
Vi tackar
för säsongen 2003 och hälsar er välkomna till julborden!

Gammeldags Julbord
Forsbacka Restaurang

Snart är det dags för vårt omtyckta traditionella Julbord.
För info och bokning, ring 0532-430 75 eller 135 25

Pär & Laila  

Fadderrond på hål 16!
Foto: Terje Olsen

Ta chansen
och möt ord-
föranden och
delar av sty-
relsen före
årsmötet.

Från en timma före mötet
(kl. 17.30)  har du chansen att
tala med ordföranden och
delar av styrelsen om det är
någonting du vill framföra
eller diskutera enskilt.
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Vilken bana !!
Är ett uttryck som hörts fler än en gång på
Forsbacka i år.

I vårens Forsbacka-Nytt hade jag två för-
hoppningar: att mitt handicap skulle
komma ner till singel och att vi skulle få en
bra säsong.

Den första förhoppningen blev det inget
av, men den andra slog in.

I år har vi haft mycket på vår sida. Trots
att många andra banor hade problem med
greener etc. har vi kunnat visa upp en bana
i toppskick. Vår bana har länge haft ett gott
renommé, men i år tror jag att det ytterli-
gare har stärkts. 

Vi får tacka vår banpersonal, med Lars i
spetsen, bankommitté, hålvärdar samt
vädrets makter för ett väl genomfört arbete.
På tal om hålvärdar, så finns det några ledi-
ga hål kvar. Är Du intresserad kontaktar Du
kansliet.

Styrelsens arbete i år har fokuserats på
långsiktighet. Målet har varit att ta fram vad
som krävs för att Forsbacka Golfklubbs
anläggning i framtiden skall behålla sin
attraktion och kvalité för medlemmar och
gäster. För att uppnå detta har vi börjat med
att försöka ta ett helhetsgrepp om ”allt”. I
det här arbetet har vi grävt ordentligt för att
få fram så mycket som möjligt och inte ha
något kvar i garderoben. Detta för att sty-
relsen och medlemmarna inte skall sväva i
ovisshet, utan allt skall ligga på bordet.

Detta har givit följande:
Alla byggnader är genomgångna. Vi vet

vad som behöver åtgärdas långsiktigt och
kortsiktigt. Expertis har tagits till hjälp när
vårt egen kompetens inte räckt till. Baserat på
detta har plan med prioriteringar tagits fram

På banan har vi tagit fram en ”önskelis-
ta”, som ligger till grund för årlig plan på
förändringar och förbättringar, med priori-
teringar, som styrelsen fattar beslut ut
ifrån.

Ekonomin har fått en ordentlig genom-
gång, vilket resulterat i bl.a. avskrivnings-
plan samt regelverk runt investeringar.

Med detta i vår hand kan vi konstatera föl-
jande:

Byggnaderna kräver renoveringar och
underhåll. Ju längre vi skjuter på dessa ju
dyrare blir de. Underhållet är redan idag
eftersatt och karusellen är igång. Ju längre
vi skjuter på dem …….. etc.

Kostnaderna stiger årligen för våra bygg-
nader. Som exempel kan jag nämna att idag
betalar vi en försäkringspremie på SEK 170

000 bara för våra byggnader.
Forsbacka GK har alla de kostnader som

alla andra klubbar har, men på dessa har vi
K-märkningen som drar upp byggnads-
kostnaderna och försvårar utvecklingen.

Vidare måste vi ”tillåtas” att utnyttja våra
lokaler mer effektivt. Exempelvis måste vi
sträva efter att få en gemensam
shop/reception/kansli, som ligger lättill-
gängligt för våra medlemmar och gäster. Då
kan vi få ekonomi i en shop, samtidigt som
vi kan uppnå optimalt personal-använ-
dande. Risken är stor att vi nästa år står utan
shop p.g.a. detta. Jag personligen tycker att
en anläggning som Forsbacka bör ha en
shop som service till sina medlemmar och
gäster.

Banan, som har högsta prioritet, är vår
viktigaste tillgång, även om den rent ekono-
miskt inte är värd mer än normal jord-
bruksmark.

Den behöver årligen underhåll och för-
bättringar för att behålla sin standard. Här
har styrelsen bestämt att inte bokföra förän-
dringar och ombyggnader som investering-
ar, utan som underhåll i resultaträkningen.
Detta p.g.a. det framtida målet, som är att
banan, i balansräkningen, inte skall ha
något värde alls. Vilket mer speglar verklig-
heten.

Banan ger oss inkomster. Håller inte
banan sin klass får vi mindre gäster och på
så sätt mindre pengar till investeringar. En
ond cirkel som vi måste göra allt för att
undvika.

När det gäller ekonomin så visar avskriv-
ningsplanen att vi haft en större investe-
ringstakt än ekonomin egentligen tillåtit. Vi
måste därför komma ikapp med avskrivning-
arna, som betyder större avskriv-ningar de
närmaste åren. Regelverket runt ekonomin
har också klargjort vad som är investering
och vad som är resultatpåverkande.

Skall Forsbacka fortsätta att långsiktigt
blomstra och utvecklas måste vi bygga upp
en god, fungerande ekonomi med ett eget
kapital. Styrelsens lösning är att försöka öka
intäkterna och hålla kostnaderna under
kontroll. Det låter enkelt, men är det tyvärr
inte.

När det gäller intäkter kommer vi att
arbeta hårdare med att sälja övernattning
och greenfee. Främst under vardagar och
lågsäsong. Martin, vår pro, kommer ihop
med kansliet att öka marknadsföringen av
golfskolor och andra utbildningar.

Styrelsen föreslår också en höjning av
medlemsavgiften. Detta enligt det förslag

som finns i tidningen. I möjligaste mån har
vi försökt att undanta höjningar för junio-
rerna. Nytt för i år är att man kan dela upp
betalningen till två betalningstillfällen.

Vi medlemmar i Forsbacka GK har en
hög tillgänglighet till vår bana. En del av
greenfee-åtgärderna kan komma att minska
tillgängligheten något. Alternativet till att
försöka få fler gäster är en ännu större höj-
ning av medlemsavgiften. Det tror vi inte
på, utan har valt denna medelväg istället.

På kostnadssidan har vi bestämt att skjuta
beslutet om byggnation av ny maskinhall på
framtiden. Det finns ingen, enligt vårt sätt
att se det, ekonomisk möjlighet att bygga
denna redan nästa år.

Även om byggnationen av en ny maskin-
hall hade givit oss en framtida lösning av
optimalt utnyttjande av våra lokaler måste
vi, enligt vårt förmenande, först bygga upp
ett eget kapital som vi kan använda som
grundplåt.

Vi har i princip investeringsstopp och de
som görs är hårt prioriterade.
Investeringarna som ändå görs de kom-
mande åren, kommer att vara låga.

Vi skär även rakt över i driftsbudgeten,
men försöker att i möjligaste mån skona
ungdoms- och juniorsatsningar.

Detta är vår medicin för att långsiktigt
bibehålla Forsbacka som klubben medlem-
marna är stolta över och som gästerna trivs
hos och vill återkomma till.

Era åsikter och synpunkter motser jag
tacksamt. Maila gärna till mig
(hob@bozela.se) eller träffa mig på
Vikenborg. Jag finns tillgänglig för samtal
en timme före höstmötets början.

Väl mött på höstmötet !
Hans-Olov Blom

Ordförande

O R D F Ö R A N D E N   H A R  O R D E T
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B A N K O M M I T T É N

Termometern visar under 0 även på
dagen, den första snön kom inatt, golfsä-
songen är väl därmed slut för de flesta.
Förutom alla ”kanonrundor” som vi pre-
sterat, kommer många av oss att minnas
en bana i toppskick, från tidig sommar till
långt ut på hösten. Banpersonalen har fått
och är värda mycket beröm för ett bra
jobb. Hålvärdarna har i högsta grad
bidragit till god finish. Hål nr. 11 är ett
bra exempel på vad som kan åstadkommas
utan kostnad för klubben. En rutinmässig
slice in i björkdungen till höger känns
numera OK. Bolletande bland vitsippor
och liljekonvaljer är väl att betrakta som
N.U.

De, under en period, omdiskuterade
avverkningarna, har medfört bättre ljusin-
släpp, vilket underlättar gräsetab-lering.
Greenen på hål 3 är ett bevis på detta.

För att tillhandahålla en bra bana med
de förutsättningar som gäller på
Forsbacka krävs även lite tur och någor-
lunda rimliga väderleksför-hållanden. Ett
långsiktigt bevarande av banans standard
kräver, förutom goda skötselrutiner, att vi
snarast lägger kraft och tyvärr också
pengar på primärt tre saker:

Teeområdena, vilka generellt är i uselt
skick och för små med tanke på speltryck-
et.

Foregreens och greenkragar måste drä-
neras/byggas om. I samband med detta
bör greenkullarna integreras.

Byte till härdigare gräs på greenerna (se
sid. 54 i oktobernumret av Svensk Golf).

I syfte att i förväg besvara förväntade
och motiverade klagomål beträffande
nämnda brister konstaterar vi att styrelsen
med hänvisning till budgetläget inte kan
föreslå att åtgärdsprogrammet påbörjas
nästa år. Önskvärd grävning och rensning
av strandlinjerna kommer inte heller att
kunna påbörjas. Vi har föreslagit igen-
läggning av en fw-bunker på hål 13. Kom
med synpunkter nu.

För fortsatt utbyggnad av driving-rang-
en anslås 200.000 vilket inte räcker för att
slutföra projektet. Men återhållsamheten
är förståelig.

Byggnaderna

har undersökts och vi har god uppfattning
beträffande behov av underhåll.
Reparation av skiffertaket på sädesmaga-
sinet föreslås i budgeten. Kostnaden är

beräknad till 30.000. Reparation ersätter
tidigare planerad omläggning. Generellt
gäller samma återhållsamhet här.

Skogen

föreslås avverkas (i huvudsak gallring)
över ett område från Ugglemossen mot
ägogränsen i söder och väster.
Kompletterande avverkning i banområdet
bl.a. gallring mellan hål 2 och 10, samt
mellan hål 10 och 11 där endast lövträd
och fura lämnas (bättre ljusinsläpp).
Härutöver enstaka och mindre grupper av
träd då det av kostnadsskäl bör göras nu.
Den avverkning som kommer att göras
under högspänningsledningen vid hål 6
sker utan att vi kan påverka omfattningen,
så länge det sker inom gällande servitut.

Avslutningsvis vill vi tacka alla som
bidragit till banskötseln genom att laga
egna och andras nedslagsmärken och tor-
vor. Ni som slarvat kan väl avge ett upp-
skattat nyårslöfte.

Paul Erixon

H E R R K O M M I T T É N

Tisdagarnas herrgolf har i år

haft 177 fler startande än förra

året. Jätteroligt! Fördelningen

var 385 på PB och 189 på slag-

tävlingarna.

Historiskt sett ser antalet
startande ut så här:

1999 = 550
2000 = 627
2001 = 582
2002 = 397
2003 = 574

Målsättningen 2004 är över 600 star-
tande. Det skall vi väl klara?

Säsongen startade som vanligt med en
hemlig resa. I år gick den fullastade bus-
sen till Skövde GK. Ett lyckat arrange-
mang av Hans B. Johansson och Denny
Larsson. Ett stort tack till er. Vi vet vad
svårt det är att få starttider på helgerna på
andra banor, och nästa års bana är redan

klar…….!!! Se annons på annan plats.
Under året har vi också varit tävlingsle-

dare på en tävling under
Forsbackaveckan.

Årets utflykt gick till Billerud den 22
augusti och den traditionella avslutning
skedde 12 september med 19 glada herr-
golfare över 9 hål från back-tee och avslu-
tades med en fantastisk tre-rätters mid-
dag. Tack Pär och Laila. Tack kansliet för
all support och tack till banpersonalen för
en kanonbana.

Ett stort tack också till alla som deltagit

under 2003. Ett särskilt tack till Denny L.
Som deltagit på samtliga tävlingar under
året.

Vi har som vanligt många nya idéer och
tankar inför 2004, vilka vi återkommer till.
Kommittén har också skänkt utemöbler
som är placerade vid drivingrangen.
Ekonomisk rapport finns på anslagstavlan
i klubbrummet.

Anders G. Larsson

Långsiktigt & återhållsamt

Tack för en kanonsäsong. 
Bra deltagande och en underbar golfbana.
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Årets junior: Kristian Krave.

J U N I O R -  &  E L I T K O M M I T T É N

När detta skrivs har den första snön fallit
utanför våra fönster, oj vad fort en golfsä-
song går!  Precis som ifjol så hade vi en
otroligt fin sommar för golfspel och andra
aktiviteter. 

Banan har varit otroligt fin i år igen och
det skall vi vara tacksamma för. Många
andra banor runt omkring oss har haft
stora problem. Nu ställs dock klubbor
och vagnar in för ett par månader och ski-
dorna plockas fram, men håll ut, tiden går
fort och snart ses vi ute på banan igen.

80 juniorer

Juniorkommittén har under denna säsong
haft ca 80 juniorer i träning och vi har
som tidigare erbjudit våra ungdomar både
gruppträning och enskild träning. Våra
träningsgrupper för flickor / pojkar har
tränat en gång i veckan under hela
säsongen fram till mitten av september.

Bohus Tour gruppen startade sin trä-
ning i mitten av januari med två timmars
träning i Karlbergshallen med både golf
och fysisk träning. Som tidigare har vi
också anordnat Golfkul där vi haft två
grupper igång som har tränat 10 gånger.
Herrlaget förlade sitt träningsläger på
Hooks GK och Bohus Tour-gruppen
hade sitt på Forsbacka i år.

God återväxt
Vad gäller det sportsliga lyckades inte
våra elitlag att ta steget upp i seriesyste-
met, bäst gick det för herrlaget som tog
en tredje plats, men som Sven-Olof Ek
skrev ifjol så är återväxten god och i år har
många av våra ungdomar tagit ett stort
steg framåt, så vi hoppas att snart kunna
börja avancera uppåt. Många duktiga gol-
fare har fostrats på Forsbacka och det
hoppas vi skall fortsätta.

På distriktstouren har vi i år haft 18
ungdomar som tävlat och många spelare
har gjort otroligt fina resultat, som t.ex.
Jakob Holmedal som tog hem totalsegern
i klass 2.

Bankboken Cup är en tävling som lock-
ar våra juniorer att spela. Tävlingen bör-
jar som ett klubbkval där alla ungdomar
kan vara med men där bara åldersgrup-
perna 13-16 år kan gå vidare. 1:an och
2:an i varje åldersgrupp går vidare till en
gruppfinal på Mjölkeröds GK och dit åkte
11 spelare och där lyckades fem av våra
spelare gå vidare till en Regionfinal på
Färgelanda GK. Tyvärr lyckades inte
Kristoffer, Sarah, Fredrik, Edwin och

Segrande lag:  . . . . . . . . . . .Edwin, Gabriella och Simon
2:a lag  . . . . . . . . . . . . . . . . .Andreas, Niklas och Jesper
3:a lag  . . . . . . . . . . . . . . . . .Jimmie, Anna och Karin

Även golfkul var med och dom fick spela 3 hål på banan från grön tee och där vann
laget med Fredrik, Daniel, Emma och Joakim. 

Årets junior:  . . . . . . . . . . .Kristoffer  Krave
Goda prestationer:  . . . . . .Edwin Emanuelsson, Jakob Holmedal och Sarah

Johansson
Fair play:  . . . . . . . . . . . . . .Andreas Jansson
Lovande junior: . . . . . . . . .Sandra Jansson, David Nilsson och Henning Johansson
Träningspriser:  . . . . . . . . .David Boqvist och Sofie Jansson
Catrin och Sofies pris:  . . .Frida Hammarberg

Kristian ta sig vidare till Riksfinalen.
I år har vi även haft Bankboken Tjejer

för första gången. Det är en scramble täv-
ling som spelas över nio hål. 24 tjejer kom
till start i 6 lag och eftersom som vi fick
ihop så många lag fick vi skicka två lag till
regionfinalen som gick på Forsgårdens
GK i Kungsbacka. Väl där placerades
båda lagen på den nedre delen av resultat-
listan, men för de flesta var det första
gången de var ute och spelade på en annan
bana, så det är ändå bra gjort av dem.

”Gröna rundan”

Tävlingsintresset har ökat för våra junio-
rer, framför allt för dem mellan 37-54 i
hcp tack vare ”Gröna Rundan” som klub-
ben anordnat fyra måndagar. Hoppas att
det blir några fler gröna rundor.

Golfkul

Nu har det åter gått en säsong med myck-
et aktivitet runt golfkul där man får lära
sig grunderna för golf. Golfkul är uppde-
lat i nybörjargrupp och fort-sättnings-
grupp som man deltar i innan man blir
medlem och tar steget upp i träningsgrup-
perna. Vår förhoppning är ju att alla som
genomgått Golfkul kommer med som
medlemmar i klubben.

Junioravslutningen
Som vanligt samlade junioravslutningen
ett stort antal medverkande ( ca 60 st ) och
även i år har tävlingsledningen lyckas lotta
ihop jämna lag. Tävlingen spelades över 9
hål och spelformen var scramble, en spel-
form som passar bra på junioravslutning-
en där alla spelare i laget är delaktiga i
spelet på varje hål.

Mikael Skantz

Spännande särspel på avslutningen.

God tillväxt
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O L D T I M E R S -
K O M M I T T É N

HOLE IN
ONE 2003

Hål 5
Marianne Onsjö

Vivianne Bernemo

Hål 8
Ludvig Jexler

Särö GC

Vi gratulerar!

M A R K N A D S K O M M I T T É N

Klubbmästare
2003

Herrar
Kenneth Johansson

H35
Hans B. Johansson

H45
Denny Larsson

H55
Leif Sundberg

H65
Owe Andreasson

Pojkar 21
Kristoffer Krave

D50
Berit Andreasson

Fousome
Stefan Gunnarsson/Christian Ek

Match
Anders Andreasson

Årets sponsortävling genomfördes i strå-
lande väder och det tävlades om ett nytt
vandringspris. Megtec System Amal AB,
som förra året tog hem Sponsor Cup-pri-
set för alltid, hade vänligheten att skänka
ett nytt som sponsorerna kunde tävla om.
Detta pris döptes snabbt till: ”The
Megtec Trophy” och spänningen var stor
inför årets tävling. 40 lag kom och gjorde
upp om placeringarna. Och kan man
tänka sig ! Megtec vann också årets täv-
ling och lade därmed grunden för en ny
totalseger nån gång i framtiden. Man
måste nämligen ha minst en vinst för att
kunna ta hem priset för alltid. Grattis
Johan Nelson och Ulf Jervant till segern
som gav dem en plats i regionkvalet i DI-
golfen och Megtec en helårsprenu-mera-
tion på Dagens Industri.
Dagen avslutades med den sedvanliga och
populära sponsorfesten.

De 12 bästa resultaten var:
Lag Poäng TrophyPoäng
Megtec 48 12
Å S A B 48 10
Håkansson Sågblad 44 8
Åmåls Kommun 44 7
Åmålstryck 2 43 6
Componenta 42 5
Åmålstryck 1 41 4
Segerströms 42 3
Kjell Heintz Bil 42 2

Ernst & Young 41 1
SEB 2 41
Hagbys Rör 41

Extratävlingarna resulterade i följande
resultat:
Längsta drive damer: Ann-Britt Larsson,
Segerströms
Längsta drive herrar: Ulf Jervant, Megtec 
Närmast hål: Gunnar Konieczny, El-
Supply.
Ett stort TACK till alla sponsorer som
ställer upp för Forsbacka. Ert stöd är
mycket viktigt. Vi ses 2004.

Göran Wessberg

Under året har styrelsen haft tre proto-
kollförda sammanträden. Styrelsen har
haft följande sammansättning: Ordf. Kurt
Nyström, v.ordf. Birgith Bergström,
Kassör Bror Nilsson, Sekreterare Sven
Samuelsson, Tävlingskommitté: Birgith
Bergström, Marianne Carlsson, Per
Söder samt Lennart Abrahamsson.

I och med årsmötet lämnade ordföran-
den, kassören och sekreteraren sina platser
och tackade för de gångna åren.

Aktiviteter: Torsdagstävlingarna har
genomförts i vanlig ordning med i
genomsnitt 48 deltagare. En greensome-
och en scramble-tävling har spelats med
många deltagare. Utbytet med
Värmlandsklubbarna ( Billerud, Karlstad,
Hammarö och Årjäng) lockade 90 delta-
gare och utbytet med Dalslandsklubbarna
(Mellerud och Färge-landa) 81 deltagare.
Vi har dessutom gästat respektive klubbar
med ett flertal av våra spelare med skif-
tande framgångar. Matchtävlingarna för
Oäkta Par och en individuell genomför-
des ej p.g.a. för få anmälningar.

Tävlingarna återkommer förmodligen
nästa år.

Årsmötet med supé och prisutdelning
ägde rum på Stadshotellet den 15/10
under, som vanligt, god tillslutning. Ett
varmt tack till Birgith och Marianne för
det fina arrangemanget.

Ett tack vill Oldtimers också rikta till
Göran med personal för den utmärkta
servicen vi får från kansliet. Samvaron har
blivit ännu bättre bl.a. tack vare det fina
erbjudandet från restaurangen. Hoppas vi
får behålla det även nästa år. Till de oldti-
mers som ännu inte har hittat till våra
torsdagstävlingar: låt inte ännu en säsong
gå till ”spillo”. Ställ upp på tävlingarna
nästa år och Du får en trevlig golfsäsong,
lite utöver det vanliga.

Sist men inte minst, banan har aldrig
varit i bättre skick, tycker vi oldtimers.

Kurt Nyström, Sven Samuelsson

PS. Du som ännu inte blivit Oldtimers,
misströsta inte, tiden går så fort!! DS

Nytt vandringspris

Glada segrare Ulf Jervant och Johan Nelson.
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T Ä V L I N G S K O M M I T T É N . . .

Ännu en underbar golfsäsong har tyvärr
tagit slut. Året bjöd på en fantastisk bana
redan från början. Även i år visar vi en
negativ trend när det gäller antalet star-
tande i våra tävlingar. I år har vi haft
ungefär 2000 starter. Det är drygt 200
färre än fjolårets säsong. Några har tävlat
väldigt mycket medan andra väldigt sällan
eller inte alls. Utbildningskommittén har
i år arrangerat fyra ”Gröna rundor” för
de med hcp 37-54.

Vi hoppas att de som startat där tar
med sig sina kompisar och ställer upp
även på helgtävlingarna kommande
säsong när de fått officiell hcp. Vi ser på
juniorsidan att vi har en väldig bredd,
framförallt på tjejsidan. I klubben får vi
hjälpas åt så att de slussas vidare in i våra
ordinarie tävlingar. Vår förhoppning är
att vi till nästa säsong vänder kurvorna.
(((Kom och var med, det värsta som kan
hända är att tappa klubborna i vattnet
mellan hål ett och två. Det var lite nedåt
just då, men nu i efterhand har det lockat
fram många skratt)))

Forsbacka Open

Forsbacka Open gick i år över 36 hål på
en dag, vilket var ett bra grepp då vi fick
ett enormt intresse för tävlingen. Taket
för antalet startande nåddes ganska
snabbt. Kölista ordnades och många ring-
de och ville vara med. Vi fick starta på
1:an och 10:an för att hinna få runt start-
fältet innan mörkret. Det verkar som om
intresset ökar när vi arrangerar tävlingen
under en dag. 

Forsbackaveckan
Under Forsbackaveckan hade vi 1007 st
som startade. Antalet starter sjunker från
år till år. En tävling som drog färre star-
tande i år var Scramblen på måndag. Alla
som startade var dock mycket nöjda och
hade haft en riktigt trevlig golfdag. 

Då alla uppskattade tävlingsformen har
vi bestämt att köra den igen, då vi hoppas
att fler anmäler sig och får chansen att gå
vår bana under par, en härlig upplevelse.
Måndagen avslutades med den traditio-
nella pubaftonen. Veckan förflöt i övrigt
med tidiga starter och sena kvällar. Alla

verkade nöjda och glada, kan bero på
semester men även på trevlig golf i glada
vänners lag. 

KM anordnades som vanligt i alla klas-
ser. Tyvärr blev det ingen tävling för
Damer eller Flickjuniorer då knappt
några anmälde sig. Även i övriga dam-
klasser var intresset klent. Tråkigt. Dock
korades klubbmästare enligt separat upp-
ställning.

Vill passa på att tacka alla våra sponso-
rer, utan Er hade det varit svårt att bedri-
va vår tävlingsverksamhet. Utan våra täv-
lingsledares insats hade det också varit
svårt, deras insats är värd mycket tack-
samhet. Vi har även denna säsong haft ett
mycket bra samarbete med Pär och Laila
samt deras personal i restaurangen. Lars
Högberg med sin personal har fixat och
ordnat så att vi haft en mycket bra bana
under säsongen. Sist men inte minst rik-
tar jag ett speciellt tack till Göran med
personal på kansliet, utan Er hjälp hade
det inte fungerat. (I år heller).

Anders Svensson

SE Banken  . . . . . . . . . . . . . . . .Singel
Segrare: Per A Sjöberg
Greenferundan  . . . . . . . . . . . . . . .FB
Klass A: Mattias Andersson/Fredrik
Waern
Klass B: Torbjörn Olsson/Bo Carlsson
Vänern Tour  . . . . . . . . . . . . . .Singel
Klass A: Johnny Kjellin
Klass B: Jörgen Molin
Klass C: Mattias Andersson  
Hagbys rör  . . . . . . . . . . . . . .Irish gs
Klass A: Annsophie & Hans Röstberg
Klass B: Per A Sjöberg/Kjell Jansson
Två generationer  . . . . . . . . . . . . .Gs
Klass A: Anders & Johan Klarbring
Klass B: Anna & Lars-Olof Strandberg
Klass GK: Elin & Urban Svenhage 
Volvo Cup  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FB
Damklassen:
Ulrika Larsson/Anna Strandberg
Herrklassen:
Reidar Stenmyran/Peter Nilsson
Solskenscupen . . . . . . . . . . . . . . . .Gs
Segrare:
Anna Göras/Sven-Gunnar Krave

*** FORSBACKA VECKAN ***

El-kedjan/El-Tjänst  . . . . . . . . . . .FB
Klass A:
Jessica Fredriksson/Marcus Nilsson
Klass B: Pontus & Bo Larsson
Intersport  . . . . . . . . . . . . . . . .Singel
Klass A: Johan Eriksson 
Klass B: Carina Kjellebäck
Klass C: Jessica Fredriksson 
Edsföretagen  . . . . . . . . . . .Scramble
Segrare: Per Lernman BldGK-
Egon Jonsson AlsGK - Bosse Green -
Mai Magnusson
Golfshopen  . . . . . . . . . . . . . . .Singel
Klass A: Michael Pettersson
Klass B: Kristina Kronberg
Klass C: Andreas Engberg
Klass Jun: Madeleine Danielsson
Heintz Bil AB  . . . . . . . . . . . . . . . .FB
Klass A:
Marcus Nilsson/Denny Larsson
Klass B: Anna & Ann-Britt Larsson
ICA Stormarknad  . . . . . . . . . .Singel
Klass A: Martin Plikk
Klass B: Andreas Jansson
Klass C: Kjell Andersson

Schiesser/
Gördisshopen/Wernbergers . .Irish GS
Klass A-Mix:
Michael Pettersson & Jessica Fredriksson
Klass B-Mix: Paul & Berit Erixon
Klass Ej Mix:
Ivan Hemmingsson & Niclas Uleskjöld

**************************

Bäcker VPR  . . . . . . . . . .Äkta makar
Segrare: Eva & Sven-Åke Runelid
Mårten Bagare  . . . . . . . . . . . . . . .PB
Segrare:
Bolia/Göran & Johan Magnusson
Kalkongolfen Pär & Laila  . . . . . .GS
Segrare: Rita & Kent Normark
Kommunslaget  . . . . . . . . . . . .Singel
Klass Åmål: Mai Magnusson
Klass B-Fors: David Green
Klass Ed: Mikael G. Svensson
Segrande Kommun: ÅMÅL
Lasse Robertssons Åkeri Snörtävling
Klass A: Andreas Jansson
Klass B. Anders G. Larsson
Klass C: Sofie Jansson
TK  . . . . . . . . . . . . . . . . .Flaggtävling
Klass A: Johnny Kjellin
Klass B: Per A Sjöberg
Klass C: Jan Eriksson

Segrare & Sponsorer på årets tävlingar:

...önskar fler tävlande!



Vackra höstdagar får oss att för några
månader tänka på annat. Den jättevarma
och trevliga golfsäsongen är nu avslutad.

Säsongsstart med ”Vårblomman” fick
ställas in p.g.a. snöyra, vad besvikna vi
blev som inte fick sätta igång och tävla
med så fina blomster-arrangemang som
Grönsakslagret sponsrat till vår tävling.  

Nästa vår flyttar vi tävlingen lite längre
fram på säsongen och hoppas det blir
bättre chans till spel.  

”Hemliga resan” gick denna vår till
Dynekilens golfbana och det blev en
mycket uppskattad tävlingsdag som var
arrangerad av Rita Normark och Britt
Gustafsson. Stort tack till Er.

Den 15 juni spelades Triss Lady på
Forsbacka. Vidare till regionskvalet i
Uddevalla gick Viveca Cedervall och
Birgith Göras som lag ett och Marita
Gustafsson och Gunilla Kjellstedt som
lag två. Till riksfinalen på Gotland kvali-
ficerade sig Marita och Gunilla. Av 24 lag
där placerade de sig på 10 plats. 

Två damlag har spelat i distriktets seri-
espel. Monica Fagersrtöm som ledare för
D-40 och Monica Abrahamsson som
ledare för D-60. De sistnämnda kom trea
totalt i sin serie. Martins extra träning var
uppskattad. 

Onsdag 23 juli spelades 36-håls eclectic
och som alternativ även 18-hål PB. En
uppskattad tävling med fina sponsorpri-
ser från Andreassons i Svanskog.
Tävlingen vanns av ett av våra unga
stjärnskott, kul och roligt. Vi hoppas
juniorflickorna fortsätter och visar oss
hur duktiga de är på våra onsdagstävling-
ar.

Säsongen avslutades enligt tradition
med Bokslaget . Tyvärr kom tävlingen
samtidigt med bokmässan i Göteborg så
vi fick själva välja böcker från det generö-
sa prisbordet. Stort tack till Åmåls Bok-
& Pappershandel.

Den 19 oktober var så avslutning på
Forsbacka med höstmöte. Efter sedvanlig
genomgång av agendan invaldes
Marianne Hermansson i nästa säsongs
Damkommitté. Stort prisbord till alla
duktiga golfare. Poängjakten tog Rita

Normark hem och hon får förvalta
Viveka Cedervalls vandringspris till nästa
säsong. I år hade vi i damkommittén ord-
nat en liten modevisning med
Andreassons i Svanskog och Eva
Jacobssons Guld. Vi hade en trevlig efter-

middag och ser nu fram emot nästa golf-
säsong.  

Tack till alla som varit med och ordnat
en tävling under denna säsong. 

Annika Hvenmark

U T B I L D N I N G S -
K O M M I T T É N
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Under året har 25 nybörjare fått utbild-
ning och c:a 100 barn och ungdomar
deltagit i juniorträning, golfkul och vad
vi kallar Bohus-Tourträningar. Vidare
har våra representationslag H-35, D-
40, H-45, H-55, D-60 och H-65 fått
träning och instruktion under sitt seri-
espel. Martin har naturligtvis hunnit
bekanta sig med många övriga klubb-
medlemmar, inte minst vid privatlek-
tioner och fortsättningskurser och bör-
jat växa in i sin roll, som en viktig kugge
i klubben och vi önskar honom god
fortsättning med sin viktiga uppgift.
Nästa år väntar ny utbildningsmodell
för nybörjare. Vi får återkomma med
mer information till våren, när vi vet
mer om hur den är utformad.

Kommande vinterhalvår tar vi paus
med regelkurserna men återkommer så
snart vi känner att behov och intresse
föreligger. Under året har vi införskaf-
fat ett litet bibliotek i form av häften,
lämpliga för självstudier eller varför
inte gruppstudier. Titlarna är: Mitt
vinnarrecept, Spelstrategi och tak-
tik, Utrustning och bollflyktslagar,
Spelövningar, Puttning, Långa
Spelet, Chip och Putt, Pitch och

Putt, Kost för golfare, Fysisk träning
samt Golfövningar för barn och
ungdom. De går att låna från kansliet
efter kontakt med Göran.

Till sist. Hur lagade du ditt nedslags-
märke på green? För visst var väl du
också en av oss lyckosamma, som satte
ett inspel på green och därmed gav den
en skada som måste repareras. Tyvärr är
olagade nedslagsmärken ett ännu allt-
för stort problem för våra duktiga ban-
arbetare och verkligen något som vi
borde klara av själva utan att ta deras
dyrbara tid i anspråk. Det är dessutom
inte förbjudet att laga andras nedslags-
märken! En variant av lagning, särskilt
vid djupa nedslagsmärken är: Sätt laga-
ren vid den upphöjda bakkanten och
tryck in mot hålet. Tryck därefter in
jorden runt om mot mitten, samt jämna
till med puttern eller skon. Nu har grä-
set möjlighet att växa in i såret utan  att
lämna en brun fläck eller senare snöm-
ögel efter sig.

Lennart Abrahamsson

Åter
en fin
säsong

Marita Andreasson tävlingsansvarig och Annika Hvenmark DK-ordf. flankerar Rita
Normark som tog hem poängjakten och första inteckningen i Viveka Cedervalls VPR och
Gunilla Kjellstedt som vann årets eclectictävling.
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Verksamhetsplan 2004
ÖVERGRIPANDE PLANERING

Fortsätta arbetet med förlängningen av
drivingrangen.  Förbereda införandet av
det nya centrala administrationsystemet
för golfklubbar, Golf-IT-projektet, på
klubben. Fortsätta det planerade miljöar-
betet på klubben. Försöka att förbättra
medlemmars och gästers möjligheter att
nå kansliet genom att inrätta en vänt/kö-
möjlighet i telefonen. Anordna sedvanli-
ga konfirmations- och sommarläger.
Som vanligt driva hotellverksamheten.

BAN- &

FASTIGHETSKOMMITTÉN

Se separat artikel på sidan 3.

DAMKOMMITTÈN

Som vanligt kommer kommittén att
anordna tävlingar på onsdagarna samt
några helgdagar.

Kommittén kommer under vintern att
se över klassindelningen för onsdags-täv-
lingarna samt att arbeta fram statuter för
tävlingen mot Billerud, som vi hoppas
skall spelas 2004 igen.

Damerna kommer också att medverka
i distriktsserierna med två lag, D-40 och
D-60.

Som vanligt kommer vi att arbeta för
att fler ställer upp på tävlingarna.

HCP-KOMMITTÉN

Kommittén, som är den enda kommitté
som SGF kräver att det skall finnas på en
golfklubb, kommer på sedvanligt sätt
revidera samtliga hcp-kort under vin-
tern.

Under golfsäsongen kommer det sam-
arbete som inleddes med TK förra året
att utvecklas så att tävlingsledarna tar ett
större ansvar vad gäller kontrollen av
spelarnas hcp-kort vid tävlingar.

Kommittén kommer också att hantera
medlemmars frågor och begärda juste-
ringar av hcp.

HERRKOMMITTÈN

Kommittén kommer att anordna sedvan-
lig tisdagsgolf, arrangera hemlig resa
(lördagen den 24 april) samt ordna en
utflykt till närliggande bana. Kommittén
kommer också att verka för att få fler
spelare till herrdagarna. Vidare kommer
kommittén att ansvara för en tävling
under Forsbacka-vecka. 

JUNIOR- & ELITKOMMITTÉN

Kommittén  kommer som tidigare år att
jobba med att utbilda, träna och fostra
våra unga golfare till att på bästa sätt
representera FoGK på golfbanorna runt
om i landet.

Med serielaget för herrar siktar vi att ta
oss tillbaka till div. 1 så fort som möjligt,
samt att bredda truppen på damsidan.

På juniorsidan har alla tagit ett stort
steg framåt med många fina placeringar
på touren under 2003. Vår nya instruktör
Martin har tillfört en ny dimension i trä-
ningen och varit en stor inspirationskäl-
la, så vi hoppas att fler unga skall komma
ut och tävla nästa år.

Kommittén jobbar vidare med att
locka många nya att börja spela golf
genom Golfkul och vår lägerverksamhet.

FoGK:s junior & elitkommitté kom-
mer att jobba vidare med att försöka
hålla högsta kvalitet på kommitténs verk-
samhet.

OLDTIMERSKOMMITTÉN

Kommittén kommer på sedvanligt sätt
att anordna torsdagstävlingar samt att ha
utbyte med Värmlands- och
Dalslandsklubbarna.

Förhoppningsvis skall det under 2004
gå att anordna matchspel både i par
(Omaka Par) och singel.

Förhoppningen är också att allt fler
oldtimers skall komma på torsdags-täv-
lingarna och delta i den gemenskap vi
har. 

Damer är oldtimers från och med 50
och herrar från 55 år.

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Som vanligt kommer kommittén att
ansvara för tävlingsverksamheten på
Forsbacka. Vi kommer att genomföra
helgtävlingar, Forsbacka Open (om vi får
en sponsor) och Forsbackaveckan. Vår
ambition är att göra detta för/till våra
medlemmars och gästers belåtenhet. Vi
kommer även att utge klubbens
Aktivitets- och tävlingsprogram. Detta
arbete görs i nära samarbete med vårt
kansli. Ett utökat samarbete med hcp-
kommittén kommer att ske.

UTBILDNINGSKOMMITTÉN

Kommittén kommer att fortsätta med
”Gröna Rundorna” för de med hcp 37-
54.

SGF har utarbetat ett nytt utbildnings-
system för nya golfare som kommer att
introduceras 2004. I korthet går det ut på
att nya golfare skall få två år på sig att gå
ner till hcp 36. Fadderronderna skall spe-
las på hcp 36 men med utslaget i första
skedet från 150-meters pinnen. När man
nått en viss färdighet därifrån skall utsla-
get flyttas bakåt och ske från en plats
mellan röd tee och 150-meterspinnen.
Meningen är att man skall ha slag kvar
för inspelet så att hålet skall spelas ända
till koppen. Förutom nya golfare kom-
mer också de med hcp 37 – 54 att berö-
ras av nyordningen. Mer information
kommer i vårnumret.

HERRESAN
2004

Herrarnas hemliga resa

går 2004 till....? 

Datum: 24 april
Anmälan till:

Hans Johansson tel:
0532-713 60 eller till 

Denny Larsson 0532-43111.
Först till kvarn...
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Medlemmar i

FORSBACKA GOLFKLUBB
kallas till ordinarie höstmöte på Vikenborg, Åmål

Torsdagen den 27 november 2003 kl 18.30
Program: Mötesförhandlingar, kaffe.

Föredragningslista

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

mötesprotokollet
7. Maskinhall
8. Fastställande av: 

a. medlemskategorier och antalet aktiva medlemmar
b. medlemsavgifter och medlemslån
c. verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter (4-7) för kommande verksamhetsår
10. Val av:

a. föreningens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år
b.halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år
c. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
d.två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens 

ledamöter ej delta.
e. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
f. ombud till GDF-möte

11. Behandling av styrelsens förslag samt motioner, som skriftligt kommit styrelsen till-
handa före den 10 oktober

12. Övriga frågor
13. Mötets avslutning

Forsbacka Golfklubb

Hans-Olov Blom Vera Kadhammar
Ordförande Sekreterare
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Medlemsavgifter 
2003 2004

Singel ....................................................2 300:-.................2 800:-
Vardagsmedlem, singel.........................1 650:-.................2 200:-
Junior äldre (17-21 år) .........................1 000:-.................1 100:-
Junior yngre (12-16 år) ...........................900:-....................900:-
Minior (-11 år).........................................500:-....................500:-
Passiv........................................................500:-....................500:-
Non Residents ......................................1 050:-.................1 400:-
Dessutom tillkommer en IT-avgift till SGF på 56 kr för alla aktiva
medlemmar. Avgiften är beslutad på SGF:s förbundsmöte 2002.

Medlemslån
2003 2004

Medlemslån (från 22 år) .......................6.000:-.................6.000:-
Inträdesavgift (från 22 år) ....................2.000:-.................2.000:-

Avgift vid för sen fakturabetalning ......................................200:-
Skåpavgift för hyrt skåp .......................................................200:-
Skåpavgift för eget skåp .........................................................30:-
Skåpavgift för eget stort skåp.................................................50:-

Styrelsen föreslår att medlemsantalet för aktiva kvarstår som
tidigare, det vill säga 1.100 medlemmar fördelat på 800 vuxna
aktiva, 100 vardagsmedelmmar och 200 juniorer.

Intäkt Kostn Netto Intäkt Kostn Netto Intäkt Kostn Netto

Klubbgemensamma (KG) 1847 -565 1281 2146 -484 1662 2558 -507 2052
Greenfee (KG) 1013 -11 1002 1225 -12 1213 1095 -15 1080
Kansli (KS) 0 -920 -920 140 -1016 -876 220 -1173 -953
Tränare/DR (TR/DR) 102 -121 -20 507 -409 98 525 -479 46
Konf.läger (KONF) 330 -281 50 313 -295 18 340 -305 35
Jägmästaren (JÄG) 829 -606 223 679 -535 144 740 -575 165
Jägm.greenfee 426 0 426 355 0 355 400 0 400

Marknadskomm. (MAK) 508 -46 462 514 -48 466 562 -52 510

Bana (BK) 440 -2214 -1773 563 -2488 -1925 720 -2836 -2116
Fastigheten (FS) 135 -241 -106 68 -527 -459 274 -677 -403
Junior/elitkomm.(JEK) 30 -244 -214 27 -260 -233 23 -271 -248
Tävlingskomm. (TK) 195 -188 7 135 -115 20 156 -126 29
Övr.kommitteér. (ÖV) 12 -20 -8 0 -4 -4 0 -5 -5
Styrelse (ST) 0 -45 -45 0 -40 -40 0 -40 -40
BDGF-seriespel (SS) 0 -30 -30 0 -29 -29 0 -9 -9
Bidrag (BI) 12 0 12 9 0 9 6 0 6
Hyror (HY) 163 0 163 162 0 162 163 0 163

Finans. int/kostn 59 -3 56 48 -5 43 10 -5 5

Resultat före avskr. 6100 -5533 567 6892 -6268 623 7792 -7073 718
Avskrivningar -693 -580

Resultat -69 138

Resultatrapport Forsbacka GK Budget 2004

Utfall 2002
Intäkter/

Kostnader Prognos 2003 Budget 2004

Belopp i Tkr

Investeringar - Budget 2004
Bananläggningen
Drivingrange ........................................................... 200 000 kr 

200 000 kr 
Klubbgemensamma
Flaggor ...................................................................... 12 500 kr 
IT .............................................................................. 20 000 kr 

32 500 kr 
Byggnader
Köksventilation ......................................................... 67 500 kr 

67 500 kr 

TOTALSUMMA INVESTERINGAR............................ 300 000 kr 

10



ForsbackaNyttForsbackaNytt

11

Budgetkommentarer 2004 
Vi har haft en fantastisk sommar vilket är
en av förklaringarna till att vår prognos
för 2003 ser ut att överträffa budgeten.
Dock avser detta resultatet före avskriv-
ningar, vilket också är den resultatnivå
som verksamheten tidigare har styrts
utifrån. I takt med att våra investeringar
har ökat, bl. a genom fastighetsköpet, så
utgör avskrivningarna en allt tyngre och
viktigare del av vår verksamhet. Ett mål
för styrelsen har därför varit att ta fram
avskrivningsplaner. Detta för att ge oss
möjlighet att styra vår verksamhet så att vi
har råd att göra fortsatta nödvändiga
investeringar i maskiner och fastigheter.

Trots att prognosen överstiger budge-
ten 2003 avseende resultat före avskriv-
ningar så ser det ut som om vi kommer att
uppvisa en förlust för året efter planenliga
avskrivningar. Som jag ser det finns det
två skäl till detta. Planenliga avskrivning-
ar för 2003 var inte kända då budgeten
fastställdes samt har styrelsen beslutat sig
för att skriva av med 128 tkr utöver årets
plan. Orsaken till denna extra avskrivning
är att vissa maskiner och inventarier samt
byggnaden inte tidigare har skrivits av till
fullo varför vi nu vill ”komma ikapp”. En
jämförelse mellan marknadsvärdet och

bokfört värde för våra befintliga maskiner
stärker oss i uppfattningen att denna extra
avskrivning om 128 tkr är nödvändig att
göra i år.

Framtagandet av avskrivningsplaner
har påverkat budgeten 2004 då vi tvingats
att såväl öka våra intäkter som pressa
kostnaderna. Vi har budgeterat våra pla-
nenliga avskrivningar till 580 tkr och vi
räknar även med att behöva ta igen vår
prognostiserade förlust för 2003.

Intäktssidan har främst ökats genom
höjningar av medlemsavgifterna, då detta
egentligen är vår enda ”säkra” inkomst-
källa. Vi har dock försökt att skona våra
juniorer så långt som möjligt, delvis på
bekostnad av vardags-medlemmarna. Vi
är medvetna om att höjningen är förhål-
landevis hög och kommer därför att ge
alla en möjlighet att dela upp betalningen
på två tillfällen. Våra greenfee-avgifter är
väderberoende varför vi får hoppas på en
lika bra sommar 2004 som i år och att vi
därigenom kan överträffa uppsatt budget.

Vi har också sett över våra kostnader
och framförallt har vi tvingats avstå från
att investera i vår bananläggning, bl. a
teeombyggnader, då vårt resultat inte
mäktar med detta 2004. Arbetet med dri-

vingrangen kommer dock delvis att fort-
sätta (se investeringsbudgeten) så att vi
drar nytta av det arbete som redan lagts
ner. Styrelsen har även försökt att ge ban-
kommittén resurser så att vår fina kondi-
tion på banan skall kunna behållas. Även
juniorverksamheten har i möjligaste mån
skonats i kostnadsjakten i budgetarbetet.
Skogsavverkningar har budgeterats vilket
har påverkat såväl intäkterna som kost-
nadsbilden för fastigheten. I övrigt kan vi
konstatera att vår kostnadsmassa har ökat
och kommer troligen att fortsätta öka då
vi blickar framåt och ser behov av såväl
arbete på vår bana som underhåll av fas-
tigheterna.

En viktig del för att uppnå vår uppsatta
budget 2004 är att vi lyckas hålla i våra
kostnader och sprida kostnadsmed-veten-
heten till såväl våra anställda som er med-
lemmar. Styrelsen har försökt att bjuda
till genom att avstå från arvoden från och
med 2003. Även bäckar små…..

Ingela Nordström

Valberedningens förslag till styrelse för
Forsbacka Golfklubb 2004

Valberedningen föreslår en styrelse bestående av ordförande och sex ordinarie ledamöter samt tre suppleanter.
Valberedningen föreslår att ,mötet väljer nedanstående personer att ingå i Forsbacka GK:s styrelse 2004.

Ordförande: Hans-Olov Blom 1 år omval
Ordinarie ledamöter: Ing-Marie Kj-Karlsson 2 år nyval

Mikael Skantz 2 år nyval
Anders Svensson 2 år omval

Suppleanter: Birgitta Nyqvist 1 år omval
Agneta Westman 1 år nyval
Magnus Dalsbo 1 år nyval 

Kvar i styrelsen med ytterligare ett år kvar av sin valperiod är Paul Erixon, Ingela Nordström och Anders Göras.

Revisorer: Mikael Möller och Sven Forsell.
Revisorssuppleanter: Anita Johansson och Patrik Ernstsson.

Samtliga personer som föreslagits har accepterat nomineringarna.

Åmål i oktober 2003

Fredrik Waern, Leif Andreasson och Ingela Nordström.



AB Åmålstryck

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

FORSBACKA             GOLFKLUBB

FORSBACKA
GOLFKLUBB

INFORMATION FRÅN
RECEPTION & KANSLI

Under vinterhalvåret är receptionen stängd.
Kontakt med intendenten/kansliet får ni på telefon 0532-430 55.
Receptionstelefonen 0532-430 73 fungerar som informationstele-

fon.

Hcp- & Klubbkorten (de gröna)

skall som vanligt lämnas in för revide-
ring. Glöm inte att scorekorten för säll-
skapsronder skall bifogas! Korten kan
med fördel läggas i brevlådan utanför
entrén på klubbhuset eller skickas in.

Adressändring

Nästa år skall vi åter ge ut en medlems-
matrikel. Det är då viktigt att vi har rätt
adress och telefonnummer till alla med-
lemmar.
Kolla och meddela ev. ändring. Vi får
också en del post i retur så meddela alltid
adressändring.

Bagskåpen

Ni som har bagskåp i ladan, tänk på att
tömma dem så inte mössen kalasar på de
godsaker ni möjligen kan ha i fickorna.

Kvarglömda klubbor.

I receptionen finns ett större antal kvar-
glömda klubbor. Kolla igenom era klub-
bor och se om ni saknar någon. Kolla
också i era bagar så ni inte har någon
klubba ni hittat på banan och glömt
lämna in.

Ändring av medlemskategori.

Önskar ni ändra er medlemskategori tar

ni snarast kontakt med kansliet. Gör det
innan vi skickar ut fakturorna i december
så underlättar ni det administrativa arbe-
tet.

Julnöten

Till sist önskar vi på kansli/reception
alla medlemmar 

God Jul & 
Gott Nytt �r

Göran, Peggy, Björn och Eva Roth.

Denna gång skall ni klura ut vilka ordspråk
som döljer sig bakom dessa texter:

1. Kvaliteten hos ett genom extraktion av animaliska
och/eller vegetabiliska komponenter igenom upphett-
ning aktiverat fludium framställt nutritivt preparat
förhåller sig omvänt till numerären hos den i produk-
tionen engagerade kulinariskt skolade personalen.

2. Ett manuellt baserat specimen av klassen Aves är mera
profitabelt än ca ett 14-dels gross dylika i en popula-
tion av förvedade fanerogamer.

3. Personer vilka residera i arkitektioniska kreationer av
en metastabil transparent smältpunkt av övervägande
kiselsyra, bör iakttaga abstinens i fråga om utnyttjande
av smärre petrologiska enheter som projektil.

4. En visuellt handikappad feminin individ av de domili-

cerade formerna av arter av släktet Gallus kan undan-
tagsvis excellera i lokaliserandet av en liten enhet av
cerealt födoämne.

5. En med avseende på volym och massa minimal anhop-
ning av mineralisk och vegetabilisk substans kan upp-
häva den statiska jämnvikten hos en vida större å rul-
lande transportanordning vilande anhopning av mate-
ria av icke närmare specificerad natur.

Skicka in svaren till Forsbacka GK, Box 136, 662 23
Åmål eller e-post info@forsbackagk.golf.se senast 15
december.

Dragning sker före jul.

Tre priser är som vanligt skänkta av
FöreningsSparbanken genom Mikael Möller.
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