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HEMLIG
DAMRESA

Lördagen den 13 maj
Avresa ca 07.00
från Hamnplan.

Anmälan senast 1 maj till:

Rita N. tel. 0531-125 77 (kvällstid)

Britt G. tel. 0531-424 31 (kvällstid)

Ca pris 500:-

(greenfee, mat och resa)

Anmälan är bindande.

HERRESAN
2006

Herrarnas hemliga

resa går 2006 till..? 

Datum: 29 april

Anmälningsavgift 300 kr.
Anmälan till

Hans B. Johansson
e-post:

30707johansson@telia.com
eller tel:

0532-713 60, 121 50,
0706-733757

Först till kvarn…

KALLELSE
TILL

VÅRMÖTE
Torsdagen

den 30 mars 2006

kl. 18.30
Plats: Bengtsgårdens Högstadieskola,

Bengtsfors
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O R D F Ö R A N D E N   H A R  O R D E T

Tidigt hoppas jag. Efter en av

de längsta och kraftigaste

vintrarna på länge behöver vi

en tidig och varm vår.

I år avgår vår greenkeeper Lars Högberg
från sin greenkeepertjänst. Han kommer
dock att arbeta kvar detta år ut med
andra uppgifter på banan. Jag vill tacka
Lars för alla år som han varit hos oss och
för allt arbete och det enastående enga-
gemang han lagt i klubben och banan.
Detta arbete har ju också gett ett bra
resultat då vi de sista åren har haft en
bana i riktig toppklass.

Samtidigt vill jag välkomna vår nye
greenkeeper Pelle Gärdensmo välkom-
men och önska honom lycka till med sitt
arbete.

Förbättringsarbetet på banan fortsät-
ter och även i år kommer ni att märka
några förbättringar. Jag lovade i fjol vid
den här tidpunkten att vi skulle kunna
träna fullt ut på vår drivingrange. Tyvärr
kom det löftet på skam, men verkar
kunna infrias i år istället. Det kommer
mer om detta längre fram i tidningen.

Servicebyggnad

Arbetet med att se efter våra byggnader
fortlöper. Den ifjol bildade Byggnads-
kommittén under Magnus Dalsbo funge-
rar mycket bra. Vi tar vårt ansvar som

ägare till K-märkta byggnader och
underhåller i den takt vi anser oss ha råd
med. 

Vi har nu kommit fram till ett förslag
hur och var vår planerade servicebygg-
nad för banan skall ligga och se ut. Detta
kommer att presenteras på vårmötet. Vår
plan är att på höstmötet i år även presen-
tera en tids- och kostnadsplan för den-
samma.

IT-system

Efter ett första år med problem hoppas vi
i år kunna använda golfens nya IT-sys-
tem fullt ut. Detta innebär bl.a. möjlig-
heter till tidsbokningar via Internet. 

Tävlingsledare

I år har styrelsen inte, trots idoga försök,
lyckats få fram någon ordförande till vår
Tävlingskommitté. Ett misslyckande kan
tyckas, men det speglar bilden av vår
brist på medlemmar som engagerar sig.
Vi har en grupp med medlemmar som
lovat att ställa upp som tävlingsledare
och utifrån denna kommer vi att planera
tävlingskalendern. Om detta kommer att
påverka antalet tävlingar kan jag inte i
dagsläget säga, utan det återstår att se.

Styrelsen har uppmärksammat att den
stigande trend, som golfen de senaste
åren visat, nu har avstannat. Detta bety-
der att medlemsantalet inte ökar lika

kraftigt bland klubbarna i Sverige och
det visar sig i ekonomin hos många.
Flera nybyggda banor har sin ekonomi
baserade på detta. Dessa kommer att få
problem. 

Vi själva arbetar hårt med att behålla
våra medlemmar och sponsorer, men
behöver som alltid hjälp. Med en mer
flexibel inställning mot gästspelare och
nya medlemmar försöker vi öka intäk-
terna. Du som medlem kan alltid bistå
med tips om sponsorer och vara en
ambassadör för klubben mot potentiella
medlemmar och gästspelare.

/HOB

När kommer våren?

Stora Herr- & Dam KM föreslås spelas lördag 36 hål och
söndag 18 hål. Inga andra KM-klasser denna helg, utan
dessa spelas för vissa på vardagar och för andra på annan
helg. Juniorkommittén föreslår lämplig dag för junior-
KM. Oldtimerskommittén föreslår lämpliga speldagar
för H-65, H-75 samt D-70. 

Minst 4 deltagare

För att tävling i resp. klass skall genomföras krävs vid
anmälningstidens slut minst 4 deltagare och att minst tre
av dessa kommer till start. Inga efteranmälningar accep-
teras.

Aktivt medlemskap

För att delta krävs aktivt medlemskap i Forsbacka GK
och min. 36,0 i hcp. Inga anmälningsavgifter tas ut.
Vardagsmedlem som skall spela på lördag/söndag erläg-
ger full greenfee.

Regler m.m. för KM-tävlingar på Forsbacka GK
Antagna på styrelsemöte 14 november 2005.

KM skall erbjudas i följande klasser:
Herrar:
Stora Herr 54 hål vit tee
H-35 36 hål gul tee
H-45 36 hål gul tee
H-55 36 hål gul tee
H-65 36 hål gul tee spelas vardag
H-75 18 hål gul tee spelas vardag 
Pojkjunior 36 hål gul tee JK föreslår speldag

Damer:
Stora Dam 54 hål blå tee
D-35 36 hål röd tee
D-50 36 hål röd tee
D-60 36 hål röd tee
D-70 18 hål röd tee spelas vardag
Flickjunior 36 hål röd tee JK föreslår speldag

Dessutom: Foursome 18 hål vit/blå tee
Match under sommaren 18 hål vit/blå tee.
Samtliga klasser spelas givetvis scratch. 



3

ForsbackaNyttForsbackaNytt
T Ä V L I N G S K O M M I T T É N

Nu börjar Golfsuget infinna

sig, så om någon månad får vi

ta fram våra drivers och wed-

gar igen och ge oss ut till

Forsbacka och börja spela på

den underbart vackra bana vi

har.

Man kommer ihåg från tidigare
säsonger efter en lång vinter så längtar
man efter att få börja träna, spela täv-
lingar och träffa alla trevliga medlem-
mar som finns på Forsbacka, och kan-
ske uppfylla de mål man har satt upp
inför golfsäsongen.

Ny golfsponsor:

Nytt för i år är att Skandia går in som

huvudsponsor för juniorgolfen i
Sverige. Tidigare har Föreningsspar-
banken varit sponsor. Nu kommer alla
tävlingar att heta Skandia Riks, Tour,
osv.

Nytt är även en scrambletävling för
killar, precis som tjejerna har haft i ett
par år.

Dam- & Herrlag:

Nu spelar både Dam- & Herrelitlagen
i div 2. Catrin kommer att släppa upp
flera juniorspelare i laget så nu är det
bara att träna och visa att man vill ta en
plats. 

För Kenneth och hans grabbar, som
nu har tagit ett steg upp, kommer det
att bli tuffare, men jag är fullt överty-

gad om att de kommer att klara det
galant och stanna kvar i tvåan.

Juniorkommittén söker ny

ordförande:

Tyvärr måste jag efter antal år som
ordförande för juniorkommittén kliva
av.  Jag har fått ett nytt jobb där jag har
så mycket att lära mig att det då kom-
mer att bli omöjligt att kombinera job-
bet med arbete i Junior &
Elitkommittén.  Det har varit helt
underbart att få se dessa ungdomar
utvecklas under Martin Oskarssons
ledning.  

Mikael Skantz

Vi saknar tävlingsledare!
Trots minskat intresse att vara

tävlingsledare skall vi försöka

genomföra ungefär lika många

tävlingar som 2005. Vi hoppas

dock att innan tävlingssäsong-

en kunna få flera att engagera

sig.

Säsongen startar som vanligt med
Greenfeerundan den 6 maj för att följas
av en singeltävling 13 maj. Den 20 maj
genomför vi den populära Volvo Masters
Amateur.

Sedan följer på Pingst 4/6 den sedvan-
liga Irish greensome med shotgunstart.

Spicer Nordiska Kardan Open

Vår elittävling som nu heter ”Spicer
Nordiska Kardan Open” går av stapeln på
vår nationaldag den 6 juni. Vi hoppas på
ett stort och starkt startfält.

Tävlingen för två generationer och
kampen om Fredrik Schumachers vand-
ringspris avgörs den 25 juni.

Klubbmästerskap

När det gäller KM så har styrelsen satt
upp regler för detta. Dessa kommer att
anslås på klubben. Tidigare har man inte
kunnat delta i Stora KM och ålders-KM
samtidigt, då de spelats från olika tee. Nu
körs Stora KM för herrar och damer den
5-6 augusti och de flesta ålders-KM den 8
juli. De ålders-KM som inte spelas den 8

juli är de för juniorerna där JEK skall
bestämma speldatum samt för H-65, H-
75 samt D-70 som arrangeras av
Oldtimerskommittén. Foursome-KM
spelas 14 juli. Under sommaren blir det
också KM-match.

Forsbackaveckan

Forsbackaveckan inleds i år lördagen den
15 juli med Kjell Heintz Bil AB:s fyrboll
och följs av SEB:s vandringspris på sön-
dagen den 16. På måndag 17 blir det
scramble med shotgunstart kl. 12.00 och
efterföljande PUB-kväll. På tisdag en
nyhet, ”Dalslänningen Tour 2006”, en
fyrbolls-tävling med deltävlingar på
Färgelanda den  18/8 , hos oss 18/7 och
på Mellerud 13/8. Vid varje deltävling
kan man kvalificera sig till finalen på
Färgelanda den 16/9.  Onsdag den 19 kör
vi en singeltävling med Wernbergers i
Säffle som sponsor och FoGK-veckan
avslutas på fredag 20 med fyrboll och
med Höglunds Järn som sponsor. 

Mårten Bagare Cup

I augusti som sagts Stora KM 5-6 följt av
”Mårten Bagare Cup” med korpklass den
20/8. Notera att när det gäller ”Mårten
Bagare Cup” kan ALLA vara med, men
bara de som uppfyller statuterna kan
vinna Vandringspriset. Lördagen den
26/8 får ”Äkta Makar och Sambo/mix”
göra upp om det vandringspriset.

Volkswagen Masters

September inleds som vanligt med
”Kalkongolfen” lördagen den 2. Den
förra året så populära ”Volkswagen
Masters” spelas i år som en något ovanlig
klubbtävling med Stenberg Bil AB och
Volkswagen som sponsorer. Vi spelar om
ett stort prisbord och segrarna går vidare
till regionspel.

Säsongen avslutas sedan med
”Kommunkampen” den 23 september då
det man tävlar om vandringspriset för
bästa kommun.

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

I år höjer vi ribban ytterligare

och spelar 18 tävlingar, 9 PB

och 9 SLAG varav de sex bästa

av båda räknas.

Anmälan sker 2006 på följande sätt: De
som skall delta i den lottade delen anmä-
ler sig via golf.se, på terminalen eller per
telefon till receptionen senast kl. 15.00
dagen före speldag. Inga anmälningslistor
kommer att finnas. De som spelar valfri
start och partner bokar själva tid/partner
och spelar sin runda, lägger scorekortet
och anmälningsavgiften i kuvert som van-
ligt och behöver INTE anmäla sig i för-
väg. Detta är nytt! Alltså inga anmäl-
ningslistor över huvud taget! 

Vi startar säsongen den 2 maj med PB-
spel. Inga förändringar när det gäller
anmälningsavgift och scorekort.
Efteranmälan är helt okej i mån av plats.
Receptionspersonalen ger er besked om
det finns plats eller inte.

36 hål kör vi den 25/7. 18 +18, slag på
morgonen, och någon trevlig spelform på
eftermiddagen.

Matchspelstävling

Som tidigare informerats om har ett fint
vandringspris, ”Pär Öhmans Minne”,
satts upp för matchspelstävling för herrar
22 år och äldre. Anmälan till den kan
göras fram till 19 maj då lottning sker.
Anmälan görs genom att lägga anmäl-
ningsavgiften 20 kr i ett kuvert, skriva på
”Matchspels-tävlingen”, namn och Golf-
ID och lägga det i greenfeelådan i recep-
tionen. Statuterna finns uppsatta i recep-
tionen och i klubbrummet. Det är kul att
spela match!

Eclectic

Vi har också beslutat att köra en
ECLECTIC under säsongen 2006.
Anmälan på samma sätt som för match-
spelet, anmälningsavgift 20 kr. Statuter
för detta finns också uppsatta.

Höstutflykten

Höstutflykten går av stapel den 25 augus-
ti och färden går till Eda GK. Räkna med
en heldag!

Än en gång varmt välkomna till våra

tisdagar önskar
Herrkommittén

som består av.
Anders G. Larsson Ordf. Tel: 0532-142 89

Kurt Carlsson Tel: 0532-13918
Göran Arvidsson Tel: 0532-13828

Jan Larsson Tel: 0532-15756
Lars Högberg Tel: 0532-10232

Välkomna till en ny
spännande golfsäsong

Kommittén startade 2006 års

arbete med ett möte den 31

januari med mycket snö och i

strålande sol. Kommittén kör

med samma besättning som

2005, nämligen Stellan

Andersson, Jörgen Baier,

Birgith Bergström, Siw

Hemmingsson, Kerstin

Johansson, Irene Klarbring

och Alf Åberg.

Tävlingsprogram

Det blir tävlingsspel som vanligt på
torsdagar med enbart förmiddagsstart i
år. Säsongens första tävlingstorsdag blir
den 27 april, om vädret tillåter. För att
locka fler golfspelande damer 50+ och
herrar 55+ kommer vi att erbjuda spel

över antingen 18-hål eller 9 hål, med
olika poänglistor och vi spelar singel-
tävlingar. 

I poängjakten ingår alla tävlingar och
de sex bästa resultaten räknas när
säsongen är slut. Prisutdelning sker på
årsmötet i höst så missa inte det.
Kostnaden för spel blir oförändrat låg.
Två inbjudningstävlingar med MUFF
och Värmlandsklubbarna kommer att
ordnas. För MUFF 15 juni och för
Värmland 14 september. Notera också
att anmälningstiden för inbjudningstäv-
lingarna är tidigare än för de vanliga
torsdagstävlingarna. För att öka utbytet
och kontaktnätet uppmanar vi alla old-
timers att hörsamma inbjudan från våra
utbytesklubbar, där första tävling på
bortaplan blir i mitten av maj. Den 5
oktober spelar vi den sista organiserade
torsdagstävlingen för i år.

Tävlingsledare  

För att kunna genomföra tävlingarna
behöver vi fler tävlingsledare.
Nyrekrytering har redan påbörjats och
du som känner för att hjälpa till är mer
än välkommen. Intresserade tävlingsle-
dare kommer förhoppningsvis att via
klubbens försorg få datautbildning i att
sköta lottning till tävlingarna och man
får fri lunch i samband med den egna
tävlingen.

Vi vill se många oldtimersgolfare på
torsdagar i sommar så välkommen och
väl mött på första tee.

Jörgen Baier
ordförande

Grattis än
en gång!

Än en gång får vi gratulera
Catrin Eriksson till DM-

seger 2005. Hon vann både
damer och D-35.

Hon är alltså DM-segrare
för 4:e året i rad .

GRATTIS
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Stiftelsen
Lars Bäckers
Minnesfond
Denna stiftelse/fonds ända-
mål är att främja ungdoms-
verksamheten i Forsbacka
GK. Bidrag kan av junior-
medlemmar sökas för täck-
ande av kostnader, kursavgif-
ter, resor och uppehälle i
samband med utbildning.

Ansökan för 2006 skall göras
senast 1 juli.

2005 fick Edvin Emanuels-
son, Golfkul och juniorkom-
mittén dela på 10.000 kr
med 1/3 var.

När detta skrivs tidigt i mars

upplever vi ytterligare snöovä-

der. Trots det vill vi ändå tro att

den tyngsta biten av en svår

vinter är avklarad.

Planerade förbättringsarbeten på banan
stoppades strax efter nyår på grund av
kyla och snö.

Planerade arbeten

Ny bro över ån vid hål 10 har färdigställts
så till vida att den kunnat tas i bruk. En
del kompletteringsarbeten återstår.

De nya teeytorna på hål 6 och 7 kom-
mer att torvas så snart väderförhållande-
na tillåter.

Övriga planerade arbeten på hål 2 och
7 måste av allt att döma senareläggas till i
början av oktober, för att på så sätt undvi-
ka onödiga störningar när banan öppnas.

Skadeangrepp

Greenerna skall snöröjas så snart vi vågar
tro på några dagars sammanhängande
mildväder. Detta är angeläget för att
stoppa pågående skadeangrepp på gräset.
Vi har som många känner till vitgröe i
greenerna. Därför känns det extra oroligt
just nu.

Vitgröe är ett gräs som förekommer
över allt i naturen. Det har många förde-
lar men är tyvärr också mycket känsligt
för sjukdomar och svampangrepp, fram-
för allt snömögel. Vår ambition är att
etablera ett gräsbestånd som till 70 – 80
procent skall bestå av brunven, dels med
tanke på övervintringsproblem, dels av
miljöskäl. Ett totalförbud mot vissa
bekämpningsmedel skulle bli förödande
för våra greener.

Den billigaste, men tyvärr också mest
tidskrävande, metoden att byta grässort
är täta hjälpsådder. När vi fått ett godtag-
bart bestånd av brunven kommer vi att
försämra livsvillkoren för vitgröe, d.v.s.
minska på bevattning och gödning.
Processen beräknas ta 3 – 4 år. Ni kom-
mer att märka av det hela genom att
hjälpsådden föregås av vertikalskärning
med tungstensskivor vilket resulterar i 2
mm breda skåror med 1 cm mellanrum.

Efter sådden kommer greenerna att
sanddressas och efter 2 – 3 dagar har vi
fina puttytor igen.

Ny greenkeeper

Från och med mars är Per-Åke
Gärdensmo greenkeeper hos oss. Pelle
har under de senaste fyra åren byggt golf-
banor runt om i Norge och västra
Sverige. Dessförinnan jobbade han under

femton säsonger på vår bana och är där-
för väl bekant med Forsbacka. Lars
Högberg väntar med sin pensionering
och jobbar kvar på banan året ut. En smi-
dig övergång tycker vi. Tack Lars för en
fin insats som greenkeeper.

Även Ulf Gärdensmo har uppnått pen-
sionsålder, men har lovat att ställa upp
med framför allt reparationer när det kri-
sar för oss. Ulf har genom sin erfarenhet
som reparatör räddat oss från många kne-
piga situationer. Du är också värd ett
stort tack.

Städdag

Städdagar har planerats den åttonde och
nionde april, vi håller fast vid de planerna

tillsvidare.
Närmare besked lämnas på vår hemsida
och via receptionen. Vi hoppas på god
uppslutning även i år.
Om våren och sommaren blir lika inten-
siv som vintern, har vi att se fram emot en
fantastisk golfsäsong.

Paul Erixon 
BK ordf.

GRÖNA
RUNDOR
Under 2006 kommer det att anord-
nas 5 stycken ”Gröna Rundor” för
medlemmar med klubbhandicap, dvs
37 – 54. Ansvariga för detta är Lars
och Lillemor Edström.

Rundorna, 9 hål slaggolf från
RÖD tee, kommer att genomföras
på söndagarna 21 maj, 11 juni, 23 juli
27 augusti samt 17 september med
start kl: 16.00.

Mer och fylligare information
kommer att skickas till de som berörs
av detta.

Nya bron på plats Foto Göran W.
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En ny spännande säsong med

många härliga golfrundor ligger

framför oss och blir det lika

mycket sommar som det har

varit vinter så kan vi förvänta

oss en kanonsommar.

Damernas program börjar med vårmöte
onsdagen den 26 april kl. 18.30 på
Forsbacka. Första golfrundan går av sta-
peln den 3 maj och sedan rullar onsda-
garna på ända till den 27 september. Ett
detaljerat program kommer att finnas i
damrummet när säsongsstart närmar sig. I
pipelinen finns också Andreassons mode-
visning, men datum för denna är inte fast-
ställt när detta skrivs.

Klubbtävlingar

Tre klubbtävlingar finns på programmet.
Vårblomman med de vackra arrange-
mangen från Kungsbergets
Handelsträdgård. 36-håls Eclectic med
vår sponsor Andreassons i Svanskog och
slutligen Bokslaget som sponsras av
Åmåls Bokhandel.

Hemlig resa

Den 13 maj bär det iväg på damernas
hemliga resa och trots listiga försök har
det inte gått att få arrangörerna Rita och
Britt att avslöja målet.

Trevliga överraskningar

Poängjakten och Eclectic löper på som
vanligt under hela säsongen, men nytt för
i år är att vi planerar in en månadstävling
sista onsdagen i varje månad. Detta är
tänkt som en liten tävling i tävlingen då vi
hoppas kunna bjuda på små trevliga över-
raskningar. 

Billerudsmatchen

I år är det vår tur att arrangera Billeruds-
matchen och nu ska vi minsann ta dom.
Tävlingen sponsras av Salong Berit och mat-
chen kommer att gå av stapeln den 9 aug.

Höstrusket
Förra året avslutade vi säsongen med
Höstrusket, en 9-hålstävling i samband
med höstmötet och så har vi tänkt i år
också. Den 22 oktober är detta inplanerat.
Vem vet kanske finns det glögg och pep-
parkakor ute på banan också i år.

Ny starttid
Ju fler vi är desto roligare blir det och för att
så många som möjligt ska kunna vara med
på damdagarna har vi i år ändrat den lottade
starttiden till mellan kl. 16.00 - 17.00 med
några undantag. Självklart kan den som vill
fortfarande spela på dagtid, men sörjer då
själv för att boka tid och partner.

Tävlingsledare
Alla har säkert sett att klubbens tävlings-
kommitté sökt tävlingsledare inför säsong-
en och damkommittén har lovat dra sitt
strå till stacken och hjälpa till med detta. 

Nu ser vi fram emot ljusa, ljumma som-
markvällar, en liten vit boll som flyger just
dit vi vill och sedan snällt och fogligt tril-
lar ner i ett litet hål.

En riktigt skön golfsommar önskar vi i
damkommittén.

Marita Gustafsson DK ordf.

Säsongen närmar sig

Det blir väl rätt nu....

Fikarast på "Höstrusket".
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Nybörjarkurserna

startar i slutet av april och vi kommer att ha minst 6 kur-
ser under året.

Fortsättningskurser

för Er som inte nått hcp 36: startar 29:e april, 9:e maj och
den 13:e juni.

Damträning:

Vi kommer att köra en grupp torsdagar kl 19.00 med
start 4:e maj och nytt för i år är ett läger där vi tränar lör-
dag 8:e juli och söndag 9:e juli.  

Golfskolor:

Precis som tidigare år kommer jag och klubben att ha
golfskolor som är öppna för gäster men även för medlem-
mar. Dessa golfskolor startar måndag eftermiddag och
man väljer själv om man vill delta tre eller fyra dagar.

Privatlektioner:

Nyhet för i år är att jag kan erbjuda videoanalys i ett pro-
gram som heter c-swing. 
Priser:
Privatlektion 25 min 200 sek
Privatlektion 50 min 400 sek
Videoanalys 50 min 450 sek

Verkstad:

I verkstaden kommer jag som tidigare att för klubbens
räkning laga klubbor och byta grepp. Fram till 1 maj
pågår en kampanj där Ni medlemmar får 15% rabatt på
greppbyte.

Kurser & utbildningar 2006

Nu när snön fortfarande yr

utanför stugknuten känns det

bra att veta att vi har fyra årsti-

der här i Sverige och att våren

snart är här. Jag har övervin-

trat och är nu beredd att byta

bort skoterkängorna mot

nyputsade golfskor. På denna

sida skriver jag några rader om

mina olika verksamhetsområ-

den på klubben. 

Jag vill hälsa alla nya och gamla elever
välkomna under kommande säsong och
för fullständigt program på kurser och
utbildningar hänvisar jag till vår hemsida
www.golf.se/forsbackagk/.

Dagens visdomsord: ”Den som inte
vill bli bättre upphör att vara bra”.

Vi ses på drivingrangen!
Martin

Drivingrangen
Klubben har under flera år

förbättrat och byggt ut vår

drivingrange. Nu till våren

hoppas och tror jag att för-

längningen skall vara klar.

Jag minns hur det såg ut

innan vi började arbetet, om

inte ni gör det så kan jag

påminna er. 

Vi stod uppe på pallar med kokosmat-
tor och slog på riktigt gamla bollar ner
mot ett lågt nät och gjorde allt i vår
makt för att få bollen att flyga över. Jag
och de andra, som har äran att plocka
upp bollarna, vet att bakom det nätet
var det knähögt gräs, sly och ett myck-
et vattensjukt område. Detta är bak-
grunden till att drivingrangen byggdes
om. 

Bättre bollar

Nu tre år senare har vi fått det betyd-
ligt trevligare. Nu slår vi från riktiga
mattor och har fått flera nya mål att
sikta på och fler kommer att sättas upp
när förlängningen är klar. Vi har bätt-
re bollar och klubben köper in 5-7000
nya drivingrangebollar om året och
kvaliteten håller klass. 

Klubben har också investerat i en
bolltvätt där drivingrangebollarna
tvättas och förra året kompletterades

denna tvätt med ett blåssystem som
med hjälp av högtryck fyller på boll-
maskinen. Detta har medfört att vi
inte har fått lika många skitiga bollar i
hinken när vi tränar.

Nu till våren kommer vi att få en ny
bollmaskin med kapacitet för fler bol-
lar och detta gör att vi endast behöver
en maskin istället för två. Maskinen
kommer att spotta ut bollar om den
blir matad med mynt, polletter eller
kort. Våra gamla kort och polletter
kommer inte att fungera i den nya
maskinen så Ni som har hamstrat pol-
letter är välkomna att byta ut dessa
mot nya.            

Vår-
hälsningar

från
instruk-
tören!
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H A N D I C A P K O M M I T T É N

STÄDDAGAR
2006

Bankommittén har bestämt följande
städdagar för 2006

Lördagen den 8 april 
Söndagen den 9 april
Lördagen den 22 april
Söndagen den 23 april

Samling senast kl: 10.00 vid maskin-
hallen där avprickning sker,

och vi städar till 13.00.

Kolla gärna med
receptionen eller på vår hemsida

innan om det blir några ändringar
vad gäller datum.

Medtag räfsor och krattor och ett
gott humör.

Bankommittén

Årlig Hcp-revision
I tidigare nummer av Fors-

backa-Nytt har vi informerat

om att alla hcp skall revideras

automatiskt av Svenska Golf-

förbundet. Detta har i år inte

blivit genomfört. Alla medlem-

mar har fått en notering om

årsrevision 2006-01-01 men

inga hcp har blivit ändrade. 

Vet du med dig att du är berättigad till en
höjning av din hcp enligt nedanstående
regler och vill få den verkställd kontaktar
du Martin Oskarsson för att få höjningen
genomförd i GIT. Om du är osäker, går
du in och kontrollerar dina registrerade
hcp-rundor för 2005 på www.golf.se och
loggar in på min golf.

Regler för höjning av hcp:

Spelare som redovisat (i datasystemet
GIT) färre än fyra ronder höjs med ett
slag. 

Undantag: Spelare med någon rond
inom buffertzon eller bättre behåller sin
exakta hcp.

Alltså, önskar Du få din hcp reviderad
kontakta Martin genom  e-post:
pro.fogk@telia.com eller på telefon: 0532
– 616 92.

HCP-ansvarig

Fördelning intäkter/utgifter Forsbacka GK 2005
Intäkter

Utgifter

1. Medlemsavg. 2 610 118 30,98%
2. Hyror & bidrag 1 221 132 13,92%
3. Greenfee/gästspel 1 172 645 13,37%
4. Jägargreenfee 426 921 4,87%
5. Hotellet & Annex 878 006 10,01%
6. Konf. lägret 392 700 4,48%
7. Fastigheten 532 330 6,07%
8. Marknadskom. 516 352 5,89%
9. Övr. Kom. 209 919 2,39%
10. Tränare / DR 480 411 5,48%
11. Shop 312 008 3,56%
12. Övrigt 21 112 0,24%

SUMMA 8 773 654 100%

1. Klubbgem. 531 283 6,85%
2. Kansli 1 278 543 16,48%
3. Bana 3 090 331 39,82%
4. Hotell & Annex 645 370 8,32%
5. Konf. lägret 330 281 4,26%
6. Fastigheten 618 777 7,97%
7. Marknadskom. 39 102 0,50%
8. Trän./Driving 480 818 6,20%
9. Styr. & övr. kom. 452 055 5,83%
10. Shop 277 426 3,57%
11. Övrigt 16 200 0,21%

SUMMA 7 760 186 100%
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Medlemmar i

FORSBACKA GOLFKLUBB
kallas till ordinarie vårmöte på

Bengtsgårdens Högstadieskola i Bengtsfors
Torsdagen den 30 mars 2006 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. Verksamhetsberättelse för 2005
8. Årsredovisning 2005
9. Revisorernas berättelse

10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott i
enlighet med balansräkningen

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Tävlingsprogram för 2006
13. Lars Bäckers Minnesfond
14. Behandling av styrelsens förslag samt motioner som skriftligen kommit styrelsen

tillhanda före 10 februari
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutning

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

Ordförande Sekreterare
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Resultatrapport Forsbacka GK 2005

Utfall 2005
Intäkt Kostnad Netto

Intäkter/
Kostnader

Budget 2005
Intäkt Kostnad Netto

Utfall 2004
Intäkt Kostnad Netto

Resultaträkning Forsbacka GK 2005
2004 2005 2004 2005

Avskrivningar
Rörelsens intäkter 7 693 438 8 773 654 Avskrivning banan 0 0
Rörelsens kostnader -6 614 881 -7 760 186 Avskrivning byggnader -44 534 -48 023

Avskrivning maskiner -443 077 -319 175
Rörelseresultat före finansiella Avskrivning inv. kansli -9 227 -9 225
intäkter och kostnader 1 078 557 1 013 468 Avskrivning inv. Jägarn -43 053 -42 497

Avskrivning 3-års -8 677 -7 322
Finasiella intäkter 24 374 32 576 Avskrivning inv. byggnader -42 080 -42 081
Finansiella kostnader -4 180 -4 681 Summa avskrivningar -590 648 -468 323
Rörelseresultat efter finansiella
intäkter och kostn. och före avskr. 1 098 751 1 041 363 Årets resultat 508 103 573 040

Klubbgemensamma KG 2 668 554 -527 987 2 140 567 2 871 -505 2 366 2 559 -523 2 036

Greenfee (KG) 1 172 645 -3 296 1 169 349 1 110 -10 1 100 1 058 0 1 058

Kansli (KS) 662 839 -1 555 969 -893 130 225 -1 179 -954 147 -1 013 -866

Tränare/DR (TR/DR) 480 411 -480 817 -406 553 -481 72 506 -490 16

Konf.läger (KONF) 392 700 -330 281 62 419 252 -230 22 272 -251 21

Jägmästaren (JÄG) 765 917 -645 369 120 548 725 -612 113 690 -568 122

Jägmästargreenfee (JÄG) 426 921 0 426 921 400 0 400 394 0 394

Marknadskommittén (MAK) 516 352 -39 102 477 250 509 -42 467 519 -34 485

0

Bana (BK) 688 598 -3 090 331 -2 401 733 715 -3 144 -2 429 802 -2 697 -1 895

Fastigheten (FS) 532 330 -618 766 -86 436 124 -597 -473 627 -898 -271

Junior/elitkommitté (JEK) 55 900 -253 181 -197 281 35 -270 -235 33 -273 -240

Tävlingskommitté (TK) 93 765 -89 686 4 079 129 -88 41 135 -108 27

Övr. kommittéer (ÖK) 75 254 -75 254 0 0 0 0 74 -75 -1

Styrelse (ST) 0 -33 944 -33 944 0 -39 -39 0 -33 -33

BDGF_seriespel (BDGF) 0 -16 200 -16 200 0 -9 -9 0 -17 -17

Bidrag (BI) 25 277 0 25 277 20 0 20 24 0 24

Hyror (HY) 216 189 0 216 189 212 0 212 219 0 219

Finans int./kostn. 32 575 -4 681 27 894 10 -5 5 24 -4 20

Resultat före avskrivning 1 041 363 679 1 099

Avskrivningar -468 323 -591

Resultat 573 040 508

Belopp i Tkr Belopp i Tkr
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Balansräkning Forsbacka GK 2005
Tillgångar 2005-12-31 2004-12-31 Eget kapital och skulder2005-12-31 2004-12-31
Anläggningstillgångar Eget kapital
Materiella anläggningstillgångar Vinst eller förlust från 
Bananläggningen 2 379 040 2 026 980 föregående år 350 606 -157 497
Byggnader och mark 2 105 348 2 153 371 Årets resultat 573 040 508 102
Maskiner 639 723 715 539 Summa eget kapital 923 646 350 605
Inventarier och installationer 172 888 224 843

Långfristiga skulder
Summa anläggningstillgångar5 296 999 5 120 733 Medlemslån 4 919 333 5 262 203

Supporterbevis 3 500 3 500
Summa långfristiga skulder4 922 833 5 265 703

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar Kortfristiga skulder 
Övriga fordringar 16 871 36 899 Leverantörsskulder 134 665 112 982
Förutb. Kostn och uppl intäkt. 190 496 135 843 Övriga kortfristiga skulder 121 199 246 061
Kassa och Bank 1 598 580 1 546 691 Uppl. Kostn. & förutb. Int. 1 603 864 815
Summa omsättningstillgångar1 805 947 1 719 433 Summa kortfristiga skulder1 256 467 1 223 858

Summa Tillgångar 7 102 946 6 840 166 Summa eget kap. & skulder7 102 946 6 840 166

Resultatet bör, liksom förra

året, delas upp i två delar för

att vi skall kunna ge en rättvi-

sande bild av verksamheten.

Skogsavverkningen var lik-

som förra året budgeterade

till netto noll men gav i slu-

tändan ett positivt netto på

348 tkr (455 tkr för 2004).

Resultatet från vår golf-

klubbsverksamhet gav ett

överskott på 225 tkr (53 tkr

för 2004), att jämföra med

budgeterat 146 tkr (138 tkr

för 2004).

Även 2005 har alltså intäkterna från
skogsavverkningen varit betydande
men framöver är det endast mindre
summor som kan komma från eventu-
ella avverkningar. Nu skall vi se till att
förvalta detta väl, bl. a har vi kom-
mande investeringar i såväl maskinpark
som en maskinhall inom några år.

Klarat budget

Det är glädjande att golfverksamheten
har klarat budgeten och lite till. Trots
att vi inte når budgeterade medlemsav-

gifter så är våra inkomster för konfir-
mationslägret, hotellet samt greenfee
högre än såväl budget som förra året.
Som en följd av ökade intäkter så har vi
i vissa fall även ökade kostnader, jag
tänker då främst på konfirmationslä-
gret och hotellet, men netto kvarstår
ett överskott trots allt.

Utöver detta vill jag kommentera
nedanstående.

Kansliet

Att intäkterna och kostnaderna har
ökat i sådan omfattning jämfört med
budget beror på
ökade lönebidrag
och lönekostna-
der för personal. I
övrigt är det
shopförsäljningen
som påverkat siff-
rorna för 2005.
Shopen har netto
gett klubben
intäkter om 35
tkr.  

Avskrivningar

I budgeten för
2005 ingick

avskrivningar för drivingrangen då den
var planerad att vara färdigställd till
säsongens början. Eftersom det inte
blev fallet så innebär det att årets
avskrivningar är lägre än budget.

Bron

Arbetet med att byta ut bron på 10:an
inleddes under hösten och skall vara
färdigsställd tills det att säsongen drar
igång.

Ingela Nordström

Kommentarer till utfall 2005

Investeringsuppföljning 2005
Tkr. Utfall Budget
Bananläggning – drivingrange 196 185*
Bananläggning – täckdukar 127 115
Bananläggning – bygglov mm 
Maskinhall 0 50
Pågående nyanläggning – 
bron på 10:an 156 0
Klubbgemensamma 113 80
Fastigheten 8 8
Hotellet 16 15
Drivingrange 29 32
Summa 645 485

*110 tkr kvarstod från 2004.



AB Åmålstryck
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FORSBACKA             GOLFKLUBB

FORSBACKA
GOLFKLUBB

INFORMATION FRÅN
RECEPTION & KANSLI

Receptionen och shopens
öppettider under golfsäsongen:
Under tiden 28/4 till 13/8 14/8 till 8/10
Vardagar 08.00 – 17.00 08.00 – 16.00
L S H-dag 08.00 – 15.00 08.00 – 14.00

Lunchstängt alla dagar 12.30 – 13.00

Ny bollmaskin.

En ny och modernare bollmaskin har
anskaffats till säsongen. Den kan matas
med mynt, polletter och kort, och man
kan till skillnad mot de tidigare korten
välja antal bollar man vill ta ut. Vi kom-
mer att kunna ladda korten själva så nu
köper man inte ”hinkar” utan bollar med
korten. För mynt och polletter är det
som vanligt hink som gäller. Ni som har
gamla polletter och kort måste byta dessa
till de nya. 

Adressändringar.

Som vanligt får vi post i retur. Snälla ni
ändra till nya adressen i er medlemsbild.

Gå in på www.golf.se och logga in er så
ändrar ni själva adress, telefonnummer
samt e-postadress. Inloggningen sker
genom ert Golf-ID samt ett lösenord.
Lösenordet är samma som de 4 sista siff-
rorna på ert plastmedlemskort (om ni
inte ändrat lösenord själva).

Tävlingsanmälan.

Under 2006 kommer vi inte att ha några
anmälningslistor till tävlingarna utan
anmälan sker över internet via
www.golf.se, (inloggning se ovan) eller i
terminalen på klubben. Ni kan också
ringa till receptionen. Ringer ni skall ni
kunna uppge ert Golf-ID som vanligt.

Bokning av starttider.

Som vanligt 4 dagar före speldag för
medlemmar och 2 dagar för gäster.
Bokning över internet via www.golf.se,

(inloggning se ovan). För varannan tid
gäller bokning på plats. Om ni ringer för
att boka skall samtligas golf-ID uppges.

Förbokade tider skall kvitteras senast
15 minuter före speltid. Ingen utgång
utan tid i receptionen mellan 06.00 –
18.00. Övrig tid gäller bollränna. 

Och framför allt ingen utgång på annat
hål utan tillstånd från receptionen.

Batteriskåp.

Vi har idag 8 batteriskåp, samtliga uthyr-
da. Om några fler önskar hyra köper vi
in ytterligare skåp. Kontakta Göran på
tel. 0532-61691. 

Vagnskåpen.

Ni som har vagnskåp ombedes tömma

dessa innan städdagarna och även sopa ur
skåpen.

Välkomna till säsongen 2006.
Peggy, Margareta, Björn, Martin och Göran.

Pristagare
Julnöten

2005
1:a John Niklasson 
2:a Leif Gustafsson
3:a Ann-Christine Alm Höjdén.

Vi gratulerar pristagarna och tack-
ar Mikael Möller och
Föreningssparbanken för priserna.

Bytardag på Forsbacka
Lördagen den 29:e april anordnar Forsbacka GK:s

elit/juniorkommitté en bytardag på Forsbacka
mellan kl 09.30 -13.00 på övervåningen i

Herrgårdsbyggnaden.

Inlämning sker följande tider:
onsdag 26/4 17.00 - 19.00

fredag 28/4 kl 17.00 - 19.00

Vi tar emot begagnad golfutrustning samt tillbehör
(golfkläder /skor) och  säljer allt i befintligt skick mot
en kostnad av 10% av försäljningspriset. Allt som är till
försäljning skall vara i gott skick och väl rengjort.  Överblivna
saker samt betalning kan hämtas samma dag kl 13.15 - 14.00
eller i kansliet under ordinarie öppettider under v 18.

Catrin 
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