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KALLELSE TILL
VÅRMÖTE

Måndagen den 31  mars 2003

kl. 1 8.30

Plats: Kamratgården, Åmål

HEMLIG
DAMRESA

Lördagen den 24 maj
åker vi till ...........

Anm. senast 11 maj  till:

Rita tel. 0531-125 77

Britt tel. 0531- 424 36

Ca.pris 500:- (greenfee, mat, resa)

OBS! Anmälan är bindande.
Mer information meddelas

senare!
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O R D F Ö R A N D E N   H A R  O R D E T

Som ny ordförande i Forsbacka

GK skulle jag vilja börja med

att presentera mig själv. Jag är

en 38-årig trebarns far (tjejer 4,

6, 8 år gamla) från Ed. I mitt

arbete jobbar jag med reserv-

delar till truckar och mitt  han-

dicap pendlar mellan tio och

elva. Jag har varit föreningsak-

tiv i hela mitt liv och vurmar

verkligen för vår inriktning som

idrottsförening.

Jag kommer inte nämnvärt att förändra
det arbetssätt som tidigare styrelser haft,
utan fortsätta med fokus på engagemang,
öppenhet och kommunikation. 
En förändring som dock skett är att vi
dragit ner på antalet styrelseledamöter,
men samtidigt ökat antalet involverade
människor. Hur går detta till?? Jo,
genom att ha fler, mer fristående kom-
mittéer, som någon styrelsemedlem har
rapportansvar för. Alltså blir man inte
automatiskt styrelsemedlem då man är
kommittéordförande. På detta sätt blir
fler medlemmar engagerade, samtidigt
som alla frågor blir hela styrelsens ansvar
och intresse, inte bara ledamotens
”egna” område. Kort sagt ett bättre och
mer effektivt styrelsearbete.
Detta ger mig en påminnelse om alla

”eldsjälars” nedlagda arbete och engage-
mang. Jag vill passa på och tacka er,
ingen nämnd och ingen glömd, och sam-
tidigt vädja om att fler medlemmar skall
engagera sig. Till exempel som hålvär-
dar.
Vi går mot en spännande säsong på
många sätt. För första gången i klubbens
historia har vi en heltidsanställd pro.
Martin Oskarsson heter han, som vi
varmt välkomnar hit. Med honom på
plats är vår organisation komplett. Det
skall bli mycket intressant att se hur detta
faller ut. 
Vi välkomnar också Björn Karlsson (BK)
till organisationen. Hans händiga nävar
och trevliga sätt kommer att bli en till-
gång för oss.
Några andra nyheter som vi kommer att
arbeta med under året är bl.a. en bygg-
nadskommitté vars uppgift är att ta fram
en långsiktig underhållsplan för våra fas-
tigheter och lämna förslag på åtgärder
och prioriteringar på dessa.
Samma sak kommer vi att göra inom alla
områden där klubben gör/kan komma
att göra investeringar. Här skall det fin-
nas långsiktiga investeringsplaner utifrån
kommittéernas/områdets långsiktiga
behov - allt för att vi skall undvika obe-
hagliga överraskningar och för att vi skall
slippa sväva i ovisshet om framtiden.
När det gäller vår anläggning så är jag

stolt över att vara medlem i Forsbacka
och ha tillgång till en så fin bana. 
Men jag är också klar över det ansvar
som klubben har som fastighetsägare och
arbetsgivare samt inte minst att uveckal
och förbättra anläggningen för att kunna
fortsatta erbjuda medlemmarna och
framtida medlemmar en bra bana.
Detta skall ske med finanserna i ordning,
som ger trygghet åt medlemmarna. Ta
gärna en titt på ”ekonomicirklarna” som
grafiskt åskådliggör våra intäkter och
utgifter på ett bra sätt.
Med förhoppningar om ett 2003 utan
naturkatastrofer och en ordförande på
väg mot singelhandikapp önskar jag: Väl
mött!!

Hans-Olov Blom

Tack för
förtroendet!

U T B I L D N I N G S -
K O M M I T T É N

Årets regelkurser har samlat ca. 25
deltagare i Åmål. Vidare planeras en
regelkurs i Ed under våren. Att gå på
regelkurs är både trevligt och mycket
lärorikt. Betänk att rätt utnyttjande av
reglerna ofta kan innebära både ett
och två slags bättre score och att en
feltolkning av dem i sämsta fall kan
vara skillnaden mellan vinst och dis-
kvalifikation. Du som missade i år får

en ny chans nästa år. Ta den !
Nu blickar vi fram mot en ny härlig
golfsäsong med nya utmaningar. Till
vår hjälp står en ny drivingrange till
förfogande och inte minst vår nya trä-
nare Martin Oskarsson, som vi hälsar
varmt välkommen i teamet.

Lennart Abrahamsson.

Lärorika regelkurser

Här spelar
ni billigare!
Som tidigare år är Forsbacka med i
distriktets greenfeesamarabete.
Forsbackas medlemmar har rabatt
på samtliga distriktets klubbar
under tiden 1 januari till 13 juni
samt från 18 augusti till 31 decem-
ber.
Dessutom spelar Forsbackamed-
lemmar för halv greenfee alla dagar
på Billeruds GK.
Rabatt ges endast på ordinarie
greenfee.
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T Ä V L I N G S K O M M I T T É N

O L D T I M E R -
S K O M M I T T É N
Ju äldre man blir, ju fortare

går tiden sägs det. Snart står

en ny golfsäsong för dörren.

Förra året blev rekord gäl-

lande antal startande så

också avslutningen med

supé och prisutdelning med

54 deltagare.

Fler och fler upptäcker trevnaden
med oldtimersgolfen, där samvaron
värderas högt.

Vad händer i år? Den 26 juni är det
en greensome och en nyhet i år är en
scramble- treboll den 7 augusti som
förmodligen kommer att bli årets täv-

ling med många överraskningar. Båda
tävlingarna lottas av tävlingsledning-
en. Observera att på våra tävlingar är
starttiden 09.30 under vår och höst.
Övrig tid 09.00.
Införandet av bollansvarig i varje
parti fungerar utmärkt och några kla-
gomål på långsamt spel har inte hörts
sedan dess. Ingen vill jäkta runt
banan, men med lite planering som
t.ex. var ställer du bagen vid green,
när skriver du i scorekortet osv. gör
att du på den stipulerade maxtiden
lugnt kan spela din rond.

Vi önskar dig en trevlig golfsäsong.

Föregående TK-ordförande skrev i fjol
våras från Spanien. Han befann sig på
Costa del Sol för att vässa formen. Vi
som känner honom märkte under fjolårs-
säsongen ingen anmärkningsvärd skill-
nad i hans golfspel. Vi får se hur kom-
mande säsong artar sig då han laddar på
hemmaplan som alla vi andra gör. Skämt
å sido så är jag tacksam för det arbete
Denny tidigare lagt ner. Han har lagt
grunden för det sätt vi kommer att fort-
sätta arbeta på. Jag tackar för förtroendet
jag fått och kommer tillsammans med
alla frivilliga i tävlingskommittén göra
allt för att Ni medlemmar och även gäs-
ter skall trivas på Forsbacka och våra täv-
lingar.
Årets tävlings & aktivitetsprogram är
snart klart att tryckas. Det kommer att
finnas tillgängligt på Forsbacka i mitten
av april. Som Ni kommer att märka så är
det inga större förändringar. De fyra
ansvariga lagen är Denny/Ann-Britt,
Pelle/Mikael, Göran/Ulrika och
Jörgen/Per-Anders.  Det är de som
ansvarar för tävlingarna vilket kommer
att framgå av programmet. Utöver dessa
så finns det ett antal frivilliga. Några har
slutat, vi tackar för deras insatser och

hoppas de kommer tillbaka efter en kort
timeout. Till antalet är vi lika många i
TK som i fjol. Ni kommer att mötas av
några nya ansikten i startboden i år.
Finns det fler som är intresserade av att
hjälpa till vid tävlingar får Ni mer än
gärna höra av Er. Som ny är det härligt
att ha ett rutinerat gäng att falla tillbaka
på men vi är tacksamma om det finns fler
som vill hjälpa till.
Kommande säsong har vi blivit tilldelade
tävlingarna Div. 3 för herrar samt Bohus
Tour på ungdomssidan. Vi kommer även
att arrangera seriespel för D40 och H35.
Forsbacka Open kommer att genomföras
som en endagstävling med 36 hål. Under
Forsbackaveckan kommer vi att pröva
tävlingsformen scramble med lottade lag.
Vi kommer att pröva med en tävling i
oktober för att se om vi kan förlänga täv-
lingssäsongen något. Vår förhoppning är
att få upp deltagarantalet på våra tävling-
ar.
Det kommer även att erbjudas tävlingar
för de med grönt kort. Vid minst två till-
fällen under våren samt två under hösten

kommer Ni att inbjudas till ”gröna rund-
an”. Det blir 9-hålstävlingar på vardags-
kvällar då de hålen blir avstängda för
andra spelare.
I september kommer en ny tävling. Än så
länge går den under namnet
Kommunkampen. Tanken är att vi denna
dag skall kora den bästa golfspelande
kommunen i klubben. Vi tävlar Åmål,
Bengtsfors, Ed och övriga för att se vil-
ken kommun som får skylta med ett nytt
vandringspris. Denna dag kan dessutom
varje kommun kora sina individuella
kommunmästare, något som man gjort i
alla fall i Bengtsfors under några år.
Tillsammans med kansliet och sponsorer
kommer vi också att gå igenom stadgarna
för de olika tävlingarna. Det kommer
troligen inte bli några större förändring-
ar, men i anmälningsmapparna kommer
det tydligt att framgå vad som gäller.
Jag och övriga i tävlingskommittén hop-
pas verkligen att vi får se Er som tävlande
under årets säsong. Vi ses.

Hälsningar tävlingskommittén
Anders Svensson

H E R R -
K O M -

M I T T É N

Välkomna till en ny säsong.

Det är bara några små för-

ändringar i förhållande till

2002. Från maj till juli är för-

sta start för den lottade

delen 16.00, varför vi hop-

pas fler skall kunna deltaga.

Efteranmälningar i mån av

plats. 

Morgontiderna är tre stycken:  9.09,
9.18 och 9.27. 
Första tävlingsdag 6 maj och sedvan-
lig avslutning 12 september.
Utflykt till annan bana sker 22
augusti. Sökning sker just nu efter
ledig bana, men det blir inte så långt
och troligen norrut!
Och så en förändring som egentli-
gen inte är förändring, Anders G.
kvarstår som ordförande för 2003.

Väl mött på banan.
Herrkommittén.

Green, hål 11. Foto: Urban Pettersson



Så var det dags igen! Golfsuget  börjar
infinna sig så där lagom i kroppen. Man
börjar på riktigt längta efter att få ta fram
sin golfutrustning och ta sig ut till
Forsbacka för att slå de första tränings-
bollarna för säsongen. Man kommer ihåg
från tidigare säsonger att suget  efter en
ganska lång vintervila inte bara gäller
träning utan kanske mest  det efterläng-
tade spelet på banan och att tävlingssä-
songen drar igång med nya mål och för-
väntningar .

Utbildning en viktig del i

arbetet med våra ungdomar.  

Vi försöker hela tiden att förbättra vårt
arbete med juniorerna  och se framåt
med tillförsikt. Klubben har ett fint anse-
ende både när det gäller bana och sports-
liga framgångar och det vill vi bevara
genom att vara med i toppen på resultat-
listorna. Vi vill sporra våra redan duktiga
juniorer till att bli ännu mer inspirerade
och taggade inför varje tävlingsrond för
att nå nya framgångar. Därför satsar
klubben på att alla ledare som vill, också

skall ha en bra utbildning. Ledare för
Bohus Tour gruppen Göran Larsson och
Ulrika Boqvist har under vintern genom-
gått utbildning inom SISU steg 3. Vidare
har även deras grupp haft en cirkelut-
bildning i samband med vinterträningen.
Vi kommer inför säsongen att satsa på
både teoretisk och praktisk utbildning i

samband med våra träningstillfällen. Ett
antal ledare medverkar också på en
utbildningskonferens i Skövde 29-30
mars.

Informationsfolder.

En folder kommer att skickas ut till klub-
b ens alla  juniorer mellan 7-17 år.
I den kommer vi att presentera alla de
fakta som  behövs inför säsongen, såsom   
träningstider/-dagar, de olika grupperna,
Golfkul m.m.

Välkommen tillbaka.

Åter till Forsbacka hälsar vi gamle
bekantingen Martin Oskarsson. Det
känns både roligt och mycket inspire-
rande att återfå honom till klubben, nu
som av klubben anställd golftränare. 

Många av oss ledare har tidigare jobbat
tillsammans med Martin och det känns
bra att även  en hel del av våra juniorer
känner honom sen tidigare. Vi ser fram
emot en mycket spännande säsong.

Juniorkommittén ändrar

utseende.

Efter ett antal år som ordförande för
juniorkommittén drar jag mig tillbaka på
denna position och överlämnar ansvaret
till Mikael Skantz vilken tidigare har
varit en mycket entusiastisk ledare för
Golfkul. 

Jag ber att få tacka alla berörda ingen
nämnd och ingen glömd för en fantas-
tiskt fin och lärorik tid som ledare i
Forsbacka Golfklubb.

Golfhälsningar 
Sven-Olof Ek   
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J U N I O R -  &  E L I T K O M M I T T É N

Nya golfåret på gång

Så kan det gå...

Green, hål 8. Foto: Urban Pettersson
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B A N K O M M I T T É N

Banan överraskades av tidig och brutal
vinter. Preparering av greener kunde
inte utföras som planerat. Den ofrusna
marken täcktes av ett tjockt islager vilket
i sin tur skyddades av 30 cm snö.
Katastrof kunde anas.

Bra jobb av banfolket, en gnutta flax
och en dryg veckas mildväder i månads-
skiftet januari-februari, gav oss femton
isfria greener vilka kunde behandlas.
Mögelangreppen var närmast obefintli-
ga. Tyvärr – men något väntat – har inte
foregreener och fairways klarat sig lika
bra. Vi tror ändå på fin bana och tidig
säsongstart även i år. Det slutliga avgö-
randet ligger som vanligt hos vädergu-
darna.

Verksamhetsplanen innehåller inga
investeringar på banan. Med medel ur
driftsbudgeten kommer trädplantering
att utföras. Förbättring av fairways
genom sanddressning kommer att fort-
sätta så långt pengarna räcker, för övrigt
en åtgärd som måste få hög prioritet de
närmaste åren. Mycket av skadorna från
10-11 juli finns kvar. De mest akuta
kommer att åtgärdas av banpersonalen
under våren. En del kan vi förhopp-
ningsvis rätta till under städdagarna –
prel. 12 –13 april. Hålvärdarna kommer
att betyda mycket när vi skall återställa
finishen på banan. Om alla insatser
måste belasta budgeten kommer det att
dra ut på tiden och det vill ingen.

Drivingrangen kommer att förbättras
inom kostnadsramen om 300.000 kr - en
motiverad satsning på säkerhet och triv-
sel, som förhoppningsvis skall inspirera
oss till mera träning. När banan öppnas
kan sexton nya mattor tas i bruk.
Ytterligare fyra kommer att byggas
under året. Resten av pengarna kommer
att användas till upprustning av målom-
råden, justering av mark och förlängning
av rangen. För att få en fullt komplett
range krävs ytterligare ca. 350.000 kr.

Skogen har skötts av Skogssällskapet
genom ett numera uppsagt avtal som for-
mellt löper året ut. Jörgen Andersson,
medlem sedan 2001, professionell skogs-
karl ingående i bankommittén, kommer
att på ideell basis ägna sig åt bl.a. klub-
bens skog, bävrar och gäss.
Granbeståndet inne i banan har uppnått
en ålder och dimension som gör att det
måste bytas ut. Sedan några år tillbaka
försvårar de i hög grad skötsel och över-
vintring i vissa bandelar. Ett led i detta är

vinterns avverkningar, som följer årsmö-
tesbeslutet från mars 2000 (den så kal-
lade generalplanen). Avsikten är att släp-
pa fram befintliga lövträd och furor samt
möjliggöra nyplantering.

Tyvärr har entrepenören fällt några
träd som skulle sparats i ytterligare 3-4
år. När det nu ändå är gjort får vi trösta
oss med att föryngringen kommer att gå
snabbare. Om 4-6 år kommer ingen att
ogilla avverkningarna. Ett odlat lövträd
ca. 3 meter högt kostar 3500-4000 att
köpa. Vi tvingas därför att söka upp och
flytta träd från egen skog.
Förberedelsetiden före flytt med bra
resultat är upp till 2 år. Inga förberedda
plantor finns idag, men vi kommer att
plantera några utan preparering på växt-
platsen och hoppas på lite tur. Vi kom-
mer även att rotbeskära och förbereda
plantor för framtiden. Behovet är några
hundra nya träd under de närmaste åren.
De som är intresserade att hjälpa till är
välkomna att höra av sig.

Löpande underhåll av banan, framförallt
dressning, gödsling och sprutning är
moment som irriterat en del. Alla vet att
de måste utföras med viss regelbunden-
het. Men varför just idag…? Måndagar
är s.k. skötseldagar. Då en del av arbete-
na kräver uppehållsväder måste ibland
andra dagar tas i anspråk. När så sker
beror det därför antagligen inte på
greenkeeperns illvilja eller oförstånd
utan på tvingande omständigheter. Visa
förståelse för detta.

Hålvärdsystemet fungerade bra även på
Forsbacka en gång i tiden. Ideellt arbete
är en förutsättning för att en klubb som
vår skall fungera med rimligt låg årsav-
gift. Demokratin främjas genom bättre
insyn i verksamheten, insyn ökar också

möjlighet att påverka klubbens framtid.
Nya medlemmar har en chans att bekan-
ta sig med klubben och få nya ”golfkom-
pisar”. Låt oss försöka igen. Hör av er till
kansliet eller någon i bankommittén om
ni vill ha mer information. Alla goda
krafter är välkomna och behövs. Alla kan
bidraga med något.

Städdagar har planerats till 12-13 april.
Tidigt tycker kanske en del, men om
vädret tillåter vore det väl synd om öpp-
nandet av banan skulle försenas för att
städningen inte är klar. Hålvärdarna
uppmanas kontakta Lars Högberg, tel:
0532-43015, någon dag innan. Sedan
kan ni åka direkt till arbetsområdet på
städdagen. De som inte är med i hålvärd-
systemet sluter upp vid verkstaden. Tag
med egna verktyg och gärna extra kratta
för utlåning om ni har. Ni är naturligtvis
välkomna även om ni saknar verktyg.
Under städdagarna håller Erik
Nordström & Co ”Öppet Hus” i verk-
staden med anledning av diskuterad ny
eller tillbyggnad av maskinhall m.m.

Vi börjar vid nio-tiden båda dagarna
och håller på så länge vi vill. Om någon
vill börja tidigare eller senare är det
också OK. Besked om aktiviteter efter
städningen lämnas när vi vet vad banan
medger. Målsättningen är att deltagarna
skall få möjlighet till spel, städning och
den lunch som vi bjuder de städande på.
Håll ögonen öppna i PD och
Dalslänningen efter annons.

Vi i bankommittén önskar alla en tidig,
lång och framgångsrik golfsäsong.

Paul Erixon, Catrin Eriksson, Jörgen
Andersson, Kenneth Johansson och

Lars Högberg

Green, hål 9. Foto: Urban Pettersson
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Klubbens sponsorer är en viktig

del i finansieringen av golfklub-

bens verksamhet.

Nedanstående företag är med

oss 2003. Vi tackar för deras

stöd och uppmanar våra med-

lemmar att gynna dem.

PARKERINGSSPONSORER

ArcticPaper Håfreström
Bolia Fastighets AB
Brandt Bil AB
Componenta Amal AB
Danielssons Bygghandel
EMS-Vacparts AB
Ernst & Young
Evas Guld & Silver
Glasmästarna AB
Hagbys Rör / Bravida
Hyrtrucken i Göteborg AB
Höglunds Järn AB
Intersport
Kjell Johansson Bil AB 
Kåpi Städteknik AB
Länsförsäkringar
Megtec Systems Amal AB
Mekonomen
MIO Möbler Åmål
OK/Q8

Plåtslageritjänst AB
SEB Trygg Liv
Slindit  AB
Spar Ed
Stenebynäs AB
Storholmen Lindekullen AB
Sv. Fastighetsförm. Bengtsfors
Säffle Karosseri
Tele & Larm AB
Tom Heurlin AB

ÖVRIGA SPONSORER

Hotell Dalhall GF-talongen
Kjell Heintz Bil AB Silon
Bo & Cajsa Johansson Driving-Rangen

HÅLSPONSORER

Hål 1 Handelsbanken
Hål 2 FB-Engineering AB
Hål 3 Bäcke Emballage AB
Hål 4 Opcon AB
Hål 5 Nilfisk Advance AB
Hål 6 Duni AB
Hål 7 Restatic Products AB
Hål 8 Öhrlings PWC AB
Hål 9 Håkansson Sågblad AB
Hål 10 El-Supply AB
Hål 11 El-Tjänst AB
Hål 12 ÅSAB

Hål 13 LBC Värm-Dal AB
Hål 14 Åmålstryck AB
Hål 15 Åmåls Kommun
Hål 16
Hål 17 Trafikskoleinternatet
Hål 18 FöreningsSparbanken

TÄVLINGSSPONSORER

Brandt Bil AB
Bengtsforsföretagen

( El-montage, Plåtslageritjänst, 
Steady Båtar, Normarks, Axel P.) 

Edsföretagen
(Spar ED, Bozela, Tele & Larm,
Mek-Service)

El-Tjänst
Gördisshopen/Wernbergers
Hagbys Rör / Bravida
Höglunds Järn AB
ICA Supermarket
Intersport Åmål
Kerstin Bäcker
Kjell Heintz Bil AB
Lasse Robertssons Åkeri
Mårten Bagare AB
Pär & Laila Öhman
SEB Åmål
Segerströms
Schisser

M A R K N A D S K O M M I T T É N

Sponsorer

Trots ett år fyllt med naturkata-

strofer lyckas vi göra ett resul-

tat enligt vår satta budget.

Detta måste vi vara mycket

nöjda med. 

Naturligtvis har vi drabbats av högre
kostnader p.g.a. regn, orkaner och annat,
men bl.a. ”Jägarn’” och att vi lyckats
hålla ner kostnaderna på andra områden
har uppvägt.

Här följer förklaringar till de större dis-
krepanserna inom områden på bokslutet,
samt uppföljning av investeringarna:

Fastighet

Här ligger kostnaderna ca. 90’ över bud-
get. Detta beror på omdisponering av
El- & VA-kostnader till fastighet, samt
att slam/latrin/sop-kostnader överstiger
budget.

Tränare/ Drivingrange

Här ställdes allt på ända vid klubbens
övertagande av driving-rangen mitt i
säsongen.

Klubbens gemensamma kostnader

De ökade kostnaderna beror på: ökade
försäkringskostnader, avskrivning av
lager, projektering av maskinhall, ej bud-
geterade datakostnader

Investeringsuppföljning 2002

Budget Utfall
Bana 470’ 510,6’
Byggnader 120’ 177,6’
Maskiner 95’ 409’
Inventarier 80’ 115,6’

Summa 765’ 1212,8’

Orsaker till diskrepanser
Bana Inköp av mark i samband

med renovering av driving-
rangen (40’ extraanslag
beviljat av styrelsen för
detta ändamål)

Byggnader 70’ i kostnad för takrenove-
ring orsakad av stormen. 15’
för ombyggnad av klubb-
rum  ( 20’ överflyttade till
inventarier)

Maskiner Ej budgeterat inköp av ny
traktor 285’, samt övriga ej
budgeterade inköp på grund
av stormen.

Inventarier Beslutade extraanslag (trä-
ningsmöjligheter i Bengts-
fors respektive tält till vass-
båt).

Kommentarer till utfall 2002
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H A N D I C A P K O M M I T T É N

Vi har granskat de HCP-kort som kom-
mit in och de nya finns att hämta i recep-
tionen. Ännu är inte alla kort inlämnade,
tänk på att du får inte ut något nytt
förrän det gamla har lämnats in.

Ni som inte har minst fyra noteringar i
HCP-kortet tänk på att för alla utom i
HCP-grupp 1 så kan alla sällskapsronder
vara HCP-påverkande. För sänkning är
alla ronder alltid HCP-påverkande och
för höjning så är det HCP-påverkande
om man säger till och noterar det i HCP-
kortet innan start. På Forsbacka har vi en
stämpel för sällskapsrond som finns i
kansliet, använd den i första hand.

Dessutom är alla ronder inom buffert-
zonen också  HCP-ronder och skall skri-
vas in i HCP-kortet

Scorekorten från HCP-påverkande säll-
skapsrond skall sparas och skickas in med
HCP-kortet i slutet på året. Alternativt
gör man detta löpande under året genom
att visa upp scorekortet i receptionen
som granskar, noterar i HCP-kortet att
det är kontrollerat och därmed behöver
man inte spara scorekortet längre.

Handicapkommittén kommer att under
säsongen granska HCP-korten vid några

tävlingar. Detta för att framförallt kon-
trollera att korten är rätt förda. Vi har vid
den årliga kontrollen sett att det ibland
slarvas och vi hittar kort som inte är helt
korrekt förda.

Nedan finns några exempel på felakti-
heter som vi hittat:

Resultat från tävling är inte ifyllt och att
markör inte signerat. 
Resultat från tävling är inte ifyllt, ronden
är signerad av markör och nytt handicap
är överfört till nästa fält
Datum för ronder är inte ifyllt
Tävlingsronder utan stämpel
Noteringar gjorda med blyertspenna
Många lämnar inte in score-kort för säll-
skapsronder
Namnet saknas på den bana där resulta-
tet är gjort

Detta är några exempel på fel som före-
kommer. Ta för vana att alltid kontrolle-
ra att HCP-kortet är korrekt ifyllt innan
du lämnar banan efter en rond. Om man
räknat fel i HCP-kortet,  spelat på fel
HCP och det påverkar tävlingsresultatet
så blir det problem. Om resultat från
tidigare ronder inte är införda, innebär
det att man inte får starta vid nästa täv-
ling, då man inte har ett korrekt hcp.

HCP-kortet är en värdehandling och
skall hanteras därefter. Det är alltid
individen som har ansvaret att man spe-
lar på korrekt HCP. 

Tycker du att det verkar vara mycket
pekpinnar i det som skrivits? Det är inte
meningen att handicapkommittén skall
verka på det sättet, men vi har ansvar för
att Forsbackas medlemmar har korrekt
handicap. Förutom detta så hjälper vi
gärna till att svara på frågor eller
undringar om handicap.

Du som tycker att du har fel HCP, ta
kontakt med HCP-kommitén. Det är
inte nödvändigt att vänta med detta tills
slutet av året. Vår skyldighet är att se till
att alla har ett HCP som motsvarar spel-
styrkan, och justeringar kan ske när som
helst. Vi vill dock att man har ca 4 st
noteringar från året så att det finns
underlag för att göra en bedömning.

Hoppas att vi alla får en bra golfsäsong
2003

Anders Göras
Ordförande i handicapkommittén

Spara scorekorten!

Snart är det dags för ännu en ny

golfsäsong. Alla golfande

damer är välkomna att delta i

vårens första tävling 3 Maj.

I dag 1 mars har snön ännu inte försvun-
nit och isen ligger fortfarande på Vänern.
Kanske har många av Er hunnit njuta av
fina skiddagar på golfbanan. Nu är det
dags för våren att städa bort all snö. Visst
börjar vi längta efter att få putsa av golf-
klubborna och städa bort mössen ur golf-
bagen. Ut och börja träna så hjälps vi åt
att göra en riktigt trevlig golfsäsong med
mycket nöje på våra tävlingar.

Vår tävlingskommitté har sammanställt
tävlingsprogrammet och sponsorerna är
tillfrågade.

Vi startar 3 maj med ”Vårblomman”.
Grönsakslagret är generösa och sponsrar
med vackra blommor. Direkt efter prisut-
delningen till denna klubbtävling dricker

vi kaffe och har vårmöte på Forsbacka. 
Tävlingarna på onsdagarna börjar veck-

an därpå den 7:e.  Den hemliga resan går
av stapeln lördag 24 maj. Eclectic 36 hål
eller 18 håls tävling spelas som klubbtäv-
ling 23 juli. 

Billerudsmatchen får vi diskutera på
vårmötet. Skall den arrangeras i höst eller
skall vi vänta till nästa år. Det är vår tur att
ordna denna tävling i år.

När säsongen närmar sig hösten spelar vi
Bokslaget 27 september. Bokhandeln har
lovat att fortsätta med sina fina priser till
oss alla som deltar i denna klubbtävling.
Monica Fagerström och Monica
Abrahamsson är coacher för D40 respek-
tive D60.
Snart ses vi, det kommer att bli en trevlig
säsong!

Annika Hvenmark

D A M K O M M I T T É N



Martin Oskarsson heter jag och började
min anställning på Forsbacka GK den 1
mars 2003. Jag är 29 år gammal född och
uppvuxen i Hultsfred mitt i den småländ-

ska skogen. Min moderklubb är Tobo
GK. Min sambo heter Carina Lundgren
och vi har nu installerat oss här i Åmål.
Det var på Tobo GK som jag började

jobba med instruk-
tion och lektioner.
Under åren 1996
och 1997 jobbade
jag som ungdoms-
tränare på Tobo
GK. 1998 flyttade
jag till Åmål och
Forsbacka GK för
att jobba som assis-
tent till Fatah
Guedra, vårt sam-
arbete varade även
under 1999. År
2000 bestämde jag
mej för att flytta
tillbaka till Småland
och har de senaste
tre åren jobbat som

instruktör på Vetlanda GK. Vetlanda har
en mycket stor ungdomsverksamhet och
har ca 240 barn och ungdomar i träning
varje vecka. Serielagen spelar i div 1 för
herrar och i elitserien för damer.
Eftersom verksamheten är stor på
Vetlanda GK  så jobbade jag i ett team av
instruktörer som bestod av head pro
Staffan Petersson, jag själv och en tredje
instruktör vid namn Åke Heindorf.
Jag ser verkligen fram mot att lära känna
Er alla.
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Forsbackas
nye instruktör

Namn: Martin Oskarsson  

Ålder: 29

Bor: Åmål

Yrke: Golfinstruktör på Forsbacka GK

Familj: Sambo med Carina

Moderklubb: Tobo GK 

Hobbys: Spela golf, spela tv-spel, lyssna på musik

Började spela golf: 1985

Favoritbanor:

Portmarnoc links (Irland)

Praya del Rey (Portugal)

F
A

K
T

A

Forsbacka har mist en

medlem, oldtimers har

mist en vän och H-65-laget

har mist en kompis och sin

stöttepelare.

Ingemar Klarbring har gått ur
tiden. Att inte längre få se Ingemar
komma från driving-rangen och
skämtsamt berätta att han har jus-
terat swingen och nu är det nog
”score” på gång, det kommer att
kännas tomt. Ingemars idoga trä-
ning gav ju också resultat, så sent

Skall vi
vända
banan
eller?
Troligen inte! Av de ca. 15 skriftliga svar
som inkommit är det bara ett fåtal som
vill vända banan. På höstmötet på
Vikenborg ställdes dessutom frågan och
vid handuppräckningen var det en över-
vägande majoritet för att behålla spel-
ordningen som den är. Frågan har ju nu
ställts och svaret från medlemmarna är
nej!

Göran W

som i sptember månad förbättrade han
sin HCP igen. Ingemar gick på färre
slag än sin ålder, vilken prestation.

Ingemar tillbringade en stor del av
sommaren på Forsbacka tillsammans
med Irene och vad var mer naturligt än
att han var den förste som gjorde
”Hole in one” på klubben.  Hans golf-
spel var vida känt och beundrat i dis-
triktet. Ingemar gjorde sällan några
dåliga resultat och var känd för att veta
vad fair-play betyder i golfspelet.

Ingemar var med i golfklubben från
början och var sekreterare under tiden
1971-73, 1979-80, och har till stor del
bidragit till vad klubben är idag.
Ingemar kommer att lämna ett stort
tomrum efter sig. Vi kommer att sakna
Dig.

Kurt Nyström för H65-laget
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Medlemmar i

FORSBACKA GOLFKLUBB
kallas till ordinarie vårmöte

Måndagen den 31 mars 2003 kl 18.30

Plats: Kamratgården, Åmål

Program: Mötesförhandlingar, kaffe.

Föredragningslista
1. Mötets öppnande och fråga om dess behöriga utlysande.

2. Fastställande av föredragningslista.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två protokolljusterare (tillika rösträknare) att jämte ordföranden justera
mötesprotokollet.

5. Upprättande av röstlängd.

6. Verksamhetsberättelse för 2002

7. Årsredovisning för 2002.

8. Revisorernas berättelse.

9. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Presentation av förslag till ny maskinhall.

12. Tävlingsprogram för 2003

13. Lars Bäckers minnesfond.

14. Frågor som kommit styrelsen tillhanda senast 10 februari.

15. Inkomna motioner och frågor som kommit styrelsen tillhanda senast 10 februari.

16. Övriga frågor.

17. Mötets avslutning.

Forsbacka Golfklubb
Hans-Olov Blom Vera Kadhammar

Ordförande Sekreterare
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Resultatrapport Forsbacka GK 2002

Utfall 2002
Intäkt Kostnad Netto

Intäkter/
Kostnader

Budget 2002
Intäkt Kostnad Netto

Utfall 2001
Intäkt Kostnad Netto

Belopp i Tkr

Medlemsavgifter (KG) 1840 0 1840 1862 0 1862 1852 0 1852

Greenfee (KG) 1013 0 1013 1050 0 1050 857 0 857

Arrende (TR/DR) 0 0 0 95 0 95 99 0 99

Bidrag (BI) 12 0 12 5 0 5 7 0 7

Övriga intäkter (KG) 6 0 6 43 0 43 50 0 50

Hyror (HY) 163 0 163 0 0 0 0 0 0

Finans. int/kostn 59 -3 56 50 0 50 66 -3 63

DELSUMMA 3090 3105 2928

Bana (BK) 440 -2214 -1773 500 -2283 -1783 505 -2251 -1746

Fastigheten (FS) 135 -241 -106 120 -135 -15 0 -138 -138

Driving Range 35 -5 30 35 -1 34

Kansli (KS) 0 -920 -920 0 -944 -944 196 -928 -732

Junior/elitkomm.(JEK) 30 -244 -214 10 -275 -265 9 -273 -264

BDGF-seriespel (SS) 0 -30 -30 0 -30 -30 0 -27 -27

Marknadskomm. (MAK) 508 -46 462 500 -60 440 460 -65 395

Tävlingskomm. (TK) 195 -188 7 182 -177 5 154 -134 20

Medl./utb.komm. (ÖV) 12 -20 -8 0 -13 -13 0 -1 -1

Tränare/Dr.range (TR/DR) 102 -121 -20 0 -45 -45 0 -45 -45

Styrelse (ST) 0 -45 -45 0 -38 -38 0 -41 -41

Klubb gem k.(KG) 0 -577 -577 0 -460 -460 0 -513 -513

Konf.läger (KONF) 330 -281 50 324 -278 46 311 -260 52

Jägmästaren (JÄG) 829 -606 223 690 -492 198 689 -415 274

Jägm.greenfee 426 0 426 300 0 300 274 0 274

DELSUMMA -2524 -2574 -2459

Resultat före avskrivningar 567 532 469

Avskrivning Jägmästaren -31 -24

Avskrivning maskiner/inv. -419 -434

Avskrivning inv. byggnader -6 -6

Avskrivningar kansli -7 -5

Avskrivning bana -103 -567 0 -469

Resultat efter avskrivningar 0 0
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Resultaträkning Forsbacka GK 2002
2002 2001

Rörelsens intäkter 6 040 976 kr 5 369 500 kr
Rörelsens kostnader 5 530 556 kr 5 090 556 kr

Rörelseresultat före finansiella
intäkter ochkostnader 510 420 kr 278 943 kr

Finansiella intäkter 58 949 kr 65 890 kr
Finansiella kostnader -2 823 kr -4 119 kr

Rörelseresultat efter finansiella
intäkter och kostnader 566 546 kr 340 714 kr

Extra ordinära intäkter 0 128 258 kr
Extra ordinära kostnader 0 0 kr

Resultat före avskrivningar 566 546 kr 468 972 kr

Avskrivning maskiner & inventarier -418 776 kr -433 549 kr
Avskrivning inventarier Jägarn -31 330 kr -23 939 kr
Avskrivning byggnad 0 kr 0 kr
Avskrivning byggnadsinventarier -6 449 kr -6 000 kr
Avskrivning kansli -7 379 kr -5 484 kr
Avskrivning bananläggning -102 612 kr 0 kr

Årets resultat 0 kr 0 kr

Balansräkning Forsbacka GK 2002
TILLGÅNGAR 2002-12-31 2001-12-31

Kassa & bank 615 296   1 562 848   

Övriga fordringar 170 865   514 014   

Varulager 0   31 753   

Summa omsättningstillg 786 161   2 108 615 

Bananläggning 1 665 651   1 200 985   

Maskiner och inventarier 1 735 631   1 677 513   

Byggnader och mark 2 164 589   2 041 183   

Summa anläggningstillg. 5 565 871   4 919 681   

SUMMA TILLGÅNGAR 6 352 032 7 028 295

SKULDER & EGET KAPITAL 2002-12-31 2001-12-31

Förskottsbetalda avgifter 174 274   1 187 870   

Leverantörsskulder 519 856   108 868   

Upplupna kostnader 159 607   246 103   

Övriga kortfristiga kostnader 35 879   62 939   

Summa kortfristiga skulder 889 616   1 605 779   

Medlemslån 5 458 916   5 419 016   

Supporterbevis 3 500   3 500   

Summa långfristiga skulder 5 462 416   5 422 516   

Eget kapital 0 0

SUMMA SKULDER
OCH EGET KAPITAL 6 352 032   7 028 295

Fördelning intäkter/utgifter Forsbacka GK 2002
Intäkter Utgifter



AB Åmålstryck

Avs. FORSBACKA GK, Box 136, 662 23 ÅMÅL B FÖRENINGSBREV

FORSBACKA             GOLFKLUBB

FORSBACKA
GOLFKLUBB

INFORMATION FRÅN
RECEPTION & KANSLI

Receptionens öppettider under golfsäsongen:
Måndag – fredag 08.00 – 17.00

Lördag, Söndag & Helgdagar 08.00 – 13.00
Telefonnumret till reception/tidbokning är 0532- 430 73

Välkomna till en ny säsong.

Peggy och Björn möter ni som

vanligt i receptionen där de

jobbar med bokningssystemet

på samma sätt som tidigare. 

Välkommen säger vi också till Martin,
vår egen heltidsanställde instruktör.
Bokning av hans träningstider kommer
också att ske i receptionen.
Även Björn är nu heltidsanställd året
runt och kommer, förutom den recep-
tionstjänsten han gör, att svara för repa-
ration och underhåll av våra fastigheter.
Nu på försäsongen har han börjat repa-
rera och måla fönstren på hotellet. Ett
digert arbete! 

HCP- och klubbkort.

Har ni inte lämnat in era kort för revide-
ring är det mycket hög tid att göra det
nu. Ni som lämnat in korten kan hämta

de nya i receptionen då ni också får klis-
terlappen till bagbrickan.

Adressändring.

Tyvärr har vi fått en hel del post i retur
för att adressaten flyttat. Snälla ni, med-
dela i tid när ni flyttar så ni får den infor-
mation ni skall ha.

Golfträning.

Som tidigare nämnts kommer instruktö-
rens tider att bokas i receptionen. Martin
och klubben kommer att inbjuda till div.
gruppträningar m.m. speciellt under
våren. Håll ögonen på Martins anslags-
tavla som kommer att finnas i entrén till
omklädningsrummen. Olika erbjudande
om enskild träning kommer också att
presenteras.

Shopen.

Information om shopen kommer att

skickas ut separat vid senare tillfälle.

Juniorträning & golfkul.

Information och anmälningsblankett
kommer separat från juniorkommittén
till alla juniorer.
Dessutom kommer en annons gällande
golfkul i PD senare.

Hemsidan

Denna är nu uppdaterad med årets täv-
lingsprogram och fullständiga tävlings-
bestämmelser. Dessutom finner du
FoGK-Nytt (denna tidning) som pdf-fil.
Webadressen är som vanligt
www.golf.se/forsbackagk/

Vinnare
och rätt
svar på
Julnöten
Fler än förra året skickade in svar
på julnöten.
De allra flesta svarade rätt, nämligen:

Mary bor i Lund
Lilians man gillar fotboll.

Vinnare blev Cajsa Johansson som
får väskgarderob
En sportbag får Ingemar Andersson
på Elisebergsgatan och ett paraply
går till Lars Edström.
Ett tack till Föreningssparbanken
som skänkt priserna.

STÄDDAGAR 2003
Vårens städdagar är planerade till 12 & 13 april.

Samling 9.00 vid maskinhallen. Vi städar till 12.00

då vi bjuder städarna på lunch.

Om banan medger spel ordnar vi 

en 9-hålstävling efter lunchen.  

Vid tveksam väderlek ring 0532-43073 för information.

Bankommittén 
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