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Röd tee, hål 9.

KALLELSE TILL
VÅRMÖTE

Onsdagen den 31  mars 2004

kl. 1 8.30

Plats: Kamratgården, Åmål

HEMLIG
DAMRESA

Lördagen den 22 maj 

Anmälan senast 12 maj till:
Margareta tel.0533-144 60

Annika tel.0532 166 16
Ca pris 500:- 

(greenfee, mat och resa)
Anmälan är bindande.

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

Golfvänner,

Säsongen närmar sig med stormsteg och
vi känner väl alla ”suget” och att i år skall
vi lyckas. Det är nog bäst att lösa försäk-
ring för i år kommer hole-in-one.

Med vår kompetenta banpersonal och
starka bankommitté är det bara vädrets
makter emot oss för ännu ett år med en
toppbana. 

Inga enkla beslut

Under fjolåret fick jag kommentarer från
olika medlemmar om att vi var lite för
negativa inför höstmötet. Med en titt i
backspegeln håller jag med. Men det var
inga lätta beslut att fatta. Även om vi är
övertygade om att det inte fanns någon
annan väg var det inga enkla beslut att
fatta. Styrelsen funderade länge och
arbetade hårt för att verkligen ha ”på föt-
terna” och i det arbetet färgades man.
Detta kom nog fram i samband med pre-
sentationen.

I det stora hela har vi dock inte myck-
et att vara negativa om. En anläggning av
högsta nationella klass (som vi själva
äger), sprudlande juniorverksamhet,
många hårt arbetande ideella personer i
kommittéer och annat. Kort sagt en fun-
gerande idrottsförening med plats för
alla. Många golfklubbar lever under
mycket sämre premisser.

Jag vet också att vårt långsiktiga arbete
med ekonomi, bana, byggnader kommer
att säkerställa vår position och framtid
som golfklubb.

IT-projekt

I år kommer golfsveriges nya IT-projekt
GIT att sjösättas. Detta kommer att
innebära förändringar för oss alla.
Forsbacka har beslutat att införa förän-
dringarna i den takt vi klarar av. Mer om
detta under särskild artikel.

Kioskvariant

När det gäller shopens framtid har detta
varit styrelsens fokus under vintern.
Shopinnehavarna 2003 har beslutat att
inte driva shopen i år. Vi har stött och
blött olika förslag och lösningar. Till slut
har vi enats om att använda oss av ”kiosk-
varianten”. D.v.s. det allra nödvändigaste
(pegs, bollar, handskar o.d.) finns att
köpa i kansliet. Ett drastiskt beslut kan
tyckas. Men med vår nuvarande möjlig-
het att utnyttja lokalerna kan vi inte få till
en ”allt-i-ett” lösning, där kans-
li/reception/shop/intendent/pro finns på
en plats. Utan en sådan lösning kan vi
inte få ekonomi i att driva shopen själva.

Det bästa är att en extern intressent
sköter shopen, men hittills har vi inte
lyckats hitta någon intresserad.

Vi är dock inte ensamma om proble-
met, utan detta är vanligt i golfsverige.
Golfarnas köpvanor har ändrats.
Hemmaklubbens golfshop är inte längre
det naturliga valet när nya golfprylar
skall inköpas. Den hårdnande konkur-
rensen pressar ner marginaler och det
krävs en hög omsättning för att få det att
gå runt. 

Vårfest

När det gäller gemenskapen i klubben
har det höjts röster att den måste för-
bättras. Styrelsen lyssnar och vi inbjuder
därför till vårfest den 30 april. Se annons
på annan plats i tidningen. En förbättrad
klubbgemenskap kräver ju engagemang
från medlemmarna, så var snälla och
hörsamma förslag som kommer.

Som vanligt skulle jag vilja gå ut med
en ”platsannons”. Det finns alltid plats
för fler frivilliga krafter. Bl.a. behöver vi
folk till en IT-grupp, fler hålvärdar, mer
folk till kommittéerna etc. Utan stora
ideella insatser fungerar inte den här för-
eningen som den skall. Känner du att du
kan avvara lite tid och dra ditt stå till
stacken, så kontakta kansliet eller kom-
mittéordförandena direkt.

Med hopp om en tidig och varm vår
Hans-Olov Blom

Är det vår snart?

DAGS FÖR KLUBBFEST
(Nu var det längesedan vi hade fest)

Vi återupptar traditionen med klubbfest på
Valborgsmässoaftonen 30 april 2004 på Forsbacka GK

Troligen ordnar vi bussar från Åmål och Bengtsfors.
Mer info om tider, mat, priser, bussning  m.m. hittar du

på vår hemsida  www.golf.se/forsbackagk/

Anmälan per e-post  info@forsbackagk.golf.se,
fax 0532-431 16 eller telefon 0532-430 55.

Begränsat antal. Först till kvarn……



Jag som skriver dessa rader är

Er nye Tävlingskommittéordfö-

r ande. Jag heter Per-Anders

Blom och kommer från Ed. Att

jag är bror till klubbens ordfö-

rande hoppas jag inte skall

ligga mig i fatet!! Jag är själv

en flitig tävlare, speciellt under

Forsbacka-veckan, och har

ca12,0 i hcp.

År 1904 bildades Svenska Golfförbundet
och det är alltså 100-årsjubileum under
detta år. Samtidigt har SGF proklamerat
att det skall vara golf-IDROTTENS år,
så därför finns det några nya tävlingar
som kommer att spelas 2004.

Programmet från början:

Första helgtävlingen är inte som brukligt
SEB-vandringspris utan vi startar 8 maj
med Greenfeerundan. Första singeltäv-
lingen går av stapeln 23 maj och sedan
avslutas månaden med Irish GS/PB med
shotgun-start på annandag pingst.

5 juni spelas Forsbacka Open 36-hål på
en dag. 12 juni Volvo Cup och 13 juni en
ny tävling, Ramlösa Water Cup klubb-
kval, segrarna går vidare till regionfinal

på annan ort. Denna tävling är en chari-
ty-tävling där anmälningsavgifterna oav-
kortat går till Röda Korsets vattenprojekt
någonstans i världen. Priserna kommer
från Ramlösa. Nästa klubbtävling är Två
generationer som spelas 27 juni.

Forsbackaveckan

Juli = Forsbackaveckan, som startar den
10 och avslutas den 16. Här kommer ni
att möta SEB-vandringspris  i år. Vi hop-
pas på stort deltagande alla tävlingsda-
garna. Som vanligt PUB-kväll på mån-
dag.

100-års jubileum

Måndagen den 19 juli är det ÖPPET
HUS i praktiskt taget hela Sverige. Detta
är den stora manifestationen vid SGF:s
100-års jubileum. Alla skall få spela utan
greenfee på alla banor i Sverige! Passa på
och gör ett besök på annan bana du
också!
Sedan följer den 25 juli SGF:s jubileums-
tävling.

Nytt vandringspris

I augusti spelar vi KM den 7 och 8 och
Mårten Bagare Cup den 21 samt Äkta-
make /sambo den 28.  Där hoppas vi

kunna sätta upp ett nytt vandringspris då
det förra, Bäckers vpr, togs hem för alltid
av Eva och Sven-Åke Runelid.

Nya krögare

September = Kalkongolf. Nya krögare
men gammalt recept på tävlingen. Anneli
och Mikael, de nya krögarna, kör på som
Pär & Laila. Tack Pär & Laila för alla
kalkongolfer ni medverkat till!  Och tack
Anneli och Mikael för att ni fortsätter!

Kommunkampen

Så kommer vi till förra årets nya tävling,
Kommunkampen. Den är INTE till för
bara kommunalanställda. Den är en täv-
ling mellan Eds, Bengtsfors och Åmåls
golfspelande kommuninnevånare att
spela om vilken kommun som är bäst
enligt uppsatta statuter. Förra året tog
Åmål det nyinsatta vandringspriset. Vi
hoppas på ett stort deltagande 2004.
Tävlingen spelas i klasserna E, B och Å
som är de tre kommunerna och sedan en
Ö-vrig klass för de som har annan man-
talsskrivnings-kommun. Det är också en
individuell tävling i de olika klasserna.
Nytt i år är att klasserna inte skall blan-
das.

Säsongen avslutas sedan med en
Snörtävling 25 september.

Distriktstävlingar

Allt detta och mer därtill står i Tävlings-
och aktivitetsprogrammet som kommer
ut i april.
När det gäller distriktstävlingar har vi
fått oss tilldelade DM för Herrar &
Damer, som spelas söndagen den 20 juni.
Vi är också ansvariga för en H-45 tävling
och en D-35 (tidigare D-40) tävling i
BDGF-serierna.

Sist, men inte minst, så vill vi ha flera
tävlingsledare till kommittén, så varför
inte slå en signal till Göran på tel: 0532-
43055 och meddela att ni är intresserade.

Hälsningar
Perra Blom
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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
Årets första möte avhölls den 8 janu-
ari med nya och tidigare kommitté-
medlemmar.

Birgith Bergström, Lennart
Abrahamsson, Marianne Carlsson
och Per Söder är med sedan tidigare,
medan Jörgen Baier, Irene Klarbring
och Siw Hemmingsson är nyvalda.

Oldtimersgruppen är den mest
aktiva inom klubben med c:a 1000
tävlingsrundor på en säsong. Vi är
därför tacksamma för all hjälp från
frivilliga tävlingsledare, som kan stäl-
la upp och underlätta genomförandet
av tävlingsprogrammet. Några större
förändringar i tävlingsverksamheten
planeras ej utan arbetet med årets
torsdagstävlingar och utbytet med
Värmlands- och Bohuslän/Dals-
klubbarna fortsätter. I år kommer vi
att kunna spela på två nya 18-hålsba-

nor, Mellerud och Årjäng, genom
inbjudningstävlingar. 

Första tävlingstorsdagen på hem-
mabanan planeras till den 6 maj och
säsongsavslutning blir det den 7 okto-
ber, om vädrets makter tillåter. Alla
unga damer 50+ och herrar 55+ är
välkomna till årets tävlingar. Du kan
delta fr.o.m. det år du fyller.
Tävlingsavgiften är oförändrat 20:-
kr/start. Om någon av en eller annan
orsak önskar tidig eller sen start
anmäl detta till tävlingsledningen
före det att lottning sker. Du som
endast vill spela 9 hål anmäl även det
före lottningen.

Välkommen och väl mött på första
tee!

Hälsningar
Jörgen Baier

Välkomna till en ny säsong!
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J U N I O R -  &  E L I T -

K O M M I T T É N

Tränare.

Martin Oskarsson kommer även i år att
jobba för Forsbacka och det är vi väldigt
glada för. Nu har Martin haft ett år för
att lära känna oss alla och vad vi kan.
Redan ifjol vad det många som tog ett
stort steg framåt och med hjälp av Martin
hoppas vi att alla i år tar yttligare ett nytt
stort steg framåt.

Tävlingar.

Vi hoppas att fler av våra juniorer ställer
upp på de tävlingar som anordnas.
Klubben kommer även i år annordna
Gröna rundor på måndagar. Ledarna för
varje träningsgrupp kommer att informe-
ra om när det blir tävling.

Tack Sven-Olof.

Tyvärr kunde jag inte vara med och tacka
av Sven-Olof  Ek vid junioravslutningen
i fjol, så nu tar jag tillfället i akt att göra
detta. Jag hoppas att jag kan föra det
arbete, som du lagt ner på juniorkommit-
tén, vidare på bästa sätt.

Tack för alla dessa år Sven-Olof.

Golfhälsningar
Mikael Skantz

Nu är det inte långt kvar tills vi kan
hänga upp golfbagen på ryggen och bege
oss ut till Forsbacka för att slå de första
golfslagen för säsongen. Vi har haft en
otroligt fin vinter för andra aktiviteter
men nu börjar det suga i golftarmen efter
ett par månader med snö, komma ut till
banan och träffa alla kamrater på träning-
arna, spela nya tävlingar och kanske har
man satt nya mål och förväntningar för
golfåret 2004.

Utbildning av våra juniorer

Som alla andra år försöker vi att jobba
och förbättra arbetet med våra juniorer
för att dessa skall lyckas så bra som möj-
ligt på tävlingar. I år skall vi ha en OBS
grupp, det är en grupp som ligger mellan
Bohus Touren och våra Elitlag. Spelarna
kommer att bland annat träna med elitla-
gen och kanske få spela några större täv-
lingar för att skaffa sig lite mer erfaren-
het. Denna grupp kommer att ledas av
Sven-Gunnar Krave. Om det finns några
som vill gå en ledarutbildning så kommer
vi att ställa upp och hjälpa till med detta.

Informationsfolder.

Tyvärr fick vi inte ut den ifjol, men i år
skall vi göra allt för att få ut den till alla
våra juniorer mellan 7-17 år. I den kom-
mer det att stå fakta som behövs inför
säsongen: träningstider, tävlingar, tele-
fonnummer till alla ledare, golfkul m.m.

Växande 
verksamhet

SÖKES JUNIORLEDARE
Juniorkommittén är i behov av flera

ledare inför säsongen 2004. Om
detta låter intressant så hjälper vi till

med utbildning på klubben.

Hör gärna av er till vår pro
Martin Oskarsson
på tel 0532-43909

E-post: pro.fogk@telia.com
eller 

Juniorordförande Mikael Skantz
tel 0532-18808

E-post: skantz.mikael@telia.com

H E R R -
K O M -

M I T T É N

Varmt välkomna till en ny

spännande säsong. Som

vanligt är tisdagar spelda-

gar för herrtävlingarna. Vi

startar den 4 maj med

inspark och bjuder då på

kaffe och smörgås och

avslutar på sedvanligt sätt

den 14 september med nio

hål och mat

I år blir det 7 slagtävlingar där de 4
bästa rundorna räknas. Alltså en
utökning med en.

Ytterligare en nyhet. På morgo-
nen kan man starta mellan 06.00 –
09.00, men man måste vara anmäld
på listan senast kl 15.00 dagen före.

Den lottade delen startar kl
15.00 eller 15.30 beroende på års-
tid.

Startavgift som vanligt 20 kr och
fika (kaffe & bulle) i pergolan 10 kr.
Tack Anneli och Mikael. 

Fullständig information om
herrdagarna finns på vår anslags-
tavla till vänster i klubbrummet i
annexet.

Grannklubb

Årets utflykt går av stapeln den 20
augusti till Årjäng som då förhopp-
ningsvis har 18 hål.

En tanke i år är att bjuda in en
grannklubbs herrar till vår herrdag
och sedan åka till deras motsva-
rande dag. Vi återkommer angå-
ende detta.

Hel herrdag

Nästa år (2005) planerar vi en hel
herrdag under sommarperioden på
Forsbacka. På förmiddagen 18 hål
singel sedan intagande av lunch
och efter det 18 hål foursome som
lottas efter resultaten. Fundera på
det!!

Kommitténs sammansättning är
under 2004: Anders G. Larsson
ordf., Göran Arvidsson, Lars Hög-
berg och Kurt Carlsson ledamöter.

Välkomna till en ny säsong och
lycka till med golfen !

Anders G. Larsson

DM-
SEGRARE
2002-2003
Forsbacka GK gratulerar
Catrin Eriksson som har vun-
nit DM två år i rad, både 2002
och 2003.
Vi får hoppas att det blir en
tredje gång i år.

Mikael Skantz
Elit& juniorkommitén
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B A N K O M M I T T É N

Så blev det i år, snön och kylan

kom, nu är det framförallt skid-

älskarna som kan utnyttja golf-

banan. Även en och annan

”golfhatare” har visat sig, till

synes ostörda av att befinna

sig på ”ohelig” mark!

Forsbacka lyser likt ett julkorts-

motiv. Spåren används flitigt.

Tyvärr finns smolk i bägaren. Snön kom
före kylan. Snömöglet trivs och utvecklas
under ett isolerande snötäcke. Att röja
snön är en logisk men för tillfället
ogenomförbar åtgärd. Den otjälade och
blöta marken skulle i så fall få omfattande
skador. Förhoppningsvis gör den sista
höstprepareringen att åtminstone gree-
nerna står emot de värsta angreppen.

Det som sker med gräset nu och några
veckor framöver styrs inte av mänsklig
makt. Däremot vet vi att förr eller senare
kommer vi att ha en grön och fin bana.
Detta är lika säkert som att ju mer vi job-
bar med banan när omständigheterna så
småningom medger, desto snabbare blir
den bra. Därför är det i någon mån upp
till dig. Reservera lördagarna den 3:e
resp. den 17:e april, då (förutsatt väder-
mässiga förutsättningar) städdagar skall
genomföras. Då gör vi förhoppningsvis
det där lilla extra inför premiärrundan. I
händelse av försenad vår senarelägger vi
aktiviteterna. Ring kansliet 0532-43055
eller receptionen 0532-43073 i vecka 14
för besked ang. datum, om du är tvek-
sam. Målsättningen är att ordna en städ-
dag även i september/oktober. Datum
meddelas senare.

VM på Forsbacka

Den 2 oktober avgörs VM i golf på
Forsbacka! Alla aktiva hålvärdar samt de
som deltagit i minst två städdagar, kom-
mer att inbjudas. Det är önskvärt att få
fler hålvärdar. Hör av dig till kansliet
eller undertecknad om du känner att du
vill hjälpa till.

Avverkning och återplantering

Skogen har avverkats i planerad omfatt-
ning på och runt banan. God timing
gjorde att skadorna på banan p.g.a. vir-
kestransporter är försumbara. Stora
Enso och deras planeringsansvarige
Peter Håkansson är värda en eloge. De
har dessutom varit tillmötesgående och
avverkat på egen mark i den omfattning
vi önskat. Ljusinsläppet till banan har nu
maximerats, vilket underlättar övervint-
ring och grästillväxt.

Återplantering med mindre ljusavskär-
mande trädsorter kommer att utföras.
Målsättningen är att samtidigt återskapa
de hagmiljöer som kan antas ha funnits
på Forsbacka för 80-90 år sedan. Du som
vet hur det såg ut kan väl höra av dig.
Resultatet kommer att visa sig snart.
Övriga kontrakterade avverkningar har
enbart skogsekonimiskt syfte och åter-
upptas när vädret blir gynnsamt.

Arbetena med förlängning av driving-
rangen fortsätter när marken torkat upp.

Försvara banans goda rykte

Röd tee på hål 17 skall byggas om före
säsongstart. Härutöver bedöms inte eko-
nomin tillåta mera omfattande förbätt-
ringsåtgärder. En gynnsam sommar kan

förändra situationen. I så fall saknas inte
lämpliga projekt. I nuläget är målsätt-
ningen att försvara banans, sedan tidi-
gare, goda rykte. Även här kan du hjälpa
till, genom att laga torvor och nedslags-
märken.

Takrenovering

Olle Ljung, en känd skiffertaksexpert,
har åtagit sig att renovera taket på sädes-
magasinet, inom ramen för anslagna
medel. Ventilationen i restaurangen och
omklädningsrum kommer att förbättras,
så att den uppfyller kraven för godkän-
nande.

Förhoppningsvis är våren närmare än
vi tror (idag –16 grader). I bästa fall är
snön borta när detta läses.

Med otålig nyfikenhet frågar jag mig:
hur har fjolårets planteringar övervin-
trat? Hur har försöket med brunven
utvecklats? Hur omfattande är mögel-
skadorna? Hur har golfsvingen övervin-
trat?

Tyvärr är nog svingövervintringen lätt
att förutspå, men under kan fortfarande
ske. Med tillönskan om många trevliga
rundor på Forsbacka i toppkondition.

Paul Erixon

En normal vinter är kall
och snörik….

Vill du vara med och
tävla i D-35-laget
(tidigare D-40) i

Distriktets seriespel?

Hör av dig till
Carina Kjellebäck

tel.nr: 0533-16450.Forsbackas medlemmar
har rabatt på greenfeen

på följande banor:
Samtliga banor i Bohuslän-Dals Golfdistrikt under året

UTOM mellan 12 juni - 16 augusti. 
Rabatten är 60 kronor alla dagar.

Alla dagar under året har vi halv greenfee på Billeruds GK.
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En stor förändring som sker i år är att
alla golfklubbar kommer att vara anslut-
na till ett nytt datasystem GolfIT. För oss
alla så innebär det att det som tidigare
hette ”hcp-kort” numera heter
”Noteringshäfte för hcp-ronder”.
Innebörden av detta är att exakt hcp skall
finnas i en databas. Man skall direkt efter
spelad handicapgrundande rond knappa
in resultatet på golfterminalen. 

Hcp i databasen

GolfIT skall tas i drift under våren. På
Forsbacka kommer terminalen inte att
vara i drift då säsongen startar. Innan det
är igång på Forsbacka så lämnar man
scorekortet i receptionen, som för in den
nya hcp’n i databasen. Alltså, tills alla
klubbar kommit igång och vi ser att det
fungerar så fortsätt att föra ditt note-
ringshäfte precis som du förde ditt hcp-

kort tidigare. När du får ditt
”Noteringshäfte för hcp-ronder” läs ige-
nom instruktionerna som finns i det, allt
står där.

Grönt kort försvinner

Den andra stora förändringen är att
Klubbkortet/Grönt kort försvinner och
istället får man ett kort som heter 36+.

På Forsbacka kommer vi att hantera de
som haft grönt kort precis som tidigare
under en övergångsperiod på två år. 

De som utbildar sig i år börjar enligt
det nya systemet direkt och får utförlig
informatioin om hur detta fungerar. Ni
som vill veta mer, ta kontakt med mig
eller Göran Wessberg.  

Ny regelbok

Den tredje förändringen är att det har
kommit ut en ny regelbok för hcp.

”Handicapregler 2004 - 2007 enligt
EGA handicapsystem”. Inga principiella
förändringar har gjorts, men två saker
berör alla:
1:markör skall ha officiellt handicap för

att ronden ska kunna godkännas som
handicaprond.

2: spelare som vid den årliga revisionen
redovisar färre än fyra ronder får sitt
exakta handicap höjt med ett slag.
Spelare med någon rond inom buffert-
zonen eller bättre behåller sitt exakta
handicap.

Om du undrar något om ditt hcp så ta
kontakt med mig.

Med förhoppning om en snar säsongsstart.
Anders Göras

Nyordning med korten!
H A N D I C A P K O M M I T T É N

Efter minst 17 år som krö-
gare på Forsbacka GK har nu
Pär och Laila dragit sig till-
baka.

Våra nya vänner i restau-
rangen blir Anneli Stambro
och Mikael Huber.

Ett syskonpar där Anneli är
utbildad kallskänka och
Mikael kock. Företaget vi
skrivit avtal med heter Alfs
Marin AB och har ett antal år
drivit Marinan i småbåtsham-
nen. Dock har inte Anneli
och Mikael varit där utan den
rörelsen sköts av föräldrarna
som ni förmodligen också
kommer att möta då och då i
golfrestaurangen. Vi hälsar
Anneli och Mikael hjärtligt
välkomna till oss.

Nya vänner
i restaurangen
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Nybörjarkurser.
Nybörjarutbildningar: ”Grönt kort på väg mot 36 i hcp.”
Nybörjarutbildningarna består av 10 gemensamma träffar.
Under dessa träffar lär vi oss golfen både praktiskt och
teoretiskt enligt kursplanen nedan.
Pris: 1.650 SEK för medlemmar och 2.150 sek för
icke medlemmar.
Kurser startar: 24/4, 18/5, 15/6, 13/7, 8/8 samt 4/9.
Kursplanen inkluderar:
Praktisk utbildning i golfspel (putt, chip, pitch, bunker
och full sving) och kunskapstest. 
Teoretisk utbildning: God ton i golfen, golfvett, ban-
vandring, utrustningskunskap, klubbens och golfens his-
toria, definitioner och regler. Instuderingsuppgifter för
”Golfvett och etikett” och ”Definitioner och golfregler”.
Den teoretiska utbildningen sker till viss del som studie-
cirklar med hjälp av SISU-Idrottsutbildarna.    

Fortsättningskurser.
Kurser för Er som redan gått en grundutbildning men
inte nått ner till 36 i hcp.
Under kursens 4 träffar x 2 timmar repeterar vi grun-
derna för alla slag inom golfen.
Pris 800 SEK/person.
Årets fyra kurser startar: 24/4, 25/5, 7/7 samt 21/8.

Temakurser på
max 2 timmar.
Långspel/sving

Grupplektion 4 till 6 deltagare.
Pris: 250 SEK ink rangebollar under passet.
Under dessa två timmar tränar vi fulla slag. Ett bra tillfäl-
le att förbättra grunderna (grepp, sikte och uppställning).
Kursdagar: Tor 6/5 18.00 – 20.00, Ons 12/5  18.00 –
20.00 samt Lör 22/5 10.00 – 12.00

Närspelskurser

Grupplektion 4 – 6 deltagare
Pris: 200 SEK / person
Här går vi igenom alla delar av närspelet: putt, chip, pitch
och bunker.
Kursdagar: Tis 11/5 18.00-20.00,  Tor 3/6
17.30–19.30, Sön  4/7 samt Sön 8/8 10.00– 12.00.   

Inspelskurser

Grupplektion 4 – 6 deltagare
Pris 200 SEK / person
Inspelsträning där vi tränar slag från ca 70 m och in till
greenkant. Vi tränar tekniken för pitch, lob och chip från
både bra och dåliga lägen.
Kurs 1: Tor 20/5, 18.00 – 20.00
Kurs 2: Sön 20/6, 13.00 – 15.00

Puttningskurser

Grupplektion 4 – 6 deltagare
Pris 200 SEK / person
Förbättrar Du din puttning sänker Du garanterat ditt hcp! 
Med ett snitt på 30 puttar per runda, vilket hcp skulle du
ha då?
Kurs 1: Sön 20/6, 10.00 – 12.00
Kurs 2: Ons 14/7, 18.00 – 20.00

Bunkerkurser

Grupplektion 4 – 6 deltagare
Pris 150 SEK / person
Under detta träningspass förbättrar vi bunkerspelet runt
green. 
Kurs 1: Lör 3/7, 10.00 – 11.30
Kurs 2: Lör 7/8, 10.00 – 11.30

Damträning.
Damträning kommer enligt önskemål från
att genomföras under säsongen 2004.
Gruppträning max 8 deltagare / grupp.
Pris: 800 SEK / person för hela säsongen.
Vid mån av plats 100 SEK / gång.

Grupp 1 mellan 18.00 – 19.00
Grupp 2 mellan 19.00 – 20.00 

Tor 29 april Chip (teknikträning)
Tor 1 maj Pitch (teknikträning)
Tor 27 maj Putt (teknikträning)
Tor 10 juni Järnklubbor 
Tor 17 juni Greenbunker
Tor 24 juni Träklubbor
Tor 8 juli Pitch
Tor 22 juli Putt (workshop)
Tor 5 aug Långa slag
Tor 19 aug Chip (workshop)
Tor 2 sept Greenbunker

Fullständig information finns på vår
hemsida:  www.golf.se/forsbackagk/
samt på utbildningsanslagstavlan i omklädnings-
byggnaden.
Du kan även ringa något av telefonnumren
här nedan.

Anmälan för alla kurser
på följande telefoner eller e-postadresser:
Telefon: 0532–430 73, 0532-439 09, 0532-430 55
E-post: pro.fogk@telia.com, info@forsbackagk.golf.se

Hälsningar Martin

Kurser & utbildningar 2004
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Nytt IT-SYSTEM för vår
klubb och hela Golf-Sverige

Välkomna till en ny golfsäsong

som startar 5 maj.

Vi startar med onsdagstävling klockan
13.00 och direkt därefter välkomna klock-
an 19.00 till vårmöte på Forsbacka.
Damkommittén ordnar kaffe & smörgås.

Tävlingskalendern är färdigplanerad.
Vill ni vara tävlingsvärd någon annan dag
än vi planerat ordnar ni själva detta.

Nytt för i årär att slagtävlingarna spe-
lars endast i A-klassen. Övriga deltagare
spelar poängbogey i klass B. Klasserna
mixas inte vid lottning.

Vårblomman

För att slippa riskera inställd tävling med
vackra priser från Åmåls Blomsterhandel
har vi i år lagt tävlingen ”Vårblomman ”
lördag 15 maj med start klockan 9.00 och

hoppas då att vädret är så stabilt att vi
slipper ställa in denna tävling på grund av
snö och kyla.

Hemliga resan

Lördag den 22 maj har Margareta
Lindahl och jag ordnat med ”Hemliga
resan”. Sista anmälningsdag är 12 maj. Ca
pris 500:-.inkluderar greenfee, mat och
resa.

6 juni spelas klubbkval till Triss Lady.
36 hål Eclectic poängbogey alternativt 18
hål poängbogey spelas den 21 juli.

Bokslaget

Bokslaget spelas 18 september. Vi har i år
tagit hänsyn till bokmässan i Göteborg så
att någon från Bokhandeln skall kunna
vara med och berätta om bokpriserna.

Denna säsong får vi själva ordna coa-
cher för D35 (tidigare D40) respektive
D60. Nytt är också att de tävlande själva
får stå för mat och reskostnader. Hoppas
ni hjälper till med förslag på hur vi skall
ordna detta för att få en trevlig tävlingssä-
song för de som representerar Forsbackas
damgolf på tävlingar utanför klubben.

Träningsdagar

Snart ses vi, jag känner att det kommer att
bli en trevlig säsong och hoppas att ni alla
känner er välkomna.

Annika Hvenmark

D A M K O M M I T T É N

Våren och en ny
golfsäsong är snart här

Lagom till säsongstart skall

alla golfklubbar i Sverige för-

hoppningsvis gått över till det

nya IT-systemet som skall

ersätta GK96. 

Varför byter man? Jo, GK96 är enligt
uppgift byggt på en gammal plattform
som snart blivit så föråldrad att den
inte går att använda i nyare datorer.

Det nya systemet är ett Internet-
baserat system som skall, på ett bättre
sätt, sammankoppla landets golfklub-
bar, och medlemmar kan också så små-
ningom gå in hemma och anmäla sig
till tävlingar, ändra sitt handicap m m.
Dessutom skall tävlingsledare kunna
lotta sina tävlingar hemifrån.

Radiolänk

Det nya systemet kräver bredband på
klubbarna och där är vi ännu inte rik-
tigt klara med hur det blir hos oss. En
radiolänk från en mast i Mo är det tro-
ligaste. Det finns också satellitbaserade

parabol-system, men de kostar skjor-
tan! Radiolänken är planerad till i vår
varför vi kommer att konvertera vår
databas först den 21 april. Vi hoppas då
ha löst kommunikationsproblemen.

Efter en inkörningsperiod kommer
det att visa sig vad systemet betyder för
anställda och ideella ledare.

Unikt golf-ID

Vad händer då på vår klubb? Jo, vi
startar lite försiktigt med en dator hos
intendenten och en för tävlingskom-
mittén. TK får f.ö. en ny bärbar dator
som tävlingsledningen kan använda
antingen i TK-rummet i klubbhuset
eller i startboden vid 1:a tee. Det nya
systemet har krav på bättre datorer än
vi har haft så vi har varit tvungna att
skaffa nya. Lite senare kommer vi
också att få igång en terminal i recep-
tionen så att ni medlemmar kan ändra
er hcp själva. Ändra hcp skall man även
kunna göra hemifrån så småningom.

Samtliga medlemmar kommer att

tilldelas ett unikt golf-ID bestående av
födelseår-mån-dag + tre siffror (xx xx xx
– xxx) slumpvis givna via det nya syste-
met. Vilken golf-ID ni får kommer att
framgå av det nya plastkort ni får hem i
brevlådan, troligen under maj månad.
Meningen var att detta golf-ID skulle
ersätta medlemsnumret i klubben, men
efter stora protester från oss som arbe-
tar på klubbarna kommer säkert med-
lemsnumren att vara kvar. 

I receptionen kommer vi på en
anslagstavla att ge information angå-
ende IT-systemet till er medlemmar så
snart vi vet mer själva. 

Om vi blir bättre golfare med det nya
systemet vågar jag inte sia, men ”Ju
mer jag tränar ju mer TUR har jag
på banan”, som en spelare sa, så kolla
Martins utbud på sidan 7.

Göran Wessberg
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Medlemmar i

FORSBACKA GOLFKLUBB
kallas till ordinarie vårmöte

Onsdagen den 31 mars 2004 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 2003.

7. Årsredovisning för 2003.

8. Revisorernas berättelse.

9. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av över-
skott/underskott i enlighet med balansräkningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Tävlingsprogram för 2004.

12. Lars Bäckers minnesfond.

13. Behandling av styrelsens förslag samt motioner, som skriftligen kommit styrelsen
tillhanda före den 10 februari.

14. Övriga frågor samt utdelning av utmärkelser.

15. Mötets avslutning.

Forsbacka Golfklubb
Hans-Olov Blom Ing-Marie Kj-Karlsson

Ordförande Sekreterare
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Resultatrapport Forsbacka GK 2003

Utfall 2003
Intäkt Kostnad Netto

Intäkter/
Kostnader

Budget 2003
Intäkt Kostnad Netto

Utfall 2002
Intäkt Kostnad Netto

Belopp i Tkr

Resultaträkning Forsbacka GK 2003
2003 2002

Rörelsens intäkter 6 790 606 kr 6 040 976 kr
Rörelsens kostnader -6 283 685 kr -5 530 556 kr

Rörelseresultat före finansiella
intäkter och kostnader 506 921 kr 510 420 kr

Finansiella intäkter 27 904 kr 58 949 kr
Finansiella kostnader -5 160 kr -2 823 kr

Rörelseresultat efter finansiella
intäkter och kostn. och före avskr. 529 665 kr 566 546 kr

2003 2002

Avskrivningar
Avskrivning banan 0 kr -102 612 kr
Avskrivning byggnader -107 678 kr 0 kr
Avskrivning maskiner -469 236 kr -402 576 kr
Avskrivning inv. kansli -9 226 kr -7 379 kr
Avskrivning inv. Jägarn -49 271 kr -31 330 kr
Avskrivning 3-års -18 247 kr -16 200 kr
Avskrivning inv. byggnader -33 504 kr -6 449 kr
Summa avskrivningar -687 162 kr -566 546 kr

Årets resultat -157 497 kr -0 kr

Klubbgemensamma (KG) 2154 -470 1684 2207 -491 1716 1847 -565 1281

Greenfee (KG) 1248 -14 1234 1060 -18 1043 1013 -11 1002

Kansli (KS) 154 -1081 -927 0 -962 -962 0 -920 -920

Tränare/DR (TR/DR) 507 -427 80 316 -386 -70 102 -121 -20

Konf.läger (KONF) 313 -280 33 338 -274 64 330 -281 50

Jägmästaren  (JÄG) 704 -565 139 740 -484 257 829 -606 223

Jägmästargreenfee (JÄG) 362 0 362 400 0 400 426 0 426

Marknadskommitten (MAK) 535 -47 488 525 -65 460 508 -46 462

Bana (BK) 596 -2636 -2040 410 -2460 -2050 440 -2214 -1773

Fastigheten (FS) 138 -611 -473 124 -364 -240 135 -241 -106

Junior/Elitkommitté (JEK) 27 -262 -235 25 -155 -130 30 -244 -214

Tävlingskommitté (TK) 148 -110 38 183 -178 5 195 -188 7

Övr. Kommittéer (ÖK) 46 -50 -5 0 -10 -10 12 -20 -8

Styrelse (ST) 0 -40 -40 0 -45 -45 0 -45 -45

BDGF-seriespel (BDGF) 0 -29 -29 0 -30 -30 0 -30 -30

Bidrag (BI) 10 0 10 8 0 8 12 0 12

Hyror (HY) 162 0 162 150 0 150 163 0 163

Finans.int/kostnader 53 -5 48 50 -177 -127 59 -3 56

Resultat före avskrivningar 530 439 6100 5533 567

Avskrivningar -687 -567

Resultat -157 0
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Balansräkning Forsbacka GK 2003
Tillgångar 2003-12-31 2002-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Bananläggningen 1 936 686   1 636 686   

Byggnader och mark 2 110 681   2 053 772   

Maskiner 1 158 617   1 527 928   

Inventarier och installationer 290 754   347 485

Summa anläggningstillgångar 5 496 738   5 565 871

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 31 129   13 081   

Förutbet. Kostn. och Uppl. Intäkt. 198 366   170 865   

Kassa och Bank 383 085   615 296   

Summa omsättningstillgångar 612 580   799 242   

SUMMA TILLGÅNGAR 6 109 318   6 365 113

Eget kapital & skulder 2003-12-31 2002-12-31

Eget kapital

Årets resultat -157 497   0   

Långfristiga skulder

Medlemslån 5 271 285   5 458 916   

Supporterbevis 3 500   3 500 

Summa långfristiga skulder 5 274 785   5 462 416   

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 211 142   519 856   

Övriga kortfristiga skulder 125 467   78 761   

Upplupna kostn. & förutbet. Intäkter 655 421   304 080   

Summa kortfristiga skulder 992 030   902 697   

SUMMA EGET KAPITAL

OCH SKULDER 6 109 318   6 365 113 

Utfallet före avskrivningar

överstiger budget, vilket är

glädjande. Styrelsens val att

”komma ikapp” avskrivnings-

planerna innebär dock en för-

lust som uppgår till –157 tkr.

Den främsta orsaken till att resultatet
före avskrivningar överstiger budgete-
rat är den fina säsong vi haft bakom oss
med många och förhoppningsvis nöjda
greenfee-gäster. Att resultatet under-
stiger vår prognos för 2003 beror på att
semesterskulden till våra anställda
ökat, d v s de har inte hunnit ta ut
semester innan årsskiftet i samma
omfattning som tidigare år.
Nedan följer förklaringar till skillnader
mellan utfall och budget.

Jägmästaren

Beläggningen har varit lägre samtidigt
som personalkostnaderna ökat.

Fastigheten

Försäkringskostnaderna har stigit mar-
kant sedan budgeten fastställdes. Även
budgeterade elkostnader understiger
utfallet, liksom kostnader för sophämt-
ning samt avverkningskostnader.

Junior- och elitkommittén

Kostnader för tränaren ingår i utfallet
och finns således som intäkt för trä-
nare/drivingrange. Motsvarande pos-
ter finns inte budgeterade.

Finansiella intäkter och kostna-

der

I budgeten 2003 ingick räntekostnader
för upplåning inför planerad investe-
ring i maskinhall. 

Avskrivningar

I beloppet ingår extra avskrivningar för
att ”komma ikapp” avskrivningspla-
nerna om 128 tkr.
Byggnaderna överstiger budget
p g a omläggning av tak samt byggna-
tion av restaurangtrappa. I utfallet till-
kommer även 18
tkr avseende
inköp av mark för
förlängning av
drivingrangen.

Inköp av sprut-
aggregat (maski-
ner) understeg
budgeterat belopp
varför vissa delar
har kunnat omfö-

ras till takomläggningen.
I inventarierna ingår inköp av utrust-

ning till drivingrangen (bolltvätt) samt
övriga mindre investeringar. 

Kommentarer till utfall 2003

Investeringsuppföljning 2003
Tkr Utfall Budget
Bananläggning/drivingrange 300 300
Byggnader inkl. Jägmästaren 165 80
Maskiner 130 100
Inventarier 35 53
SUMMA 618 545



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

(September: 08.00 - 16.00)
Lördag, Söndag & Helgdagar 08.00 – 13.00

Telefonnumret till reception/tidbokning är 0532- 430 73

Återigen står en ny säsong för

dörren. På plats är som vanligt

Peggy, Björn, Martin och

undertecknad. 

Bokning

Bokning av startider sker på sedvanligt
sätt. Våra erfarenheter var att boknings-
diciplinen 2003 var sämre än 2002. Vi
kommer därför att i år vara mycket upp-
märksamma på hur den sköts av er.
Reglerna finns i Tävlings- och aktivitets-
programmet och står också på boknings-
lista. Läs detta!  

Hcp- och Klubbkort
Och så var det det där med hcp-kor-
ten. Ni får inga nya om ni inte lämnat
in de gamla för revidering! Har ni inte
gjort det är det hög tid nu. De nya
korten får ni hämta i receptionen till-
sammans med årets kvitto på betald
medlemsavgift.

Golfkurser/träning

På vår hemsida www.golf.se/forsbackagk/
kan ni få information om Martins kursut-
bud för säsongen. Har ni andra önskemål
ring Martin på telefon 0532-43909 eller
till Peggy i receptionen.

Adressändring
Vi har efter faktureringen fått ovanligt
många försändelser i retur p.g.a. att vi
inte fått meddelande om adressändring.
Anmäl alltid ändrad adress, även om ni
flyttar inom er ort. Eftersändningen slu-
tar efter en tid.

Juniorträning & Golfkul
Information och anmälningsblankett
kommer separat från juniorkommittén
till alla juniormedlemmar och till de som
var med i Golfkul 2003. Dessutom kom-
mer senare annons i lokaltidningen om
Golfkul. 

Hemsidan

Kolla hemsidan då och då, speciellt inför
säsongstarten. Där skall vi ge informa-
tion om statusen på banan och ni kan
även läsa senaste numren av Forsbacka-
Nytt.

Göran Wessberg

Vinnare till
Julnöten
2003
1:a pris: Sven Samuelsson.
2:a pris: Pia Malm (tidigare Söder)
3:e pris: Vera Kadhammar.
Vinnarna är underrättade och får
hämta sina priser hos Mikael Möller
på  Föreningssparbanken.

Vem vann
utlottnings-
båten?
Ja, det har många frågat sig.
Lycklig vinnare blev Sven Forsell,
som nu snabbt har anmält sig till
skepparkurs! 
Vi tackar alla som köpte lotter. Bättre
lycka nästa gång.

STÄDDAGAR 2004
Bankommittén har planerat följande datum

för städdagar på våren:

Lördagarna den 3:e och 17:e april.

Vi samlas kl 9.00 vid maskinhallen och städar till 12.00.

Om vädret ger anledning till tveksamhet om det går att städa eller

ej kan du ringa på receptions/upplysningstelefonen 0532-43073

dagen innan. Där ger vi besked om städningen

kommer att genomföras eller är inställd.

Bankommittén 
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