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Ny tee på 8:an Foto Göran W.

KALLELSE
TILL

VÅRMÖTE
Torsdagen

den 26 april 2007
kl. 18.30

Plats: Forsbacka GK

Rättelse 

KM-segrare

KM-segrare 2006 för

Herrar blev Kristoffer

Krave. Tidigare korad

segrare hade ett för lågt

antal slag noterade på ett

hål med diskvalifikation

som följd. 

Grattis Kristoffer

så här i efterskott!

Styrelsens 
förslag till
ändring av 
stadgarna.

Bakgrund:

På höstårsmötet 2006 beslöt mötet att
ändra stadgarna så att vårårsmötet
skall hållas senast sista april.

Enligt § 16 skall motion till vårårs-
mötet vara styrelsen tillhanda 10
februari.

Då sista dag för vårårsmötet flyttats
1 månad föreslår styrelsen att motion
skall vara styrelsen tillhanda senast 10
mars aktuellt år.

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

Det är frågan vi golfare ställer oss så här
före säsongstarten. En del kanske vet hur
det står till med den efter att ha luftat
svingen på varmare breddgrader. Vi
andra får avvakta och se.

Även i år kommer ni att märka förbätt-
ringar på banan. Bl.a. kommer nya tees
ytterligare förstärka vår ställning som
distriktets bästa bana. Jag har sagt det
förut och jag säger det igen: Banan är vår
viktigaste marknadsförare och arbetet
med att förbättra den kommer att fortgå
i den omfattning vi har råd med. 
Det verkar som att vi får vänja oss med
hårda höststormar. Även i år har vi drab-
bats med drygt 200 nedblåsta träd. Mer
om banan kommer längre fram i tidning-
en.

Generationsväxlingen hos bl.a. vår
personal fortsätter. Som tidigare avise-
rats skedde pensionsavgångar bland ban-
personalen i årsskiftet 2006-2007. Vi
tackar Lars Högberg, Ulf Gärdensmo
och Arne Uttersäv för allt arbete och
engagemang för klubben. 

Vidare kommer nu även vår intendent
Göran Wessberg att fr.o.m. 1 juli gå i
pension. Göran har varit stommen och
drivkraften i det förändringsarbete som

genomförts de senaste åren. Nu står vi
mycket starkare än tidigare och är nu
också mer accepterade inom BDGF. Jag
har haft privilegiet att arbeta nära Göran
under några år och har verkligen upp-
skattat det raka samarbetet vi haft. Tack
Göran!

Vi önskar istället välkommen till Peter
Jacobsen, som blir den som tar över efter
Göran. Peter kommer längre fram i tid-
ningen att få presentera sig själv lite mer
noggrant. Välkommen Peter! 

Vi kommer under året att få till en ser-
viceplats där samtlig administrativ perso-
nal finns. Detta underlättar för medlem-
mar och gäster, samt förenklar det
interna samarbetet. I skrivande stund vet
jag inte var detta hamnar, men ämnet är
föremål för en utredning, som skall ligga
till grund för styrelsens beslut i frågan.

Jag fortsätter mitt mantra om hur vik-
tigt det är för klubben att ha engagerade
medlemmar. Skall vi långsiktigt kunna
behålla en anläggning med den standard
som vi har idag med låga avgifter behövs
frivilliga krafter. Även ur det sportsliga
perspektivet med en levande tävlingskul-
tur, bra juniorträning, passande nybör-
jarkurser, etc. Detta bygger klubben sta-

bil och är inkörsporten för nya medlem-
mar och klubbkänsla.

Alla i klubben är tacksamma för varje
strå som dras till stacken. Det spelar
ingen roll om det är som tävlingsledare,
intresserad förälder, ledare, hålvärd,
kommittémedlem, lockat in nya med-
lemmar, skaffat en sponsor. Allt är till
nytta för alla i klubben.

/Hans-Olov Blom
Ordf.

Hur är formen?

Göran Wessberg går i pension den sista
juni, men när ni läser detta så har Göran
redan slutat. Han lämnar nämligen över
till sin efterträdare redan sista mars.

Göran aviserade redan förra året att
han tänkte sluta så efter sommaren drogs
processen med att hitta en ersättare
igång. Vi gjorde en arbetsbeskrivning
och annonserade både i tidningar och på
vår hemsida.

Vi har under flera år fokuserat på att
vår organisation och vårt arbetssätt skall
sätta sig, samt att hålla ekonomin i
balans. Nu behöver vi fokusera på att
vända den negativa trenden över med-
lemsantalet. Därför har de personliga
egenskaperna varit viktiga i sökandet
efter vår nya intendent. Vi behöver en
person som säljer Forsbacka såväl till
gamla som potentiellt nya medlemmar
och gäster. Förutom detta skall han fun-
gera som vårt ansikte utåt i kontakter
med SGF och myndigheter samt dessut-
om administrera verksamheten. Med
detta i sikte inväntade vi sista ansök-

ningsdag.
Då ansökningstiden gått ut hade vi

glädjande nog 16 ansökningar från väl
kvalificerade aspiranter, både från när-
området och platser längre bort. Efter
noggrann genomgång av ansökningarna
valdes sex aspiranter ut till intervju.

Analysen av första intervju-omgången
gav som resultat att vi gick vidare med 

tre sökande till en andra intervjuom-
gång.

Efter intervju nr två hade vi den svåra
uppgiften att välja ut en att gå vidare
med. Vi gick igenom kandidaterna och
vägde för och emot för att till sist få en
rangordning dem emellan. Till slut
bestämde vi oss och startade förhand-
lingarna. 

I mitten på januari var allt klart och
Peter Jacobsen tillsattes som vår nya
intendent med tillträde den 1 februari.
Detta gav ett överlapp på 2 månader
mellan Göran och Peter.

Vi från styrelsen som jobbade med
detta var Hans-Olov Blom, Ing-Marie

Kjellebäck-Karlsson och undertecknad.
Till vår hjälp under intervjuerna har vi
haft Peggy Ericsson och Martin
Oskarsson.

Vi är fullt övertygade om att Peter är
rätt person för oss och hälsar honom
Hjärtligt Välkommen till Forsbacka
Golfklubb. Han presenterar sig själv
ytterligare på annan plats här i tidningen

Tag chansen att träffa honom genom
att komma på årsmötet!

Rekryteringsgruppen 
gm Anders Göras

ETT NYTT ANSIKTE PÅ FORSBACKA!
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Här kommer en vårhälsning från
Junior & Elitkommittén. Nedan finns
en presentation om vad vår kommitté
har för verksamhet. För att få verksam-
heten så bra som möjligt och därige-
nom ge våra barn och ungdomar förut-
sättningar att utvecklas som golfspelare
och individer behöver vi Er hjälp. Vår
verksamhet bygger mycket på att föräl-
drar och andra intresserade hjälper till
med lite olika saker såsom tävlingsle-
dare, chaufför, coach, fadder mm.
”Fråga inte vad kommittén kan göra
för dig och dina barn fråga vad Du kan
göra för kommittén.” Desto fler vi är
som hjälper till ju bättre blir vår verk-
samhet. En del i verksamheten som vi
vill utveckla 2007 är att få våra nybör-
jare att spela mer riktig golf på banan
än tidigare. Här finns en enkel och
konkret uppgift för Dig som vill vara
med och utveckla Forsbackas ung-
domsverksamhet. Ställ upp som fadder
vid ett eller flera tillfällen i år! Hör av
dig till klubbens Pro Martin Oskarsson
eller kommitténs ordförande Johan
Nelson och anmäl ditt intresse.

Knatte

Golfkul: Detta är vår ”prova på” verk-
samhet för barn mellan 7 och 10 år.
Här kommer som tidigare år Jessica
Fredriksson att verka som
ledare/tränare. Precis som tidigare kan
alla intresserade barn vara med i Go  lf   -

kul. Medlemskap i Forsbacka är inget
krav för att delta utan det räcker att
betala in träningsavgiften.
Inbetalningskort skickas ut från kansli-
et vid förfrågan.

Junior

I juniorträningen som vi erbjuder våra
medlemmar i Forsbacka GK har vi
olika grupper för olika spelstandard
och ålder. Nybörjare och yngsta delta-
gare tränar tillsammans och de som har
kommit ner till officiellt hcp och deltar
i tävlingsverksamheten i distriktet trä-
nar tillsammans. Anmälan till junior-
träningen sker som vanligt gen om att
träningsavgiften betalas in.
Inbetalningskort skickas som tidigare
år ut till samtliga juniormedlemmar i
klubben.

Dam & Herrlag

Damlaget har under Catrins ledning
under flera år genomgått en genera-
tionsväxling. Nu till kommande säsong
är målsättningen klar, laget vill upp i
division 1! Vi hoppas och tror att alla
spelare utvecklas i samma takt som
tidigare och då finns alla möjligheter
att vinna div 2 och ta steget upp till
division 1.

Herrlaget har fått tillökning med en
ny coach, Michael Petersson som vi häl-
sar hjärtligt välkommen och lycka till! 

Kenneth Johansson som efter flera

år som coach och ansvarig för laget nu
har tackat för sig vill vi från kommittén
tacka för ett fantastiskt jobb. 
Målsättningen för herrlaget är att kon-
kurrera om seriesegern i division 3.     

Tävling:

På Forsbacka GK har vi ett antal täv-
lingar för våra juniorer både med och
utan officiellt hcp. Tävlingarna
Skandia Cup, Skandia Scramble och
deltävlingarna på Skandia Tour är våra
viktigaste tävlingar. 2006 blev
Forsbacka GK ÅRETS KLUBB på
juniornivå i vårt distrikt BohuslänDal.  

JK 

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

Det är med stor glädje jag skriver dessa
rader till Er. Jag har sedan 1:e februari
haft hjälp av Göran att komma igång på
mitt nya jobb och jag tar mig an uppgiften
att verka som Er nye intendent med stor
ödmjukhet, nyfikenhet och en stark vilja
att lyckas. Några av Er kanske känner
igen mig och några har jag redan hunnit
träffa men jag skall kortfattat beskriva
vem jag är och vad jag gjort.

Jag är 39 år gammal, är gift med Cecilia
och tillsammans har vi två pojkar, Pontus
och Eric, 15 respektive 10 år gamla.
Sedan 1998 bor vi i Björneborg, strax
utanför Kristinehamn. Både jag och
Cecilia är uppvuxna i Åmål så miljö och
omgivningar är välkända, om än något
förändrade sen sist.

Jag är utbildad yrkesofficer och har
tjänstgjort 13 år i Försvarsmakten.
Började på I 17 i Uddevalla, fortsatte till
NB 20 i Umeå och avslutade på IB 2 i
Kristinehamn. Därefter arbetade jag
drygt fyra år i ett stålföretag i Storfors

med kvalitet, logistik och personal. De
sista tre åren har jag jobbat med service
inom bilbranschen och med service och
underhåll av ventilationsanläggningar.
Jag är och har alltid varit mycket idrotts-
intresserad. Har spelat ishockey, fotboll
och en hel del golf. Mitt idrottsintresse
har de senaste åren lett till en del styrel-
seuppdrag i idrottsföreningar och fram-
förallt ett engagemang som ungdomsle-
dare. Började spela golf på Forsbacka i
slutet av 80-talet och har sedan dess varit
medlem i olika klubbar men hemmaklubb
idag är naturligtvis Forsbacka GK. Jag är
idag en medelgod golfare med 11,7 i han-
dicap.

Jag ser fram emot en lång och härlig
golfsäsong tillsammans med Er och jag
hoppas att vi tillsammans skall kunna leda
klubben till en positiv utveckling där vi
förhoppningsvis kan locka till oss fler
medlemmar, hitta fler sponsorer, få en
god utveckling av anläggningen och fort-
sätta att nå idrottsliga framgångar på

banan. Ett första litet steg i detta är den
förändring vi nu genomför där reception,
kansli och instruktör samlokaliseras för
att underlätta vår service till Er och våra
gäster.

Vi ses på Forsbacka!
Peter Jacobsen

Peter Jacobsen – presentation.

Anders Göras mottar beviset på 2006
års bästa juniorklubb i distriktet på
BDGF:s årsmöte av Juha Saarinen.
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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

Vi fortsätter på den inslagna vägen, 18
tävlingar totalt. 9 ronder slag, 9 ronder
PB. De 6 bästa ronderna räknas i varje
spelform. Anmälan som i fjol via golf.se, i
terminalen eller till receptionen senast kl.
15.00 dagen före, till den lottade delen.
VSOP gäller som ifjol. Efter anmälan är
tillåten i mån av plats, receptionen ger
besked om sådan finns.

Vi startar årets säsong den 24/4 med en
PB. Vi kommer då att dela ut information
om årets händelser. Eclectic, Matchspelet
om Pär Öhmans Minne, regler m.m.

Anmälan till Matchspelet görs senast
den 15/5 på anslagstavlan eller i receptio-
nen.

Startavgiften 20 kr betalas samtidigt!
Vi kommer i år att spela tävlingar från

olika tees, den 19/6 Slagtävling från
RÖD, 26/6 PB från VIT och den 28/8
Slagtävling från BLÅ tee.

Den 24/7 spelar vi 36 hål, Slagtävling
på förmiddagen och någon trevlig partäv-

ling på eftermiddagen. I år skall vi också
ha ett längre uppehåll mellan förmiddag
och eftermiddag så vi kan lotta om de
olika paren.

Årets utflykt äger rum fredagen den
24/8. Vi åker då till Årjängs GK, samling
på banan kl 13.00 för lunch, första start kl
14.00. Anmälan på lista i klubbrummet.
Välkomna.

Avslutningen äger rum enligt sedvanli-
ga traditioner fredagen den 7/9.

Till sist har vi fått förfrågan från sty-
relsen om sponsring av en bänk typ
Herrgårds bänk vid 18: e green. Vi ska
försöka uppfylla detta önskemål.

Vi ser gärna att fler av klubbens kom-
mittéer kunde ställa upp på detta önske-
mål.

Vill hälsa nya spelare välkomna, frågor
och tankar besvaras av herrkommittén,
som är Lars Högberg, Kurt Carlsson, Jan
Larsson, Göran Arvidsson och under-
tecknad.

Varmt välkomna till årets begivenhet:
Herrarnas Tisdagsgolf.

Svinga Lugnt !

Anders G. Larsson 
Ordförande

Välkomna herrar till en
ny golfsäsong

Kommittéledamöter för 2007 är Stellan
Andersson, Jörgen Baier, Vivianne
Bernemo, Lars Edström, Siw Hemm -
ing s son, Kerstin Johansson och Alf
Åberg.

Torsdagstävlingar

När jag nu skriver detta i början av mars
har meteorologerna i flera dagar pratat
om att våren är på väg. Vi får hoppas att
det stämmer för säsongens första täv-
lingstorsdag blir den 26 april.  För att
locka fler golfspelande damer 50+ och
herrar 55+ kommer vi även i år att
erbjuda spel över antingen 18 eller 9
hål, med olika poänglistor. I poängjak-
ten ingår singeltävlingarna och de sex
bästa resultaten räknas när säsongen är
slut. Prisutdelning sker i samband med
årsmötet i höst så missa inte det. Som
omväxling till vanlig singeltävling kom-
mer vi förhoppningsvis att om möjligt
lägga in 1-2 shotgun-tävlingar, allt

enligt på årsmötet framkommet önske-
mål. Kostnaden för spel blir oförändrat
låg. Den sista organiserade torsdagstäv-
lingen för i år spelar vi den 4 oktober. 

Inbjudningstävlingar

Två inbjudningstävlingar med MUFF
(Mellerud, Uddevalla, Färgelanda och
Forsbacka) och Värmlandsklubbarna
(Kil, Årjäng, Billerud och Karlstad)
kommer vi att ordna i augusti resp. sep-
tember, med start på tee 1 och 10. För
att utöka utbytet och kontaktnätet upp-
manar vi alla oldtimers att hörsamma
inbjudan från våra utbytesklubbar, som
påannonseras 1 månad före speldag och
anmälningslistan dras in 1 vecka innan
aktuell dag. De första tävlingarna på
bortaplan blir i slutet på maj.

Matchspelstävling

På 90-talet spelade oldtimers matchspel
med ett vandringspris. Frågan om att

återuppta denna spelform har väckts. Vi
kommer att undersöka om det bland
våra oldtimers finns intresse för att åter
spela matchspel.

Tävlingsledare  

Våra tävlingsledare är viktiga för att vi
ska kunna anordna torsdagstävlingar.
Du som känner dig manad att hjälpa till
är välkommen. I april kommer vi att
inbjuda samtliga årets utsedda tävlings-
ledare till informationsmöte på
Forsbacka.

I sommar vill vi se många både nya och
gamla oldtimersgolfare på torsdagar.
En nyhet är att två nya golfbilar kom-
mer att vara tillgängliga att hyra. Väl
mött på första tee.

Jörgen Baier
Ordförande

15042



5

ForsbackaNyttForsbackaNytt

B A N K O M M I T T É N

Miljöarbete i Forsbacka GK

Solen skiner, snön är borta, gräset växer och golfsäsongen känns inte alltför avlägsen. När det nu, äntligen, är dags att gå in
i en ny säsong, med nya krafter och nytt engagemang, tar vi med oss vår hädanefter ständige följeslagare – vårt miljöarbete
och fortsätter arbetet med vår miljöplan med fokus på:
• Avfall och avfallssortering (nedskräpning)
• Maskiner och utrustning; drivmedel e t c
• Fågelliv, djurliv, växter, sjöliv och vatten
• Byggnader och lokaler; behov, användning och renovering
• Information
Under den kommande säsongen hoppas vi att kunna involvera fler medlemmar i vårt miljöarbete och tanken är att arbetet
startas upp under städdagarna i april.

Det viktigaste att komma ihåg är dock att den insats som varje enskild golfare gör för vår miljö, är den största då ”många
bäckar små – blir en å”. Om alla golfare tänker på följande:
• Samåka
• Slänga skräp i papperskorgar / soptunnor
• Slänga fimpar och snus i papperskorgar / soptunnor
• Laga nedslagsmärken
• Lägga tillbaka torvor
• Fylla i sand / gräsfrö på tees
• Visa hänsyn för våra djur och växter
gör vi tillsammans en stor insats för vår miljö på Forsbacka GK.

Snart är det dags att plocka fram golfut-
rustningen igen. Till utrustningen hör
numera även Ditt Golfmedlemskort,
som du knappast klarar dig utan.

På medlemskortet finns ditt personli-
ga Golf-ID. Det består av dina födelse-
data samt tre siffror. Dina födelsedata
får du hålla reda på själv, på kortet står
bara ÅÅMMDD samt de tre siffror som
utgör din Golf-ID. Kortet använder du
för att logga in på den dator, som vi har
i yttre receptionen. Där kan du ändra
din hcp, anmäla dig till tävlingar, boka
ledig start-tid, se dina kommande spelti-

der, se dina placeringar i spelade tävling-
ar, kolla dina starttider i kommande täv-
lingar etc.

Samma saker kan du göra över inter-
net. Du går då in på SGF:s sida
www.golf.se. Där loggar du in dig med
din Golf-ID samt ett lösenord som är
lika med de sista 4 siffrorna på det 16-
siffriga numret på ditt medlemskort. Du
kan, om du vill ,ändra detta lösenord,
men det är inget vi rekommenderar.

Om du skall spela utomlands kan du
via www.golf.se ta ut ett Handicapbevis
som du tar med på resan. Du hittar det

under Min handicap, Visa och skriv ut
Handicapbevis. 

Du vet väl också att du via ditt med-
lemskap i Forsbacka GK har en golfför-
säkring.

Du kan, om du kontaktar receptionen,
få ett bevis på detta så kanske du slipper
betala spelarförsäkringen utomlands.
Du kan läsa mer om den på www.golf.se.
Klicka på SGF:s logo överst på sidan,
klicka sedan på Service, sedan på
Klubbservice till vänster och därefter på
Försäkringar. 

Göran W

Medlemskortet – Din nyckel till golfspelet.

Samma vy. Till vänster 16:e mars 2006, till höger 15:e mars i år.
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D A M K O M M I T T É N

Varmt välkomna alla ladies till en ny golf-
säsong som vi hoppas ska bjuda på många
härliga golfrundor, glada skratt och trevli-
ga stunder tillsammans. 

Vårmöte

Damernas vårmöte kommer att hållas på
Forsbacka söndag den 29 april kl. 15.00
och vi hoppas få se riktigt många golfsug-
na. Om vädergudarna står på vår sida
kommer banan förhoppningsvis att vara
öppen då. Just nu när jag skriver detta
lyser solen och det är en riktig härlig vår-
dag, så det ser lovande ut. 

Onsdagsgolf

Damdagarna går som vanligt av stapeln
på onsdagar, lottad starttid från kl. 16.00,
med några undantag - månadstävlingarna
och Andreasson Lady. Första damdag är 2
maj.

Sponsrade tävlingar

Våra tre sponsrade tävlingar är inplane-
rade följande dagar: söndag 13 maj -
Vårblomman, onsdag 1 augusti - Andre -
as son Lady och lördag 15 september -
Bokslaget. En liten förändring i år är att
Andreasson Lady går över 18 hål. Våra
sponsorer Kungsbergets Handelsträd -
gård,  Andreassons och Åmåls Bokhandel
ställer upp i år också och vi är jättetack-
samma för det.

After Golf

I år har vi lagt in tre månadstävlingar och
då har vi flyttat starttiden till kl. 15.00 för
att vi ska hinna med lite After Golf när vi
kommer in. 

Endast de som startar
kl. 15.00 deltar i
månadstävlingen. Själv -
klart kan du starta på
annan tid, men är då
bara med i poängjakten
och eclectic, men natur-
ligtvis välkommen på
After Golf.

Utflykt

Vi planerar för en
utflykt, men detaljerna
är inte klara ännu.
Tanken är ett arrange-
mang i all enkelhet där vi
samåker i egna bilar till
någon trevlig bana. Lite
mer information bör vi
kunna ge på vårmötet.

Billerudsmatchen

Vi har fått en preliminär
inbjudan till Billeruds -
matchen den 16 augusti.
I år spelas matchen på
Billeruds GK och vi
hoppas att riktigt många
kan vara med.

Håll koll på anslagstavlan

Som ni ser så är det en hel del som kom-
mer att hända under säsongen, men allt är
inte spikat och klart ännu, så håll koll på
anslagstavlan i damrummet. 

Vill inte gärna nämna det nu när vi står
i startgroparna för en ny golfsäsong, men
tyvärr så blir det ju höst igen och
“Höstrusket” och höstmötet är planerat
till den 14 oktober.

Ring om du vill veta mer

Du som inte testat att vara med på dam-
dagarna – gör det! Ring gärna någon av
oss i damkommittén om du funderar över
något. Vi som är med i damkommittén är
Rita Normark 0531-12577, Britt Gustaf -
sson 0531-42436, Marianne Onsjö 0532-
20032 och jag själv Marita Gustafsson
0532-15484.

Marita Gustafsson
Ordf. Damkommittén

Fooore nu e´ de´ vår!

Säsongen 2006 genomfördes av de
tävlande och av tävlingsledarna på ett
utmärkt sätt . Tack för er insats.

Tävlingsåret 2007 kommer i princip
att se ut på liknande sätt vad gäller täv-
lingarna och då samtliga tävlingsle-
dare ställer upp även i år ser vi fram
emot fina tävlingsdagar 2007.
Målsättningen blir att få fler medlem-
mar att delta i tävlingarna.

Några tävlingar jag särskilt vill
trycka på att delta i är först ”Äkta

make”-tävlingen.
Där vet jag att Bengtsfors-paren har

sin egen någon gång under året. Det
vore kul om Ni istället spelade ”er”
tävling samtidigt som klubbens täv-
ling. När det gäller ”Mårten Bagare
Cup” vet kanske inte alla att det är en
helt öppen tävling där alla kan delta
även om ni inte jobbar på samma stäl-
le. Det finns inbyggt i tävlingen en
”Korp-klass” för det speciella vand  -
ringspriset. 

2004 var det 2.186 deltagare på 20
tävlingar, det gör ett snitt på 109 st.
2005 var siffrorna 1.849 på 19 tävling-
ar, snittet 97 st. 2006  1.777 på 17 täv-
lingar, snitt 105. Vi siktar högre 2007,
då vi har samma antal tävlingar som
–06 dvs. 17 st. Programmet hittar ni
på www-golf.se/forsbackagk

Göran Wessberg
TK-ordf.

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Britt G. på g.



7

ForsbackaNyttForsbackaNytt

Nybörjarutbildningarna
startar 23:e april och vi kom-
mer att ha 6 kurser under året.
Fortsättningskurser för Er
som inte nått hcp 36 startar 9:e
maj.
Fortsättningskurser för Er
som har lägre hcp än 36 startar
9:e maj.   
Golfskolor: Som tidigare år
kommer jag och klubben att
anordna golfskolor för med-
lemmar och gäster. Vi startar
måndag eftermiddag med golf-
skola och man väljer själv om
man vill delta tre eller fyra
dagar och om man vill bo på
hotellet eller inte.

Håll utkik på hemsidan
och på anslagstavlan i
omklädnings rum met för
fler kurser!
Privatlektioner:
Priser:
Privatlektion 25 min 200 SEK
Privatlektion 50 min 400 SEK
Videoanalys 50 min 450 SEK

Verkstad: I verkstaden kom-
mer jag som tidigare att för
klubbens räkning laga klubbor
och byta grepp. Under april
månad pågår en kampanj där
Ni medlemmar får 15% rabatt
på greppbyte.

Kurser & 
utbildningar 

2007

Just nu skiner solen och det är över 10 gra-
der varmt ute, fåglarna kvittrar och det är en
och annan medlem som är ute och spelar på
vintergreenerna. Härligt att våren har kom-
mit så pass tidigt som i mitten av mars.

Planeringen av årets utbildningar och
kurser börjar ta form och jag hänvisar till
klubbens hemsida www.golf.se/forsbackagk/
för fullständig info.

Utbildningskommitté?

Min förhoppning är att det i klubben finns
några medlemmar som brinner för utbild-
ning. För ett par år sedan fanns en utbild-
ningskommitté på klubben. När ordföran-
den i kommittén flyttade så upplöstes kom-
mittén och ingen ny har tillsats. Det som
utbildningskommittén skall jobba med i för-
sta hand är nybörjarutbildning / rekrytering
av faddrar och teoriutbildare. Vill du vara
med och arbeta i utbildningskommittén hör
av dig till mig eller intendenten. 

Hälsningar
Martin Oskarsson

Vår-
hälsningar

från
instruk-
tören!

Förra året vann vi div II. Nu skall vi försöka hålla oss kvar där.
Vi kommer att starta den 14/5 och då träffas på drivingrangen kl
11.00.
Vår Pro Martin Oskarsson kommer att vara med och ge oss råd.

Efter det kommer jag att ha lite information om kommande
säsong.
Sen kanske lite spel om banan tillåter. Här kommer tränings-
och spelprogram för 2007.

Datum Tid Aktivitet Plats
2007-05-14 11.00 Träning och information Forsbacka GK
2007-05-28 11.00 Träning Forsbacka GK
2007-06-05 Seriespel Sotenäs GK
2007-06-18 11.00 Träning Forsbacka GK
2007-06-26 Seriespel Uddevalla GK
2007-07-30 11.00 Träning Forsbacka GK
2007-08-07 Seriespel Färgelanda GK
2007-08-20 11.00 Träning Forsbacka GK
2007-08-28 Seriespel Orust GK
2007-09-14 11.00 Uppföljning Avslutning Forsbacka GK
Seriespelet kommer att genomföras med 2 st. singlar och 2 st. bästboll.

Reinhold Berg
Ledare H65

Seriespel H65
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H A N D I C A P K O M M I T T É N

Årlig Hcp-revision
Handicapkommittén på Fors backa
har inte genomfört någon obligatorisk
höjning av hcp på klubbens spelare
som omfattas av nedanstående reg ler
för 2007.

Vet du med dig att du är berättigad
till en höjning av din hcp enligt
reglerna nedan och vill få den genom-

förd kontaktar du Martin Oskars son.
Är Du osäker går du in och kontrolle-
rar dina registrerade hcp-rundor för
2006 på www.golf.se och loggar in på
min golf.

Regler för höjning av hcp:
Spelare som redovisat (i data -
systemet GIT) färre än fyra ronder

höjs med ett slag. 
Undantag: Spelare med någon

rond inom buffertzon eller bättre
behåller sin exakta hcp.

Vill Du få din hcp reviderad
kontakta Martin Oskarsson
E-post: pro.fogk@telia.com
Telefon: 0532 – 616 92

Maj
Lö 5 Greenfeerundan 
Lö 12 Singeltävling
Sö 27 Irish GS Shotgun
Juni
On 6 Forsbacka Open 36 hål 

Scratch
Sö 24 Två Generationer FB 
Lö 30 Volvo Masters 

Juli
Sö 8 KM D-35, D-50, H-35

H-45 & H-55 

Augusti
Lö     4 KM Herr & Dam 36-hål 
Lö 5 KM Herr & Dam 18-hål 
Sö 19 Mårten Bagare Cup 
Lö 25 Äkta Make / Sambo Mix 

September
Lö 1 Kalkongolfen GS (P) Shotgun
Lö 8 Volkwagen Masters Shotgun 
Lö 22 Kommunkampen Singel

Tävlingsprogram 2007

För komplett tävlingsprogram se vår hemsida:
www.golf.se/forsbackagk

Forsbackaveckan juli
Lö14 Fyrboll Kjell Heintz Bil AB
Sö15 Singeltävling S|E|B 
Må16 Scramble Lag 

Shotgun 12.00 Mek-Service,
Axel P, Bozela Parts

Ti 17 Dalslänningen Tour (P)
Tidningen Dalslänningen

On18 Singeltävling
Wernbergers Säffle

To19 Fyrboll, Höglunds Järn
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Årets första blåsning

drabbade oss nästan på dagen två år efter Gudrun. 
En icke namngiven våldsverkare vräkte omkull ett hundratal träd. Som vanligt blev vi el- och telefonlösa under några
dagar. En vecka senare kom Per. Ytterligare drygt två hundra träd fälldes av stormen.  Det blev mörkt, kallt och telefon-
löst igen.

Aptering och framkörning av den vindfällda skogen är avklarad till 80 %. Resten hanterar vi under våren och försomma-
ren, i den mån vi kan ta oss fram med traktor. Sedan krävs det många ideella timmar för att städa på och runt banan.
Ni som vill avsätta lite tid för att snygga till, kan kontakta Pelle för närmare information. 
Tag gärna med kaffepanna och grillkorv, ved finns på plats.
Lyckligtvis är det nog endast till vänster om hål nr. 5 som man tydligt ser skadorna när man befinner sig på banan.
Det som inträffat bekräftar att vi är på rätt väg när vi reducerar granbestånden och gynnar mera vindfasta trädslag.

Teeombyggnationerna

påbörjades i slutet av förra året, trots ihållande regn kom dränerings- och såbäddsmaterial på plats före snön. En del
underdimensionerade vattenledningar har bytts ut. Nu väntar vi på upptorkning för att kunna finjustera såbäddar och
slänter, före torvning och sådd.
Som bekant kan man inte gräva i marken utan att det sätter sina spår. När läkningen är klar och allt är grönt någon gång
i juni, kommer nästan alla att gilla det som gjorts.
Om du vill påskynda processen kan du från och med nu hjälpa till. Verktyg finns, varje nedlagd timme är värdefull.

Greenerna

tinade fram i mitten av mars. Lite urlakade efter den milda höstens och vinterns ihållande regn. Om våren har kommit
för att stanna, tyder allt på att vi får bra greener tidigt. Tyvärr är många greenkragar svårt angripna av snömögel. Skulle
kylan komma tillbaka finns risk för frystorka. Vi får leva med det väder som bjuds, medvetna om att tur är en viktig ingre-
diens i banskötsel.

Den gamla bron

Den gamla bron vid Gärdesfallet på hål 10 har rivits. Balkarna kan eventuellt användas om vi i framtiden vill bygga en
körbar bro mellan hål 1 och 2.
Runt det gamla broläget återstår att kratta och så.
Drivingrangen skall kompletteras med fyra mattutslag. Den nyanlagda grästeen verkar att må bra och får användas på sätt
som Martin bestämmer senare.

Den uppmärksamme

har redan upptäckt att klubben dragit ned på kostnaden för banpersonal, genom att inte ersätta alla pensionavgångar.
Samtidigt har vi inte i modern tid gjort så omfattande förbättringar på banan som i år.
För att inte försena säsongstarten är behovet av ideella insatser stort. Förhoppningsvis vill även du bidra med några tim-
mar.                            
Vi ser fram emot ett bra golfår.                    

Paul Erixon.
För bankommittén 

Bidrag till årsberättelsen för 2006

Bana, miljö och skog

Ombyggnation av tee på hål 6 och 7 har utförts. Grästee har anlagts på drivingrangen. Ny bro har byggts över ån vid
Gärdesfallet.

Genom ideellt arbete har miljödiplom erhållits, skogsbruksplan upprättats och förslag till banguide framtagits. 

Kompletterande trädplanteringar har utförts. 

Banan har hållit mycket hög standard under hela golfsäsongen och därigenom förbättrat sitt redan tidigare goda rykte.
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Resultatrapport Forsbacka GK 2006

Utfall 2006
Intäkt Kostnad Netto

Intäkter/
Kostnader

Budget 2006
Intäkt Kostnad Netto

Utfall 2005
Intäkt Kostnad Netto

2005 2006

Rörelsens intäkter 8773654 8146518
Rörelsens kostnader -7760186 -7500524
Resultat före finansiella 1013468 645994
intäkter och kostnader

Finansiella intäkter 32576 32928
Finansiella kostnader -4681 -3297

Rörelseresultat efter finansiella
intäkter och kostn. och före avskr. 1041363 675625

2005 2006
Avskrivningar
Banan 0 0
Byggnader -48023 -48023
Maskiner -319175 -228714
Inv. kansli -9225 -9227
Inv. Jägarn -42497 -40280
3-års -7322 -5535
Inv. byggnader -42081 -7064

Summa avskrivningar -468323 -338843

Årets resultat 573040 336782

Resultaträkning Forsbacka GK 2006

Klubbgemensamma (KG) 2 491 -489 2 002 2 651 -561 2 090 2 668 -528 2 140

Greenfee/Ftg-golf etc.(KG) 1 302 -6 1 296 1 092 -5 1 087 1 173 -3 1 170

Kansli (KS) 540 -1 403 -863 540 -1 386 -846 663 -1 556 -893

Tränare/DR (TR/DR) 494 -470 24 548 -479 69 480 -481 -1

Konf.läger (KONF) 398 -345 53 316 -288 28 393 -330 63

Jägmästaren  (JƒG) 770 -599 171 780 -614 166 766 -645 121

Jägmästargreenfee (JƒG) 384 0 384 415 0 415 427 0 427

Marknadskommitten (MAK) 527 -45 482 539 -54 485 516 -39 477

Bana (BK) 649 -3 131 -2 482 744 -3 175 -2 431 689 -3 090 -2 401

Fastigheten (FS) 141 -557 -416 184 -700 -516 532 -619 -87

Junior/Elitkommitté (JEK) 28 -248 -220 55 -270 -215 56 -253 -197

Tävlingskommitté (TK) 119 -94 25 88 -71 17 94 -90 4

Övr. Kommittéer (÷K) 71 -71 0 0 0 0 75 -75 0

Styrelse (ST) 0 -31 -31 0 -39 -39 0 -34 -34

BDGF-seriespel (BDGF) 0 -11 -11 0 -16 -16 0 -16 -16

Bidrag (BI) 43 0 43 20 0 20 25 0 25

Hyror (HY) 189 0 189 204 0 204 216 0 216

Finans.int/kostnader 33 -3 30 23 -5 18 32 -5 27

Resultat före avskrivningar 676 536 1 041

Avskrivningar -339 -440 -468

Resultat 337 96 573

Belopp i Tkr Belopp i TkrBelopp i Tkr
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Balansräkning Forsbacka GK 2006

Kommentarer till utfall 2006

Tillgångar 2006-12-31 2005-12-31 Eget kapital och skulder 2006-12-31 2005-12-31

Anläggningstillgångar Eget kapital

Materiella anläggningstillgångar Vinst eller förlust från föregående år 725 721 350 606

Bananläggningen 2 857 039 2 379 040 Årets resultat 336 782 573 040

Byggnader och mark 2 057 325 2 105 348 Summa eget kapital 1 062 503 923 646

Maskiner 508 360 639 723

Inventarier och installationer 126 309 172 888 Avsättningar 223 226 0

Summa anläggningstillgångar 5 549 033 5 296 999 Långfristiga skulder

Medlemslån 4 663 633 4 919 333

Omsättningstillgångar Supporterbevis 3 500 3 500

Kortfristiga fordringar Summa långfristiga skulder 4 667 133 4 922 833

Övriga fordringar 15 287 16 871

Förutb. kostn och uppl intäkt. 221 508 190 496 Kortfristiga skulder 

Kassa och Bank 1 236 712 1 598 580 Leverantörsskulder 247 124 134 665

Övriga kortfristiga skulder 107 623 121 199

Summa omsättningstillgångar 1 473 507 1 805 947 Uppl. Kostn. & förutb. Int. 714 931 1 000 603

Summa kortfristiga skulder 1 069 678 1 256 467

Summa Tillgångar 7 022 540 7 102 946 Summa eget kap. & skulder 7 022 540 7 102 946

Vi kan glädjande nog åter visa ett
positivt resultat för vår golfverksam-
het. Tack vare ökade greenfeeintäk-
ter i kombination med en bra kost-
nadskontroll så har vi lyckats kom-
pensera för medlemstappet som
drabbats oss liksom övriga golfsveri-
ge. Förseningar med att kunna avslu-
ta arbetet med drivingrangen har
även i år medfört lägre avskrivningar
jämfört med budget. Skogsavverk -
ningen gav ett tillskott även under
2006.

Golfverksamheten har liksom förra året
klarat budgeten och lite till. Trots att vi
återigen ser tapp på medlemsavgifterna
så är våra greenfeeinkomster högre än
såväl budget som förra året.
Konfirmationslägret ger återigen ett bra
överskott jämfört med budget. När det
gäller konfirmationslägret så är det net-
tokolumnen som är intressant eftersom
stora delar av kostnaderna följer antalet
deltagare (=intäkterna). Kostnaderna
har generellt sett varit lägre vilket är en
nog så viktig del i ett positivt resultat.

Intäkterna från skogsavverkningen är

liksom tidigare år redovisade under fas-
tigheten. Under 2006 uppgår de till 101
tkr (348 tkr under 2005). I samband
med årsbokslutet för 2005 så beslutade
styrelsen i samråd med våra revisorer att
vi skulle särredovisa mervärdesskatten
på skogsavverkningen. Detta då det
skattemässiga läget är oklart eftersom vi
driver klubben som en ideell förening.
Frågan är fortfarande under utredning
hos Skatteverket. I praktiken innebar
detta beslut att det belopp som motsva-
rade mervärdesskatt på skogsavverk-
ningen tidigare år, 198 tkr, nu redovisas
under rubriken Avsättningar (se balans-
räkningen). Beloppet har alltså flyttats
från Eget kapital (Vinst eller förlust från
föregående år) till
Avsättningar i balans-
räkningen. Avsättningar
är en skuldpost som
används när det finns
osäkerheter kring skul-
den (exempelvis belop-
pets storlek eller tid-
punkten för när skulden
skall betalas). Omför -
ingen som vi beslutat
om är enbart gjord av

försiktighetsskäl. Mer värdesskatten på
intäkterna från skogsavverkningen
2006, 25 tkr, ingår också i posten
Avsättningar av samma skäl.

Ovanstående är troligen svårt att förstå
och följa fullt ut om man inte är van vid
ekonomiska termer och redovisning.
Dock anser vi i styrelsen att det är av
stor vikt att redovisa allt vi gör så öppet
som möjligt. Har ni några frågor eller
funderingar så skall vi försöka svara er
på bästa sätt i samband med årsmötet
den 26 april.

Ingela Nordström

Investeringsuppföljning 2006
Tkr Utfall Budget
Bananläggning – bron på 10:an 325 0
Bananläggning – drivingrange 152 0
Hotellet 16 22
Drivingrange – ny bollmaskin 85 70
Övrigt 13 0
Summa 591 92
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FORSBACKA             GOLFKLUBB

FORSBACKA
GOLFKLUBB

INFORMATION FRÅN
RECEPTION & KANSLI

Receptionens öppettider 
under golfsäsongen:

Under tiden 28/4 till 12/8 13/8 till 7/10
Vardagar 08.00 – 17.00 08.00 – 15.00
L S H-dag 08.00 – 15.00 08.00 – 14.00

Lunchstängt alla dagar 12.30 – 13.00

Adressändringar m.m

Ni vet väl att ni själva skall göra ändring-
ar av adresser, telefonnummer och e-
postadresser via www.golf.se. Gå in och
kolla er egen medlemsbild och komplet-
tera det som ev. fattas, e-post adress t.ex.

Tidbokning

sker som förra året, via www.golf.se, i
golfterminalen eller per telefon till
receptionen. Medlemmar får boka 10
dagar före speldag och gäster 5 dagar. Vi
kommer i år att i större utsträckning än
förra året avkräva er golf-ID vid tidbok-
ning via telefon. På er medlemssida på
golf.se kan ni lägga upp era golfkompi-
sars golf-ID så ni har dem lätt till hands
när ni bokar över internet.

Tävlingsanmälan

görs på samma sätt som ovan. Ni kan
också efter lottning gå in på er medlems-
sida på www.golf.se och se era starttider, 
efter tävlingen kan ni se resultaten.

Juniorträning och golfkul.

Information om juniorträning kommer
hem till samtliga juniorer. Anmälan sker
genom inbetalning av träningsavgiften.
Information om golfkul kommer även
via annonser i PD och Dalslänningen.

Shop

som vi haft tidigare kommer vi inte att
ha. Vi kommer över disk att sälja de van-
ligaste förbrukningsartiklarna för golf-

spelare, peggar, bollar, handskar, softspi-
kes, paraplyer, kepsar, regnskydd etc.
Alltså inga skor, inga kläder, inga klub-
bor, inga vagnar. Vi sålde knappt någon-
ting av detta 2006. I shoplokalen kom-
mer ni istället att hitta nye intendentens
och Martins arbetsplats.

Tävlingsprogram

kommer vi att ha i enklare utförande
2007. På vår hemsida finns fullständigt
tävlingsprogram, tävlingsbestämmelser
och uppgifter om tävlingsledarna.

Golfkurser / träning

På vår hemsida finner ni också Martins
erbjudanden om träningsgrupper etc. Ni
kan också ringa Martin på 61692.

Kom ihåg: Ju mer ni

tränar ju mer tur har

ni!!

Min sista tidning
är nog detta. Jag vill tacka er
alla för den tid jag varit här

och jag önskar min 
efterträdare 
Lycka till!

Göran W.

Greppkampanj t o m 1:e maj 15% rabatt!
I klubbens verkstad hjälper jag Dig med att byta

grepp och skaft mm.
Prover på olika grepp finns i receptionen där Du

också kan lämna klubborna.
Passa på att göra en bra affär både för Din plånbok

och för Ditt golfspel!
Välkomna hälsar

Martin Oskarsson                     Pro.fogk@telia.com
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