möjligt.

Större del av säsongen har det 18:e hålet 
spelats som par 3 och det har fungerat 
bra, men trots det förhållandevis korta 
avståndet (ca 80 m) har ingen lyckats med 

att göra ”hole in one”. Den 14:e september 
började spel från ordinarie tee och en ny 
fairway med en stor och välkomnande 
landningsyta togs i bruk. Tack Per-Åke, 
Karl-Gustav och Per N. m.fl. och tack ni 
som ställde upp med stenplockning innan 
första klippningen.

I fjol slutfördes asfaltering av uppfart 
och parkering för att ge alla ett bra första 
intryck. Nu under senhösten kommer vi 
att slutföra renoveringen av det 18:e hålet 
genom att göra några förändringar av 
green, allt för att den som spelat banan 

skall kunna gå därifrån med ett leende då 
avslutningshålet blivit betydligt ”snällare” 
än tidigare.

När det gäller frivilligarbeten på bana 
och skog är det en fantastiskt viktig del av 
vår verksamhet. Ett exempel från städ-
dagarna i mars där 53 personer ställde 
upp och tillsammans gjorde 264 timmar, 
detta motsvarar 33 hela arbetsdagar för 
en person!
Dessutom har vi nu begåvats med två s.k. 
röjargäng: ett under ledning av Leif Gus-
tafsson och ett med Hans B Johansson. 
Båda dessa har gjort betydande insatser. 
Ni som ännu inte varit med och vill vara 
med i trevliga sällskap samtidigt som ni 
förfinar vår bana kan med fördel kontakta 
Leif, Hans eller undertecknad.

Johnny Kjellin BKO

Golfbana och skog 2014
RAPPORT FRÅN BANKOMMITTÉN 2014
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OLDTIMERSKOMMITTÉN

Efter en fantastisk säsong med 22 täv-
lingsdagar hade oldtimers avslutning den 
23 oktober 2014 med årsmöte på restaur-
ang Dalhall i Åmål. Rubriken kräver en 
förklaring, alla valdes om, vilket innebär 
att undertecknad är ordförande för ett 
år framåt. Övriga medlemmar är Bo-
Lennart Hjalmarsson, Christer Axelsson, 
Monika Fagerström, Ulla Gustafsson och 
Ulf Gärdensmo.
Efter mötet åt de ca 40 medlemmarna en 
underbar supé och i samband med kaffet 
förrättades prisutdelning för årets presta-
tioner. Bror Nilsson uppvaktades för sin 
prestation att göra HIO som 90-åring och 
han själv berättade om allt som hänt efter 
det blivit känt att han gjort ett HIO.
Sett över hela säsongen segrade på dam-
sidan: Birgitta Nyqvist, poängbogey och 
Anita Johansson, slaggolf. På herrsidan 
vann Leif Sundberg poängbogeyn och 
Dan Nilsson slaggolfen. Partävlingarna 

vanns av Britt Gustafsson/Birgitta Nyqvist 
och Hans Åström/Rolf Andersson. 9-håls-
tävlingarna vanns av Ivan Hemmings-
son. Totalt hade vi 575 starter på de 22 
tävlingsdagarna.
Kommittén fick i uppdrag av ett enigt 
möte att skriva en motion till Forsbackas 
höstårsmöte med krav om att återgå till 
att starta våra tävlingar tidigast 09.00 på 
torsdagar.
Inför 2015 har kommittén målsättningen 
att fortsätta med en tävling i veckan. Vi 
kommer att ha poängbogey, slaggolf och 
partävling i ungefär samma utsträckning 
som i år. Eventuellt skall vi försöka få ett 
utbyte med någon grannklubb. 
Vi i kommittén vill framföra ett tack till 
alla som ställt upp för att göra vårt fina 
Forsbacka till en trevlig samlingsplats 
under året och önskar alla ett gott nytt 
golfår 2015.

Stellan Nyqvist, ordförande

Inget nytt i oldtimerskommittén

Stämningen var på topp när oldtimerskommittén avslutade golfsäsongen med supé på Dalhall.

Att göra hole-in-one är märkvärdigt och 
imponerande på sitt sätt. Till den här pre-
stationen skall tillägas att Forsbacka GKs 
Bror Nilsson fyllde 90 år i februari. Freda-
gen den 3 oktober lyfte Bror telefonluren 
och ringde sin granne och spelpartner 
Ingrid Vedde.
- Vi sa att det är sista rundan för i år. Vi får 
passa på i det fina vädret och banan är så 
fin nu på hösten, berättar Bror.
När paret kom fram till hål fem, Forsback-
as första korthål som mäter 105 meter från 
röd tee konstaterade båda att spelet hade 
mycket mer att önska.
- Jag slog min träfemma som jag brukar. 
Det blev en bra träff och bollen gick rakt 
mot flaggan. Ca en meter före hål slog bol-
len ner, rullade fram och träffade flaggan 
innan den försvann, säger Bror.
- Innan jag hann säga så mycket mer fick 
jag se och höra hur Ingrid hoppade och 
ropade att: du har gjort hole-in-one, berät-
tar Bror vidare.
Nytt för året på Forsbackas femte hål är att 

Hole-in-one på årets sista runda

hålsponsorn Invegon skänker en damm-
sugare till de som har lyckan att utföra 
bragden på ett slag. Det här var den andra 
i år. Först ut var Susanne Person, Fors-
backa GK som lyckades med sitt slag den 
11 maj. Susanne har spelat sitt första år på 

Forsbacka och blev medlem den 24 april.
- Jag började spela golf här på Forsbacka 
när jag var 50 år. Det tog mig 41 år att 
göra en hole-in-on, konstaterar Bror Nils-
son.

Bror Nilsson uppvaktades av Marita Gustafsson på Invegon med skumpa och en damsu-
gare i belöning för sin Hole-in-one.

Bror Nilsson berättar om sin HIO för 
oldtimerskommitténs ordförande Stellan 
Nyqvist och övriga församlade på avslut-
ningen.
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Tävlingsåret 2014
TÄVLINGSKOMMITTÉN

Resultat 
seriespel 
2014 

Segrare & Sponsorer på FoGKs tävlingar 2014

Tävlingsåret 2014 på Forsbacka har avslu-
tats. När vi tänker tillbaka på säsongen är 
det sol och värme vi tänker på först och 
främst. Men vi fick också känna på väder-
gudarnas arga sida. Forsbacka klarade sig 
bra men vi fick vår beskärda del av regn 
och åska. Vid tre tillfällen var vi tvungna 
att avbryta tävlingar. Forsbacka-veckans 
scramble, BDGF:s seriespel för H-75 och 
en oldtimers tävling drabbades av åskovä-
der. Så för deltagarnas säkerhet avbröts de 
tre tävlingarna.
Ett stort och varmt tack vill jag rikta till 
de som ställt upp som tävlingsledare 
under årets klubbtävlingar. Utan det 
engagemanget kan vi inte genomföra våra 
tävlingar. Våra tävlingssponsorer ska hyl-
las och tackas. Många golfare har lämnat 
Forsbacka med fina priser efter bra spel 

på vår vackra bana. Det har framförts 
från både medlemar och gäster vilken hög 
kvalité det varit på banan i år. Stor eloge 
till Pelle och hans personal för ett bra 
jobb på banan under hela säsongen. 
Under 2014 har vi på Forsbacka GK ge-
nomfört 15 klubbtävlingar och har totalt 
haft 1396 startande golfare. Det gör ett 
snitt på 93 deltagare vid varje tävling. 
Av dessa var tre stycken singeltävlingar de 
lockade totalt 256 deltagare. Det betyder 
85 startande per tävling. En ökning från 
föregående år med 4 spelare per tävling. 
De två senaste säsongerna har vi ökat 
med 42 startande i singeltävlingarna.
Forsbacka GK har haft elva partävlingar 
under sommaren med 1052 deltagare el-
ler 526 deltagande par. En ökning med 68 
spelare i partävling under 2014. Förklar-

ningen till ökningen var att vi stod värd 
för finalen i Dalsland Tour i år.
Dessutom bjöd Forsbackaveckan på en 
scramble med 88 deltagare. En tävling vi 
tyvärr fick bryta pga åska.
Forsbackaveckan sommaren 2014 lockade 
totalt 581 startade deltagare under sex 
tävlingsdagar. Det gör ett genomsnitt på 
96,8 deltagare/tävling. 2013 lockade Fors-
backaveckan 636 startande under de sex 
tävlingsdagarna 106 spelare per dag. En 
tydlig minskning. Var det värmen?
Sammantaget har Forsbacka GK ökat an-
talet startande i tävlingar under 2014 med 
69 deltagare. Men det tack vare Dalsland 
Tour finalen som lockade 100 startande.

Tävlingskommittén
Christer Stolpen

Lag  Plac.  Lag  Plac.  
D-35 Div 1 9 Div 2 nästa säsong H-45 Div 1 6  
D-50 Div 1 6 Div 2 nästa säsong H-45 II Div 2 7  
D-60 Div 1 6 Div 2 nästa säsong H-55 Div 2 3  
D-70 Div 2 5  H-65 Div 1 5  
H-Elit Div 1 14  H-70 Div 1 2  
H-35 Div 1 3 Div 1 nästa säsong H-75 Div 2 3 

DALSLANDS TOUR KVAL 
Sponsor: Melleruds Nyheter  
Segrare: Per A Sjöberg  
             Tomas Halldan, 48 p 
 
LIONS CANCERFOND 
Sponsor: Forsbacka GK och LIONS 
Segrare: Robert Hultgren  
             Sara Ståhlhandske,  52 p  
 
PINGST IRISH GREENSOME
Sponsor: Einhall Maskiner  
A-klass: Andreas Jansson  
            Mikael Josefsson, 44 p 
B-klass: Reidun Nybakk  
            Rune Rödfjell, 45 p  
  
BRANDTS JUBILEUM MASTER 
Sponsor: Bröderna Brandt Bil AB 
Damklass: Mette Olsen  
   Ann-Britt Larsson, 46 p 
Herrklass: Björn Johansson  
               Tomas Halldan, 48 p  
 
TVÅ GENERATIONER
Sponsor: Forsbacka Golfshop 
A-klass: Carl-Henry Salomonsson  
 Martin Salomonsson, 42 p 
GK-klass: Amanda Gustafsson  
  Seth Gustafsson, 39 p 
 

FORSBACKA VECKAN   
 
ICA SUPERMARKET, SINGEL
Sponsor: ICA Supermarket Åmål 
A-klass: Marcus Nilsson, 69 slag 
B-klass: Birger Hansson, 40 p 
C-klass: Mikael Andersson, 48 p  
   
SEB GREENSOME 
Sponsor: S E B Åmål  
A-klass: Fredrik Åström   
            Hans Åström  
B-klass: Mikael Andersson
            Ulrika Sten, 42 p   
  
ED OCH BENGTSFORS  
FÖRETAGENS SCRAMBLE
Sponsor: Ed och Bengtsfors Företagarna 
    
GOLFSTORES FYRBOLL 
Sponsor: Dömle Golfshop Karlstad 
A-klass: Gösta Rahmn   
             Torbjörn Elfstedt, 43 p 
B-klass: Alicia Olsson   
            Sofie Jansson, 46 p   
   
PD:s TRAV OCH BLUES GOLF 
Sponsor: Provinstidningen Dalsland 
A-klass: Jesper Klang, 40 p  
B-klass: Peter Kullberg, 41 p  
C-klass: Göran E Magnusson, 40 p  
 

TEAM SPORTIA FYRBOLL 
Sponsor: Team Sportia Säffle 
A-klass: Jesper Klang   
             Markus Enocksson 44 p 
B-klass: Lisa Johansson   
            Jesper Johansson 47 p

GOLF DIGEST 
MAROCKO TROPHY  
Sponsor: Golf Digest m fl  
Segrare A-klass: Johan Kemi, 69 slag 
Segrare B-klass: Christina Broqvist, 66 slag 
     
ÄKTA MAKE/SAMBO MIX 
Sponsor: Hannas i Hamnen  
Segrare: Bo Jansson  
             Marie Sjöstedt, 41 p  
    
DALSLANDS TOUR FINAL 2014
Sponsor: Melleruds Nyheter  
Segrare: Hans B Johansson  
             Jonas Ranheden, 38 p  
   
KALKONGOLFEN 
Sponsor: Golfrestaurangen  
Segrare: Kenneth Johansson  
              Lucas Krave, 42 p  
   

VI TACKAR ALLA SPONSORER 
OCH TÄVLINGSLEDARE 
FÖR DENNA SÄSONG!
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FASTIGHETSKOMMITTÉN

Verksamhetsberättelse 2014
Årets golfsäsong är i det närmaste slut 
och vi kan konstatera att det varit yt-
terligare en fin sommar med fint väder 
och mycket golf. Det har även hänt en 
hel del när det kommer till fastigheterna 
på Forsbacka. Under våren genomfördes 
renoveringar av både hotellrum, omkläd-
ningsrum samt sällskapsrum. Under som-
maren drogs det igång ett projekt med att 
bygga väggar runt den taktäckta delen av 
drivingrangen samt att måla väggarna. 
Detta genomfördes återigen av ideella 
krafter som är ovärderliga för klubben 
och resultatet blev riktigt bra. Den sista 
insatsen för säsongen blev att vi bytte ut 

trasiga befintliga duschar i herrarnas om-
klädningsrum mot nya fräscha och även 
här fick vi en rejäl ansiktslyftning.

Alla projekt som vi räknat med att hinna 
med under året har genomförts förutom 
ett och det är målning av den gamla vist-
husboden Vid närmare granskning visade 
det sig att den var i större behov av reno-
vering än väntat och därför får vi göra en 
ny renoveringsplan som vi hoppas kunna 
genomföra så fort som möjligt.
Till sist vill jag ge all beröm till de 
personer som ideellt ställer upp med tid 
och engagemang, vilket medför att vi 

kan stoltsera med fina fastigheter, och en 
fantastisk golfbana.

Henrik Olsson
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DAMKOMMITTÈN

Golfåret 2014 är till ända
Damkommittén har haft 10 protokollför-
da möten under året Dessa finns att läsa 
under kommitténs hemsida. Kommittén 
fortsätter sin satsning med att försöka 
aktivera så många damer som möjligt, 
bland annat genom de månatliga scram-
bletävlingarna.

Johan Plate
Årets säsong inleddes med en föreläs-
ning av idrottspsykologen Johan Plate 
på Vikenborg i samarbete med SISU. 85 
medlemmar hade hörsammat inbjudan 
och alla var mycket nöjda med arrang-
emanget, en lyckad tillställning.

Vårmöte med mannekängupp-
visning
Ett mycket populärt inslag efter sedvan-
liga mötesförhandlingar var kommitténs 
mannekänguppvisning med kläder från 
Golfbutiken med Abacus som inriktning.

Seriespel
Damerna har deltagit i fyra olika serier 
med varierande resultat.
D-35, D-50, D-60 och D-70.

Damtävlingar
Våra mest uppskattade tävlingar är de 
återkommande Vårblomman och Boksla-
get.
I år utökat med Billerudsmatchen och 
en inofficiell landskamp mot vår vänort i 
Norge, Dröbakks damer. 

Avslutningen
Säsongen avslutades gemensamt med 
herrarna i en scrambletävling, ett nytt 
men uppskattat inslag. Dagen avslutades 
på Forsbacka med prisutdelning för det 
gångna året och en gemensam middag 
på kvällen. Något att tänka på inför nästa 
säsong, för att få gemenskap på vårt fina 
Forsbacka, kanske fler gemensamma 
tävlingar.

Årets damspelare
Årets dam är Johanna Stolpen. Hon tog 
hem poängjakten i överlägsen stil, med 
en snittpoäng på 39, räknat på 6 ronder. 
Johanna vann även eclectictävlingen Med 
detta utsågs hon till årets damspelare och 
erhöll Viveka Cedervalls skänkta vand-
ringspris.

Tack
Kommittén tackar alla damerna som 
deltagit i våra aktiviteter och ett tack till 
våra sponsorer som hjälpt till vid våra 
tävlingar.

Britt Gustafsson, ordförande
Ann-Britt Larsson, Gunilla Kjellstedt, 

Helene Andersson, Madeleine Olsson och 
Birgitta Nyqvist

Grattis Johanna

Årets damgolfare: Johanna Stolpen

Kerstin Baier och Anita Johansson vann Damlandskampen mot våra norska väninnor 
från Dröbak.

Hela gänget som deltog i landskampen samlade efter tävlingen. Forsbacka tog första 
inteckningen i vad vi hoppas ska bli en tradition.

Gunilla Johannesson kom i full landslags-
mundering.
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Under 2014 har Forsbackas D35 lag återi-
gen deltagit i seriespel. Vi har varit 7 tjejer 
som turats om att spela: Helene Anders-
son, Irene Gustafsson, Anette Johansson, 
Madeleine Olsson, Thinka Berg Sköld 
och Sofia Eriksson samt Karina Guren-
borg som vi lyckades övertala efter halva 
säsongen.
Tyvärr var det ett lag i div 2 som drog sig 
ur inför säsongen 2014, vilket gjorde att 
alla lag fick spela i div 1. Forsbacka låg 
näst sist på resultatlistan under säsongen 
men efter spelet på Allmag så petade 

Skaftö ner oss till sista placering. 
Vi har i år spelat seriespel vid fyra tillfäl-
len. De två första på våren var fyrboll/
bästboll som gick av stapeln på Lyckorna 
och Forsbacka. De två omgångarna på 
hösten innebar singelspel på Mjölkeröd 
och vid Allmag testade vi på att spela 1x 
Foursome-1 Fyrboll-1x Singel istället för 
endast singelspel. Segrade gjorde Udde-
valla. 
Vårt huvudmål med D-35 är att försöka 
spela bättre golf och hitta på aktiviteter 
utanför golfbanan för att öka gemenska-

pen i laget. Vi vill även tacka Forsbackas 
Pro Erik för våra träningstillfällen och 
tålamod.
Vi efterlyser fler tjejer som är 35 år och 
uppåt i klubben som vill vara med i vårt 
lag. Det är bara att kontakta någon av oss. 
I skrivandets stund så är det oklart om 
vi får ihop tillräckligt med spelare inför 
nästa säsong 2015.

Irene Gustafsson
Lagkapten 

D35 Säsongen 2014

Vilken helt underbar sommar vi har haft. 
En rekordtidig start på säsongen och en 
superbra hemmabana.
De banor D50 spelat i år är: Dynekilen, 
Dagsholm, Tjörn och Orust. Tyvärr 
lyckades vi inte hålla oss kvar i division 1, 
men vi har det så mysigt när vi drar iväg 
med vår turnébuss. Peptalk och många 
härliga skratt blir det, men det händer 
också att det blir en tupplur eller ett dopp 
i Vänern på vägen hem.
Ett varmt tack till alla D50-spelare som 
ger allt och är uppe med tuppen när 
vi drar iväg på vår turné. Årets lag har 
bestått av Ann-Britt, Gunilla, Karin, 

Kerstin, Marie, Rigmor, Solveig, Susanne 
och jag själv. 
Vill önska alla en härlig höst och vinter 
och hoppas på en tidig och lång golfsä-
song även nästa år.

Marita

D50 säsongen 2014

Åren går så fort. Det var inte länge sedan 
vi spelade i D-40. Vi – d.v.s. vi äldre. Nu 
har D-60 fyllts på av yngre förmågor och 
vi äldre går över till D-70.
Fyrboll/bästboll spelades i år på Ste-
nungsund och Mellerud. Första singeln, 
som också spelades som DM, på Lysekil-
Holma GK. ”Sveriges nyaste golfbana” var 
en häftig upplevelse. En bana ”varsamt 
skulpterad i det Bohusländska kulturland-
skapet”. Där gjorde Ing-marie Kj-Karlsson 
en fin insats och placerade sig på en fjärde 
plats
Sista omgången var också en singel som 
vi spelade på Dynekilen. En bana som 
jag anser överträffar sig själv, med fina 
fairways och fantastiska greener. Sist men 
inte minst - vi blev väldigt väl mottagna. 
Personligen har jag fått två nya favoriter i 
Holma och Dynekilen.
I år 2014 har vi spelat i div 1. Vi som har 

spelat: Ann-Christine Alm Höjdén, Berit 
Erixon, Britt Gustafsson, Kerstin Jansson, 
Ing-Marie Kj-Karlsson, Gunilla Kjellstedt, 
Birgitta Nyqvist och Kerstin Svensson. 
Nyförvärv: Eva Jacobsson och Yvonne 
Karlsson.
Nästa år spelar Forsbackas D-60 damer 
i div 2 och jag som avgående kapten och 
coach önskar er all lycka och framgång. 
Tack för en härlig tid och glöm inte ägg-
mackan och håll för all del ordning på era 
nycklar.

Gunilla Kjellstedt
Kapten och coach 

 
Preliminärt spelschema för BDGF 2015
D 60  Tjörn, Fjällbacka, Lyckorna och 
Allmag.
D 70  Forsbacka, Sotenäs, Stenungsund 
och Uddevalla.

Gunilla Kjellstedt. 

Sista sommaren med D-60

Marita Gustafsson och Solveig Vold-Jans-
son spelade bra i landskampen mot Norge.
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1:a omgången Uddevalla
Vi är en ganska liten trupp som åker runt 
i Bohuslän/dal och försvarar Forsbackas 
färger i H-35 serien.
Första omgången spelades i Uddevalla på 
Spången. För dagen var det fyrbollbäst-
boll som gällde och det är tre lag/bollar 
från varje klubb. Laget presterade bra 
och ligger på en tredje plats efter första 
omgången, inte långt från täten.

2:a omgången Mjölkeröd
Det är fem stycken singlar som gäller 
denna gång. Vi hade stora förhoppningar 
att avancera i tabellen, men tyvärr gör 
laget sin sämsta insats för året och tappar 

mot toppen och slutar på en sur fjärde-
plats totalt efter två spelade omgångar.

3:e omgången tillika Dm spelades på 
Lyckorna
Det är återigen fem stycken singlar och 
nu stämmer spelet bättre. Laget tar in på 
toppen, men är fortfarande på fjärde plats 
efter dagen, men har nu känning på en 
pallplats som känns helt överkomlig då 
sista omgången spelas på hemmaggräs. 
Bästa forsbackaspelare slutade på en åt-
tande plats i DM.

4:e omgången Forsbacka
Den gången spelades det inte som fem 

singlar utan en bästboll, en foursome och 
en singel. Det fanns även flera sidotäv-
lingar som två stycken närmast håltäv-
lingar. Båda dessa vanns av Forsbackaspe-
lare som även hade bästa foursome. Laget 
spelade väldigt bra och vi tog in många 
slag och slutade på en fin tredjeplats inte 
så långt från ett silver. Det som var extra 
trevligt denna dag var att vi fick visa upp 
en bana i fantastiskt skick. Det var lovord 
från alla håll. Ett extra tack till tävlings-
kansliet denna dag och speciellt till 
Johanna Stolpen som gjorde ett jättejobb. 

Lagkapten
Kenneth Johansson  

Framgångar för H-35

H45 har som tidigare år även under 2014 
haft två lag med i seriespelet (Div1 & 2). 
Lagen placerade sig som 6:a (Div1) och 
7:a (Div2). Totalt har 18st spelare varit 
med under året. I samband med DM på 
Fjällbacka genomförde vi en trivselaktivi-
tet med inspel på banan, trevliga kvällsak-
tiviteter och övernattning i stugor innan 
seriespelet. Detta visade sig vara en lyckad 
uppladdning då Hans B Johansson preste-
rade årets bästa prestation i laget och blev 
DM-Mästare! Inför 2015 tappar vi tyvärr 
duktiga spelare till H55, men får istället 
påfyllning från H35. Det kommer att bli 
roligt nästa år också!

Peter Kullberg, Lagkapten

H-45

Här kommer några axplock från somma-
ren som gick.
I bilen till första tävlingen bestämde vi oss 
för att vi skulle ha en rolig sommar och så 
blev det.
Först ut var Mjölkeruds GK.  Där finns 
ett korthål (nr. 12) med bunkrar runt om 
green, tillräckligt tuff, inte minst psykiskt 
– här kan läggas många slag. Vi spelade 
bäst-boll och Ingegärd, som rookie, 
tvekade inte, ställde upp sig på tee, fick 
greenträff och vi gick därifrån med ett 
skönt par på scorekortet. När vi skulle åka 
hem och bagaget var stuvat i bilen, med 
något mindre ordning än när vi åkte ner, 
så skulle vi dra iväg. Oj, vad nu då, något 
tog emot och bilen rullade inte. Start 
igen, nej, gasa, ja nu då, dunk.....  Min 
golfväska hade vi glömt att packa in, alltså 
kvar på backen.  Diverse saker, bl.a. en 
termos och solglasögon är nu i termos- 
och glasögonhimlen.

Strömstads GK var nästa spelplats. Fan-
tastisk väder.  Jag spelade med Käty och 
det gick bra.  På sista korthålet skulle hon 
sänka en långputt för att slå våra motspe-
lare. Käty ställer upp sig ”Nu får den inte 
bli för kort”, säger jag. Hon slår till, PANG 
rakt i hålet – vilken lycka!
Lite kämpigare med spelet i början hade 
Anita och Ingegärd, men efter ett tag 
säger Ingegärd ”Du får en jordgubbe av 
mig så bli det bättre”. Sagt och gjort, hon 
plockade fram jordgubbar från golfbagen 
och sim salabim, spelet blev bara bättre 
och bättre. Så, alla ni kaptener därute, se 
till att ni alltid har jordgubbar i golfbagen 
om ni spelar partävlingar.
Sist spelade vi på en blöt och tung Tor-
rebybana, efter en veckas ihållande regn.  
Men även detta kunde inte lämna oss 
nedstämda. Vi kämpade och verkligen 
gjorde vår bästa – riktiga pantertantar, 
alltid positiva och med humöret på topp. 

Vi lyckades komma i mitten av den slut-
liga resultatlistan och därmed stanna kvar 
i samma division.
Tyvärr hade Ulla olyckligvis en skadad 
axel i början av året som efter första 
matchen gjorde att hon inte kunde träna 
och spela mer golf under säsongen. 
However, hon summerade hur det var att 
missa sammanhållning, träning, skratt 
och gemenskap och är nu ännu mer be-
sluten att vara med 2015.
Jag hälsar nya och gamla damer väl-
kommna nästa år och tackar för ett 
händelsrikt seriespel.
Må gott under vintern så ses vi när solen 
åter värmer oss och blåsipporna tittar 
fram på våren.
Tack flickor för underbara golfminnen 
från D-70 år 2014

Er hängivna coach,
Patricia Söder

D-70 seriespel - tävlingar 2014
We were all part of the game...

Glada vinnare i finalen av årets Dalsland Tour. Fr.v Hans B Johansson och Jonas Ranhe-
den. Hans vann också DM i H-45 som i år avgjordes på Fjällbacka GK.
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Laget har bestått av: Göran E Magnus-
son, Rolf Andersson, John-Olof Larsson, 
Göran Arvidsson, Bosse Larsson och 
undertecknad.

De banor vi spelat under året var: Orust 
Gk, Holma Gk, Lysekil, Mjölkeröd Gk 
(även DM) samt Melleruds Gk.

Resultat: Vi blev 5:a i årets Div1. Vi är 
nöjda med detta med tanke på att vi var 

nyuppflyttade
Bäst har Bo Larsson varit med en delad 
4:e plats i DM samt 4:a på Order of merit 
under 2014.
Bosse och Göran Arvidsson har också 
representerat Forsbacka vid den årliga 
landskampen mot Norge som i år ägde 
rum på Lyckornas Gk.

Svinga lugnt,
Coachen Anders G. Larsson

Rapport från H-65
H-75 gick upp från division 2 till division 
1 efter flera bra prestationer under årets 
seriespel. De som spelade i årets H-75 lag 
var: Ivan Henningsson, Arnold Gustavs-
son, Leif Andreasson och Per Söder. Inför 
säsongen2015 har laget sätt upp mål-
sättningen att försöka vara ett topplag i 
division 1.

Leif Andreasson,
Lagkapten

H-75

Herrkommitten	  informerar!	  
Hemliga	  resan	  2015	  är	  planerad	  till	  den	  25	  april.	  	  
	  

	  

Boka	  detta	  datum	  redan	  nu!	  Det	  blir	  lika	  kul	  som	  alltid!	  	  

	  

Detaljer	  kommer	  under	  vintern,	  så	  kolla	  hemsidan	  och	  mejlen!	  

Herrkommitten	  
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Herrdagarna har aldrig varit så ”heta” 
som i år!  Vi har sett 110 olika ansikten, 
892 spelade ronder under 21 tisdagar och 
med ett dagsrekord på 55 stycken! Allt 
detta på vårt underbara Forsbacka, som 
varit i superförfattning hela säsongen! 
STORT TACK ALLA! 
Men vi börjar väl från början…

Hemliga resan
Vår hemliga resa i år gick mot Ekarnas 
GK. Där möttes vi av strålande solsken 
och en bana i bästa tänkbara skick så ti-
digt på säsongen. Segrare var, i A-klassen 
Björn Johansson 40poäng och i B-klassen 
Roger Lehtonen på 39poäng. Sidotävling-
en närmast hål vanns av Andreas Engberg 
(A) och Michael Grönqvist (B). Längsta 
drive var i båda klasserna riktigt stora 
överraskningar! A-klass, Urban Sköld 
och B-klass, Kjell Hultgren! Alla verkade 
stortrivas denna superlördag, även Martin 
och Johan som förärades med var sin 
”SLEV”! Tack Ekarnas GK

Öhmans minne
Vår matchspelstävling till minne av krö-
garen Pär Öhman, lockade i år rekord-
många deltagare. Vandringspriset vi fajtas 
om, en åtråvärd golfspelare i brons,  vanns 
i år av Hans B Johansson! Hans avfärdade 
Thomas Halldan i finalen. Det är hans 4:e 
inteckning. Grattis Hans B!

Race to XO
Den lite annorlunda tävlingen för de 20 
högst rankade herrgolfarna.
Efter 9 hål sållas de 10 sämsta bort och de 
10 bästa fortsätter med en ”shotout”, d.v.s. 
sämst score på nästa hål får lämna spelet. 
När sällskapet nådde hål 17 slog 3 spelare 

ut: Dan Eriksson, Michael Grönqvist och 
Peter Kullberg. Dan och Peter gör båda 
en birdie och går till 18.e för avgörande. 
Utan att darra, trots lite psykningar, sät-
ter Peter Kullberg parputten stenhårt i 
bakkant och höjer armarna i segergest! 
Grattis Peter!  

Herrdagarna
Vilket rekord vi sätter! Nästan 900 starter! 
Alla vill vara med! Vi i HK tycker ju 
förstås att detta är ”görsköj”. Vi spekulerar 
inte i varför, utan vi glädjer oss bara över 
att intresset är så fantastiskt stort! 
Vilka vann nu då?! Jo, Thomas Halldan, 
Thomas Halldan och Thomas Halldan! 
Vilken comeback han gör! Efter det kloka 
beslutet att börja spela golf igen. Efter 30 
års uppehåll har han gjort rent hus på 

herrdagarna. Thomas dominerade i båda 
klasserna. med flera veckosegrar var han 
totalt överlägsen och han gick även till fi-
nal i Öhmans minne! Grattis och välkom-
men tillbaka Thomas!
Vi vill än en gång passa på att tacka Mi-
chel Grönqvist för hans arbete med resul-
tatrapporteringen på hemsidan. Alltid kul 
att se hur man ligger till! Detta är otroligt 
uppskattat av såväl spelare som HK. 

Herrkommittén
Herrkommittén har avtackat 3 trotjänare: 
Göran Arvidsson, Kenneth Ahnström 
och Mats Ackerblad. De har valt att 
lämna plats åt, som dom säger, lite yngre 
förmågor! Tack för Era insatser under alla 
dessa år!

Avslutningen
Avslutningsscramblen, som vi i år genom-
förde ihop med ”the ladies” blev en succé. 
17 stycken 3-bollar gjorde upp om detta! 
Längsta strået drog Herr Odén ihop med 
Birgitta Nyqvist och Ulrika Steen. 57,4 
netto var segerscoren! Efter spelet och lite 
småfix såsom prisutdelning o.dyl. väntade 
Ziad på oss och serverade en god bit 
mat med efterföljande kaffe å kaka. Vår 
krögare hade även fixat underhållning i 
form av Thor Anundsson som levererade 
både rockn´roll och skönsång, som ibland 
övergick i allsång, MYCKET TREVLIGT!
Jag önskar alla en kort vinter med lite 
snö!

Tack för i år och vi ses 2015,
Limmis

Peter Kullberg eller lasermannen som de som spelat med honom väljer att kalla honom. 
Peter var den som gjorde minst misstag och stod som slutsegrare i årets upplaga av ”Race 
To XO”.

HERRKOMMITTÉN

2014 – Vilket rekordår!

”När agnarna sållats från vetet” Här är de som gjorde upp i matchspel ”Race To XO”. 
Sämst på hålet försvann och när sista putten rullade i det 18:e hålet var det Peter Kullberg 
som stod som vinnare.
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MARKNADSKOMMITTÉN

Forsbacka Golfklubb har nästan 40 sam-
arbetspartners, som sponsrar och stödjer 
vår verksamhet på olika nivåer. Deras 
medverkan är en viktig del i klubben och 
dessa befintliga relationer skall uppmunt-
ras och vårdas. Under året har vi därför 
infört ett par nyheter med frukostmöten 
för sponsorer och en gemensam utflykt 
till Karlstads GK för att visa vår uppskatt-
ning och lära känna varandra lite bättre 
än bara via ett papperskontrakt.

Övrig marknadsföring av golfklubben 
har även detta år i första hand riktats mot 
Norge och våra vänner i väst. På Norges 
största golfsajt Golfsiden.no rullar vi nu 
på en reklampelare hela året. Vi finns 
även med i Great Golf of Course, Öst-
foldsavisen och Golf Digest med redaktio-
nell textreklam.

I Sverige annonserar vi i Svensk Golfguide 
samt några turistbroschyrer. Vi har även 

försökt med personligt riktade erbjudan-
den till de som tidigare varit våra gäster. 
Specialerbjudanden om att spela och bo 
två personer, men bara betala för en.
Andra exempel är att väljer man att spela 
efter klockan 15, betalar man endast 
200 kronor i greenfee. Flera liknande 
erbjudande har funnits under året för att 
stimulera och öka marknadsandelarna 
för boende och greenfee. Företag har via 
direktreklam upplysts om vårt hotell.

Nu finns även möjlighet att boka boende 
via den stora bokningssajten, Booking.
com
En enkät har gått ut till alla gäster för 
feedback och vi använder Facebook och 
hemsidan för att meddela vad som händer 
på klubben. Men som vanligt blir aldrig 
en kedja starkare än dess svagaste länk…

Sven-Åke Runelid

Den traditionella sponsortävlingen, Säff-
leekonomerna Trophy, där våra sponsorer 
bjöds in att tävla med varsitt lag, gick av 
stapeln den 30 augusti. När röken sking-
rats på slagfältet stod lag Munksjö Paper 
som segrare (Kenneth Johansson och 
Jörgen Andersson).
Denna soliga dag kom 24 lag till start och 
regnet höll sig borta tills kvällens middag 
påbörjades i klubbhuset, där stämningen 
var på topp och ingen brydde sig om 
dropparna utomhus… 

Ställningen i Säffleekonomerna Trophy 
1. Munksjö Paper,   12 poäng, 1 vinst
2. Håkansson Sågblad AB,           12 poäng, 1 vinst
3. Svensk Järnvägsteknik,   10 poäng
4. Goodyear,                        10 poäng
5. Axel P,                             10 poäng
6. Säffleekonomerna,            8 poäng
7. Vinstens resor,                  8 poäng
8. Johnny Kjellin Ekonomi, 6 poäng
9. Forsbacka GK,                  4 poäng
10. Provinstidningen,              2 poäng
11. Janfire,                              2 poäng

Årets sponsortävling

Munksjö Paper AB stod som vinnare när årets sponsorgolf avgjordes. Företaget represen-
terades av Jörgen Andersson och Kenneth Johansson.

Säffleekonomerna Trophy eröv-
ras av det lag som först uppnår 
25 poäng samt innehar minst en 
inteckning (seger). Skulle 2 eller 
flera lag uppnå 25 poäng eller mera 
samma år vinner den med högsta 
totalpoängen. Uppnår samma lag 
samma poäng vinner den som har 
flest segrar.
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PRONS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Dags att sammanfatta min första 
säsong på Forsbacka Golfklubb
Först och främst måste jag börja med att 
tacka för en fantastiskt trevlig säsong, 
men det känns ju som det har gått för 
fort! Vi har under säsongen fått spela på 
en fantastiskt fin bana och jag som ny på 
klubben tackar ödmjukast för det bemö-
tandet jag fått. 

Jag som tränare vill väldigt gärna att ni 
ska tänka på det fantastiska jobb som görs 
inom juniorkommittén. Det kommer att 
vara viktigt för klubben och det gör att 
jag är övertygad om att Forsbacka kom-
mer bli en framgångsrik klubb framöver. 
Jobbet som alla ledare gör är underbart 

att se. Resultaten från våra juniorer visar 
ju att träning ger färdighet, men man ska 
samtidigt ha kul. 

Herrarnas seriespel spelades denna sä-
song på Öijareds GK. Vi hade helt enkelt 
ett för tunt lag för div 1. Många tapp av 
spelare från förra säsongen gjorde att 
vi åkte ur, men alla som var med under 
detta seriespel vet att vi verkligen inte gav 
upp. Vi satt under kvällarna och verkligen 
peppade varandra att kriga vidare, vilket 
vi gjorde, men det räckte inte till denna 
gång. 

Denna säsong har vi även fått en ny 
klubbchef i Christer Stolpen. Jag är över-
tygad om att det beslutet kommer bli bra 
för klubben. Det kom in glädje och bra 
beslut för oss som jobbade i shop/kansli.

Störst tack vill jag ändå ge till Ann-Britt. 
Tack för en riktigt kul säsong!  Ta väl 
hand om henne för det jobbet hon gör 
betyder mycket för klubben.

Erik Sundbäck,
Pro Forsbacka GK
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Klubben
Forsbacka Golfklubbs övergripande 
ansvar för verksamheten kräver en sund 
ekonomi med en budget i balans. Klub-
ben skall under 2015 bli extra kostnads-
medveten, utan att pruta på kvalité, för att 
kunna ge både medlemmar och gäster en 
så god golfprodukt som det går att pre-
sentera inom ramen för de ekonomiska 
förutsättningarna. 

Dam
Damkommittén vill tillvara damernas in-
tressen i klubben och lyssna på de önske-
mål vi får in, samt organisera och försöka 
på bästa sätt bedriva klubbens damverk-
samhet. Kommittén träffas regelbundet 
för att planera och genomföra våra mål.
Verksamhetens mål är:
• vårmöte under april
• aktivera damer och följa upp nybörjar-
damer så de kan känna sig välkomna 
• få så många damer som möjligt att delta 
under måndagarna
• genomföra en hemlig resa under våren
• ha damgolf på måndagar vid två organi-
serade starttillfällen med 9- och 18-hål  
• en gång per månad, anordna scramble 
och även någon mer tävlingsform
• anordna regelkurs, en matchtävling och 
genomföra traditionsenliga damtävlingar 
såsom Vårblomman, Bokslaget och ev. 
ytterligare en sponsrad tävling.
• delta i seriespel 
• arrangera speciella poängjakt- och 
eclectictävlingar
• fortsätta samarbetet med vår norska 
vänort Dröbakk
• samverka med övriga kommittéer, för 
att hjälpa nya i klubben i form av fadder-
verksamhet

Herr
Herrkommittén kommer att starta upp 
golfåret 2015 med ”Hemliga resan”.
Våra tisdagstävlingar kommer att rulla 
på som vanligt och vi kommer också att 
genomföra matchspel, tävlingen Öhmans 
minne samt tredje upplagan av Race to 
XO. Vår förhoppning är att kunna locka 
ännu fler deltagare till dessa tävlingar 
under 2015. Tillsammans med dam- och 
medlemskommittén ska vi också försöka 
bidra till en bättre fadderverksamhet så 
att klubbens nyaste medlemmar får det 
lite lättare att komma in i såväl spelet som 
klubbgemenskapen i stort.

Juniorer
Juniorkom. skall fortsätta att uppmuntra 
och utveckla så många juniorer som 
möjligt för att nå sportsliga framgångar 

i de olika åldersklasserna och delta i 
tävlingar som Scandia Cup, Golf Digest 
Trophy m.fl. Golfkul fortsätter och är en 
bra början för de yngsta.

Oldtimers 
Oldtimers har för avsikt att bedriva tors-
dagstävlingarna med dam- och herrklass 
i både 18- och 9-hålsrundor. Vi kommer 
även i år ha partävlingar. Spelformerna 
blir både poängbogey och slaggolf. Even-
tuellt skall vi försöka att få något utbyte 
med någon grannklubb. Förhoppningsvis 
kommer lite yngre spelare fylla på startlis-
tan under 2015.

HCP
Kommittén ska göra en översyn av med-
lemmarnas nuvarande hcp och granska 
inkomna resultat från bland annat par-
tävlingar. Kontroll av angivna tävlings-
ronder ska göras enligt de nya regler som 
fastställts Svenska golfförbundet.

Marknad
Riktad annonsering ska fortsätta i Norge 
samt sociala medier som exempelvis 
Facebook. Våra gästregister skall utnyttjas 
för utskick av nyhetsbrev.
Målsättningen är att varumärket Fors-
backa Golfklubb skall stärkas och yt-
terligare tydliggöras för att öka intäkterna 
från sponsorer, greenfee och hotellgäster.

Medlem
Medlemskommittén strävar efter att 
skapa en positiv stämning för klubbens 
medlemmar genom en rad olika aktivite-
ter. Dessa aktiviteter ska även fungera för 
att kunna rekrytera nya medlemmar samt 
introducera dem i klubbens verksamhet 
och struktur. Ett steg i detta är att bygga 
vidare på den faddergolf som genom-
fördes under söndagarna den gångna 
säsongen. Vi ser även fram emot att ta 
till oss de förslag ni medlemmar kommer 
med under kommande säsong.

Tävling
Tävlingskommittén kommer att presen-
tera
tävlingsprogrammet för 2015 i samband 
med vårmötet. Upplägget kommer till 
stora delar att vara det samma som tidiga-
re år. Vi kommer att jobba med målsätt-
ningen att göra tävlingarna mer attraktiva 
och tillgängliga för både medlemmar och 
våra gäster. Tävlingarna ska vara place-
rade på tider som både passar de tävlande 
och följer klubbens målsättning om ökad 
tillgänglighet och trivsel på vår bana.

Bana och skog 
Under 2015 kommer det inte att ske 
några större förändringar på banan, 
endast spelförbättrande och förskönande 
åtgärder. När det gäller skogen så kom-
mer ”röjargängen” att under hösten och 
kommande vinter fortsätta sitt förnämliga 
arbete med att förbättra vår golfbanas 
förutsättning att bli bäst.
Nu är förhoppningen att vi skall återskapa 
det s.k. hålvärdssystemet. 
Ambitionen är att alla 18 hål, korthåls-
banan och drivingrange skall få två 
registrerade hålvärdar. Dessa kan i sin tur 
engagera vänner och kompisar med syftet 
att få just ”sitt hål” att vara så bra och 
välkomnande som möjligt. 
Vad gör en hålvärd? Tanken är att hål-
värden genom egna insatser göra hålet 
ännu bättre och kan ge tips och idéer till 
greenkeeper om förändringar. 

Fastighet
Under verksamhetsåret 2015 skall vi se 
över det inre underhållet på huvudbygg-
naden och restaurangen. Utvändigt skall 
de kvarstående röda husen målas och 
repareras. En plan har upprättats för att 
byta ut avloppsanläggningens
sandfilter, vilket skall var åtgärdat inom 
de närmaste två åren.

VERKSAMHETSPLANER

Det är inte alla puttar som går i hål. Men 
humöret är det aldrig något fel på när An-
ders Löfstedt är ute och spelar på banan.
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Medlemmar i

Forsbacka Golfklubb
Kallas till ordinarie höstårsmöte på Forsbacka GK

torsdagen den 20 november 2014 kl: 19.00
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. V al av ordförande och sekreterare för mötet.
6. V al av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall jus-
tera mötesprotokollet.
7. Fastställande av:
 A . Medlemskategorier
 B . Medlemsavgifter och spelrättsbestämmelser
 C. Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och
  räkenskapsåret.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter (4-7) för kommande verksamhetsår.
9. Val av
 • Föreningens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år
 • Halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år
 • Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
 • Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens
  ledamöter ej delta
 • Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
  ordförande
 • Ombud till GDF-möten
10. Behandling av styrelsens förslag samt motioner, som skriftligen kommit till
styrelsen tillhanda före den 10 oktober.

11. Övriga frågor.

Forsbacka Golfklubb
                   
       Svante Melander                             Anette Johansson
                            Ordförande                                         Sekreterare

Enligt klubbens stadgar finns årsmöteshandlingar tillgängliga på hemsidan, 
Forsbacka GK och i klubbtidningen senast 1 vecka före före höstårsmötet.

FORSBACKA            GOLFKLUBB

KALLELSE TILL HÖSTÅRSMÖTE
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Valberedningens förslag till 
styrelse i Forsbacka Golfklubb 

2015

Orförande: vakant

Ledamöter: Sven-Åke Runelid    (1 år kvar)
 Rolf G Andersson
 Britt Gustafsson
 Hans B Johansson   (1 år kvar)
 Johnny Kjellin
 Ulrika Abrahamsson

Suppleanter: Henrik Olsson   Byggnadskom.
 Peter Lindberg    Herrkom.
 Stellan Nyqvist   Oldtimerskom.
 Seth Gustafsson    Juniorkom.
 Helen Andersson

Revisorer:   Tomas Engelbrektsson LR-Revision
 Mikael Möller, SEB
Revisorsuppl.  Tore Ericsson LR-Marie Teg

För valberedningen 2014

Stefan Jacobson      L-G Gustavsson      Anette Johansson

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE
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INTÄKTER
Belopp i Tkr Prognos 2014 Föreg. år Budget 2015 % avvik. föreg år

Medlemsavgifter 2 649 2 491 2 730 6%
Greenfee 1 244 1 425 1 290 -13%
Övriga bidrag 153 36 5 325%
Jägmästaren, uthyrning 650 699 650 -7%
Reklam/ Sponsorintäkter 275 296 274 -7%
Tränare/Driving range 130 190 135 -32%
Fastigheten 20 74 17 -73%
Övriga kommittéer 208 202 100 3%
Hyra och övr. intäkter 254 892 341 -72%
Summa intäkter 5 583 6 305 5 542 -11%

KOSTNADER
Prognos 2014 Föreg. år Budget 2015 % avvik. föreg år

Bana 1 806 2 078 2 103 -13%
Kansli 1 023 1 047 863 -2%
Klubbgemensamt 598 549 453 9%
Fastigheten 625 678 657 -8%
Jägmästaren, uthyrning 449 581 444 -23%
Tränare/Driving range 420 452 244 -7%
Marknadskommitten 42 110 80 -62%
Övr. Kommittéer 103 220 65 -53%
Styrelse 1 4 0 -75%
Summa kostnader 5 067 5 719 4 909 -11%

Finansnetto -40 -31 -40

Resultat före avskrivningar 476 555 593

Avskrivningar -522 -510 -540

Resultat -46 45 53

RESULTATRAPPORT FORSBACKA GK 2014

Prognos 2014
Intäkter och kostnader faller i motsvaran-
de grad vid jämförelse med 2013, vilket 
ger ett svagt negativt resultat för helåret. 
Varför intäkterna från greenfee och 
Jägarn faller kan ev. förklaras med att vi 
under 2013 hade problem med kvaliteten 
på banan då den hårda vintern skapade 

stora problem vilket gjorde att ”återvän-
darna” under 2014 blev färre.   

Budget 2015
Budget hålls som vanligt inom snäva ra-
mar med fortsatt fokus på att effektivisera 
och förbättra den dagliga driften. 

Investeringar 2015
De större investeringar som är planerade 
2015 är: föryngring av maskinparken, 
renovering av pumphus samt ombyggnad 
av infiltrationsanläggning. 

Resultatkommentar
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MEDLEMSAVGIFTER

Styrelsen föreslår att gällande medlemskategorier kvarstår och samtliga avgifter höjs med 2 % inför år 2015.

* Gäller boende utanför kommunerna: Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Säffle och Årjäng. 

OBS! Pay asYou play medlem erbjudes att gå över till fullvärdigt medlemskap för 3.250:-
Non Resident kan även erbjudas månadsmedlemskap för 3000:-/månad

Nya medlemmar erbjuds att under år 2015 köpa spelrättsbevis i Forsbacka GK till det nominella värdet av 6 000:-. Kontakta kansliet 
för mer information.

Övriga avgifter:
• Städdeposition 300:- (utom för Juniorer, 80+, Pay as You play & Non Resident och passiva) 
• Påminnelseavgift vid för sen fakturabetalning 200:- 
• Skåphyra 210:- 
• Skåpavgift stort eget 60:- 
• Skåpavgift litet eget 40:- 
• P-plats elmoped 210:- 
• Skåpavgift, batteriskåp 160:-

Erbjudande till nya golfare:
• Prova-på medlemskap inkl. nybörjarkurs Senior 3 250:-
• Prova-på medlemskap inkl. nybörjarkurs Junior 17-21 år 1 500:-
• Prova-på medlemskap inkl. nybörjarkurs Junior 11-16 år 1 200:-

I medlemskapet ingår nybörjarkurs och prova-på medlemskap resten av säsongen. Detta medlemskap ger Dig som vill möjlighet att 
till en låg kostnad verkligen pröva om golf passar just dig. För kursstarter 2014 (presenteras inom kort), se Pro/Träning på hemsi-
dan.

Välkommen som medlem hos

KATEGORI ÅRSAVGIFT ANMÄRKNING 
Fullvärdig Sr 4 200:- Äger spelrättsbevis
Fullvärdig Sr 5 400:- Hyr spelrättsbevis
Vardagsmedlem 3 275:- Äger spelrättsbevis, spelrätt vardagar 
Vardagsmedlem 4 475:- Hyr spelrättsbevis, spelrätt vardagar
80+ 550:- Medlem som återlämnat spelrätt
Studerande 22-27 år 1 775:- Intyg erfordras
Pay as You play & Non Resident 1 950:- 3 ronder ingår, därefter spel mot greenfee *
Junior 17-21 år 1 575:-
Junior 11-16 år 1 250:-
Junior 0-10 år 375:- Golfkul ingår
Passiv senior 500:-
SPELRÄTTSBEVIS PRIS
Spelrättsbevis i Forsbacka GK 6 000:- Finns att köpa av privatpersoner, kontakta kansliet

Förmånsmedlem 6 000:- Äger spelrättsbevis, inkluderar fria rangebollar, 4 st. 
greenfeebiljetter samt 4 st 25-min lektioner med Pro.

Förmånsmedlem 7 200:- Hyr spelrättsbevis, inkluderar fria rangebollar, 4 st 
greenfeebiljetter samt 4 st 25-min lektioner med Pro.
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Hole in one på Forsbacka 2014
Namn Hål
Susanne Persson 5
Bror Nilsson 5

Medlemsstatistik - Fördelning per medlemskapstyp
Medlemskapstyp Män Kvinnor Totalt
Anställd 5 1 6
Fullvärdig 1 267 142 409
Fullvärdig 2 50 25 75
Fullvärdig 80+ 19 6 25
Förmånsmedlem 1 2 0 2
Förmånsmedlem 2 1 0 1
Hedersmedlem 1 0 1
Knatte 0-10 år 2 2 4
Nybörjare 10 16 26
Passiv 63 43 106
Pay As You Play & Non Resident 48 15 63
Pröva på medlem 18 11 29
Sponsorer 45 13 58
Studerande 22-27 år 12 6 18
Vardagsmedlem 1 6 7 13
Vardagsmedlem 2 1 1 2
Övergångsmedlem 41 8 49
Totalt: 591 296 887

STATISTIK

Tidsbokning i GIT
2010 2011 2012 2013 2014

Gjorda bokningar totalt 16 333 14 900 15 889 14 723 14996
gjorda via Min Golf 5 426 5 592 6218 6 227 7585
gjorda via Min Golf Skandinavien 218 243 331 311 409
gjorda via Min Golf mobil 0 78 207 250 0
gjorda via receptionen 10 639 8 966 9133 7935 5024

Greenfee
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Registrerade besökare 6100 6 300 5 700 5100 6443 5946 5833

Alla heter Larsson på Forsbacka. Denny, Ann-Britt, Anders G, Jan-Olov 
och Pelle gör det åtminstone.
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Spelform Startande Spelform Startande Spelform Startande
2012 2013 2014

Intersport FB 76 FB 44
Dalsland Tour Kval FB 180 FB 164 FB 162
Lions Cancerfond FB 84
Pingst Irish GS EINHALL GS 72 GS 72 GS 74
Brandt Jubileum Mas-
ters

FB 98 FB 120 FB 106

Två Generationer Par 56 Par 56 Par 52
FoGK-veckan
ICA Supermarket FB 124 Singel 74 Singel 83
SEB VPR/GS Singel 72 GS 134 GS 116
Ed/Bengtsfors företa-
gen

Scramble 102 Scramble 100 Scramble 88

Golfstore FB 128 FB 124 FB 96
PD´s Trav och Bluesgolf Singel 67 Singel 104 Singel 104
Team Sportia FB 108 FB 100 FB 94

Golf Digest Viasat Singel 75 Singel 65 Singel 69
Äkta Make/Sambo mix GS 44 GS 36 GS 24
Kalkongolfen GS 126 GS 134 GS 144
Dalsland Tour Final 100
Totalt antal startande 1328 1327 1396
Genomsnitt per tävling  94,9  94,8  99,7

TK´s tävlingar 2014 - statistik

KM 2014
Damer Sarah Johansson
Herrar Jörgen Odén

KM-ÅLDERSKAT.
H-35 Kenneth Johansson
H-45 Jörgen Odén

H-55 Terje Olsen

H-65 Göran Arvidsson
H-75 Leif Andreasson
D-35 Helene Andersson

D-60 Gunilla Kjellstedt

KM-FOURSOME

Herrar: Erik Sundbäck

Henning Johansson

Mix: Sandra Jansson

Bo Jansson

Pojkjunior Marcus Enocksson

Antal startande: 45 pers

 

Jörgen Odén och Sara Johansson kan nu titulera sig Klubbmästare i 
herr respektive dam-klass.

Prisutdelning sker på årsmötet den 20 november
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Tänk så mykke nötta en sån som jag kan 
göre, här kommer dä göbber te Försbacka 
för och höfse te bana flera gånger i måna. 
Det spler ingen röll öm de ä Husqarna, 
Stihl eller Jonsered alle så tycker vi öm 
å bli uttagne i skogen å göre litte nötta. 
Tänk så rolit disse göbbera har när de 
kommer te bana, de prater å drekker kaffe 
men bare e kort stönn, se så kör de på vi-
dare. En del av dem gaser me måtta andre 
kör söm dä va dä siste de gjorde här i live. 
Nu på hösten har vi gjort ett gött jöbb te 

sammans, vi ha börje på de förste nie och 
det går jättebra, dä klart att göbbera blir 
lite svette, men de handler ju bare öm 3-4 
timmer per gang. Dä ä mange som ä ute 
å speler å de tycker att det blir jäkligt bra 
dä vi gör. Stellan N, Christer A, Ingemar 
A, Fredrik Å, Hans Å, Tomas H, Gava, 
Göran W å Leif G ä disse söm ha vart ute 
mä öss i backera här på Försbacka å gjort 
fint. Nu gör dä inge öm fler vill va mä för 
dä ä en hel del trä söm ska ner i vinter, å 
då behövs dä fölk. Vi söm ä röjsåger på 

Försbacka kan tacke gud att vi ä här för 
tänk vecka fin bane dette ä, å finere ska 
den bli. Dä ä att tur vi har Karl- Gustav 
och Pelle okså som titter te öss äfter när vi 
vart ute göbbera, filer å ställer allt te rätta. 
Vi har planer för å fortsätte ätter nyåre 
mä, å då är dä tänkt följande dager: 10 
jan, 25 jan, 7 feb, 14 feb, 23 feb, 8 mar, 14 
mar å 22 mar. Höppes dette passer nön i 
alla fall.

Mvh en av göbbera.

Rapport från 
en röjsåg…
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JUNIORKOMMITTÉN

Juniorernas golfår började som brukligt 
de sista åren i Januari med inomhus trä-
ning i tennishallen. Årets träningar var 
tyvärr lite mindre välbesökta än tidigare 
år men de som var med hade mycket 
roligt och man kunde lätt se att de hållit 
igång under vintern när vi sedan kom ut 
i det fria.
Utomhus säsongen startades upp med 
en kickoff på ranchen med mycket barn, 
musik och tilltugg. Vi gladdes som alla 
andra åt att säsongen började så tidigt och 
uppslutningen gjorde att vi nog fick be 
lite om ursäkt för att vi ockuperade hela 
ranchen.
Efter fjolårets säsong då vi var lite sena 
med att komma ut på tävlingar så sa vi 
att vi skulle försöka få ut så många som 
möjligt så tidigt som möjligt i år och det 
gav resultat. Forsbacka hade 10 st till 
start i premiärtävlingen på Torreby 10 
Maj. Vi hoppas på ännu fler i nästa år då 
Forsbacka preliminärt står som värd för 
premiärtävlingen av Skandia tour distrikt 
10:e Maj.
Resultatmässigt har vi haft en fin säsong 
med flera topp placeringar där Marcus 
Enokssons vinst i Strömstad sticker ut lite 
extra.
Årets Bäckers Minne blev en fin tävling 
där vi fick med några inbjudna junio-
rer från Melleruds GK. Hoppas att isen 

därmed är bruten och att vi får med 
fler nästa år. En mycket positiv sak i år 
var att flera par-tävlingar på Forsbacka 
hade klasser öppna för spelare med 36+ 
handikapp, Juniorkommittén såg mycket 
positivt på detta.

Tyvärr blev årets läger inställt men vi tar 
nya tag nästa år.
Säsongen avslutades med en mycket trev-
lig bowlingkväll på Karlberg.

Juniorkommittén

Juniorkommittén 2014

Efter att hon med högtidligt tal klippte det blågula bandet och förklarade det ”nya 18:e 
hålet” öppnat. Var det duktiga junioren Alicia Olsson som slog det officiella invignings-
slaget på hål 18.

Lucas Krave tog med pappa Kenneth Johansson och vann scratch-
priset i Två Generationer och fick därmed en inteckning i klubbens 
vandringspris. 

Markus Enocksson hade en bra dag på Strömstads GK där han 
vann tävlingen Skandia Tour distrikt. Här tillsammans med 
Jesper Klang som slutade på nionde plats.
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Vilken lyckodag det var för mig. Då kom 
jag till Forsbacka för första gången som 
anställd av klubben. Jag är alltså Christer 
Stolpen klubbchef på Forsbacka GK sedan 
fyra månader tillbaka. 
Jag är född för snart 50 år sedan i Svans-
kog. Uppväxt med allt vad det innebär i 
en bruksort. Jag har alltid deltagit aktivt 
i föreningsarbete och haft en förmåga att 
komma med som ledare. Föreningsliv är 
en självklar del av tillhörigheten för bo-
ende på en mindre ort. Svanskogs IF och 
kyrkans ungdom var självklart. Men vi 
hade också ungdomsgrupper i Åmåls OK 
och Åminton.                                       
Trots att Säffle är huvudort i kommunen 
så åkte vi till Åmål när vi åkte till ”stan”. 
Skolgång på Karlbergskolan, Svanskogs-
ungdomarna gick årskurs 7-9 där på den 
tiden. Karlberg och ett par år i Åmåls 
Sportklubb skapade många goda vänner 
i Åmål som jag nu för tiden träffar här på 
Forsbacka. 
Gymnasietiden tillbringade jag i Säffle och 
målet var att bli byggnadssnickare. Men 
”bananskal” som dyker upp gjorde att jag 
hamnade på Svaneholms AB. Det gjorde 
de flesta Svanskogsungdomar förr i tiden. 
För min del blev det ett kanon jobb. Jag 
skötte trädgården vid ägaren fam. Wetter-
grens hus och företagets bilar. Jobbet inne-
bar många dagar i solen på gräsklippare 
och att jag hämtade material och besökare 
lite överallt i väst-Sverige.
Nu är jag boende i Säffle sedan 1988 och 
gift med Maria. Vi har två döttrar Johanna 
22 år, går sista terminen på utbildningen 
till socionom och Josefin 20 år utbildar sig 
till fritidsledare med inriktning mot barn 
med särskilda behov. Johanna träffar ni 

Fredagen den 13 juni 2014
NY KLUBBCHEF

här på Forsbacka ibland. 
I Säffle jobbade jag drygt 24 år på Volvo. 
Jag missade 25 års kalaset med lite mer 
än ett halvår. När de bestämde sig att 
flytta tillverkningen av bussar blev jag 
och många med mig tvingade att hitta 
nytt jobb. För min del blev det några 
månader som sportredaktör på Provins-
tidningen. Ett drömjobb för en sportnörd 
men tyvärr var jag inte tillräckligt bra.                                                                          
Vårterminen 2014 tillbringade jag som 
elevassistent i skolans värld. Det är kul 
att vara med ungdomar, det gillade jag 
och såg fram emot ett härligt sommarlov 
med mycket golfspel. Ett nytt ”bananskal” 
gjorde att sommaren innebar väldigt lite 
ledigt men väldigt mycket golf. Examen 
och sista arbetsdagen i skolan var den 12 

juni 2014.
Jobbet här på Forsbacka har inneburit 
många intryck och uppgifter som är helt 
nya för mig. Men jag har fått mycket 
hjälp från de som varit med förr. Mina 
tankar om hur det ska se ut och fungera i 
klubben är att, ska vi dra lasset framåt är 
det mycket lättare om vi är många som 
hjälps åt. Forsbacka är medlemmarnas 
klubb och det är viktigt att alla trivs och 
känner en delaktighet i klubben och dess 
verksamhet. Helt klart är att det finns 
specialister på många olika områden i 
klubben. Kom in till mig och tala om vad 
just du kan bidra med. 
Ha en skön vinter så ses vi på Forsbacka 
snart igen.

Christer Stolpen
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INFORMATION FRÅN RECEPTION & KANSLI
Nu är det höst på Forsbacka och förbere-
delserna är i fullgång inför nästa säsong. 
Är det något du funderar över och be-
höver komma i kontakt med kansli eller 
klubbchef finns vi här mån-fre mellan 
09.00-15.00. 

Kontaktuppgifter                                                                                                                                     
Det är viktigt att alla medlemmar infor-
merar om ni flyttar eller byter mailadress. 
Logga in på min golf och kolla vilka 
kontaktuppgifter som finns där. Det är de 
uppgifter som alla golfklubbar använder 
för att komma i kontakt med er golfare, 
uppdatera där om det inte stämmer. Gör 
det till en rutin att kolla så dina uppgifter 
stämmer på golf.se/min golf. Har ni fun-
deringar på ert medlemskap är det viktigt 
att ni hör av er. Vi börjar jobbet med 
medlemsfakturering i december, vi vill att 
det är rätt från början, ni kommer att få 
era fakturor före årsskiftet. Om ni betalar 
in dem så snart ni kan, helst före ”sista 
betalningsdatum”, så hjälper ni klubben 
eftersom likviditeten är ansträngd under 
den här tiden på året. Använd bankgiro 
118-1171 ange fakturanummer och 
golf-id på de som betalningen avser. I år 
kommer vi att lägga mycket arbete på att 

få allt på rätt plats i klubbens medlemsre-
gister. Därför är det viktigt att ni ome-
delbart meddelar om ni vill förändra ert 
medlemskap.

Autogiro                                                                                                                                              
Det är även i år möjligt att betala sin 
medlemsavgift via autogiro. Du som har 
banken via internet kan göra det själv 
eller så finns det blankett på klubbens 
hemsida. Efter att du gett ditt medgivande 
till banken betalar du medlemsavgiften 
uppdelad på tolv månader.  Det tillkom-
mer en administrativ kostnad med tio 
kronor i månaden. Hör av er till kansliet 
om det är något ni funderar över.

Kontakta Forsbacka                                                                                                                                        
Om du behöver komma i kontakt med 
oss på Forsbacka är du välkommen att 
besöka oss på vinterkansliet. Vi sitter 
på andra våningen i herrgården och 
finns här mellan 09.00-15.00 måndag till 
fredag. Du kan även nå oss på telefon, 
Ann-Britt på kansliet  0532-61690 el-
ler Christer 0532-61691. Adressen är :                                                                                                                                                
Forsbacka GK                                                                                                                                     
Forsbacka Gård 301 
661 92 Åmål

Till sist                                                                                                                                             
                           
Önskas ni en riktigt GOD JUL och GOTT 

NYTT ÅR från oss här på Forsbacka. 
Ann-Britt, Christer, Pelle, Karl-Gustav, 

Birgit och Björn.
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