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Först till kvarn…

”Vi ses väl
till våren?”
”Vi ses väl
till våren?”

Foto: Rune Rödfjell



Detta har genomsyrat säsongen

och årets sommar går nog till

en av de regnigaste på många

år. Det har varit mer regel än

undantag att läsa om klubbar

som har fått stängt banan p.g.a.

det myckna regnandet.

Forsbacka har trots vädret lyckats att
erbjuda medlemmar och gäster en anlägg-
ning i mycket gott skick. Vidare har det
förändringar som vidtagits ytterligare för-
stärkt våra möjligheter att hålla oss i
Sverigetoppen bland landets banor.
Dessutom har vi inte behövt stängt banan
i princip någonting under säsongen.

Stiger åt sidan

Detta är mitt sista ”Ordföranden har
ordet” i Forsbacka-Nytt. Efter 5 år, som
ordförande i Forsbacka GK, väljer jag att
stiga åt sidan. Jag ser det som ett naturligt
och riktigt val från min sida. 5 år är en
lagom tid för att inte fastna för mycket i
gamla vanor, utan nu kan man få in nya
idéer och tankesätt.

Under den period som jag suttit som
ordförande har jag haft förmånen att
arbeta med duktig personal, engagerade
kommittéansvariga och kommittémed-
lemmar, samt en mycket kompetent och
professionell styrelse. Diskussionerna har
ibland varit tuffa, med många viljor, men
alltid med medlemmarnas bästa i fokus.

Våra mål har varit:

Kvalitet Att kunna erbjuda med-
lemmar och gäster en
anläggning i toppskick

Trygghet Att kunna erbjuda med-
lemmar en klubb med en
ekonomi i balans

Tillgänglighet Att ge medlemmar möj-
lighet att ha en god till-
gänglighet till banan

Utveckling Att genom långsiktigt,
kontinuerligt förbätt-
ringsarbete inom klubben
och anläggningen, i har-
moni med miljö och med-
lemmar, garantera en
anläggning i framtida
toppklass

Detta är ju något som varje styrelse i en
golfklubb försöker uppnå och jag tycket vi
har lyckats bra. 

Vad hade jag själv kunnat påverka så
styrelsen hade kunnat göra det bättre?
Man måste kunna rannsaka sig själv
ibland och när jag gör detta, så kommer
jag att tänka på några saker.

I vår iver att tidigt få ekonomin under
kontroll, så la vi inte tillräckligt med kraft
på medlemsarbetet. Detta skapade en
liten onödig ”vi och de” situation, som
fick jobbas bort.

En annan sak är att vi inte i tid upp-
märksammade golfboomens inbromsning
och påverkan på oss. De åtgärder vi nu
vidtagit skulle ha kommit tidigare.

Landsortsklubb

Bland framtida utmaningar för vår
klubb finns att kunna fortsätta utveckling
av banan och samtidigt hålla ekonomin i
balans. Vi är en landsortsklubb och får
dras med de avigsidor som detta innebär.
Vårt upptagningsområde är delar av
Dalsland och Värmland med invånarantal
som står still eller minskar, vilket gör det
svårt att öka antalet medlemmar.

För att få ihop denna ekvation kommer
det att långsiktigt kräva mer ideellt arbete
och engagemang bland våra medlemmar.

Jag vill tacka alla inblandade för gott
samarbete under min tid som ordförande
och samtidigt passa på att önska vår nya
ordförande och styrelse lycka till.

/Hans-Olov Blom
Ordf.
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Klubbmästare
2007

HERRAR
Marcus Nilsson

DAMER
Catrin Eriksson

POJKJUNIORER
Kristoffer Krave

FLICKJUNIORER
Sofie Jansson

H-35
Jörgen Odén

H-55
Johnny Kjellin

H-65
Leif Andreasson

H-75
Rune Johansson

FOURSOME
Kenneth Johansson &

Kristoffer Krave

H-45, D-35, D-50, D60 & D70
Ingen tävling

Vi gratulerar
alla klubbmästare!

Prisutdelning sker på
höstårsmötet

Regn, regn
och åter regn!
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Under hösten har man diskute-

rat fotbollshuliganer, Sture-

plansprofiler och tonåriga drå-

pare. I de fallen är det väl fortfa-

rande lätt att avgöra vad som är

normalt eller inte. Betydligt svå-

rare är det numera att veta vil-

ket klimat som kan anses vara

normalt för en viss årstid.

Ett antal väderexperter från något som
kallas ECMWF – ni förstår nog varför jag
använder förkortningen – hävdar att
medeltemperaturen under de tre närmas-
te månaderna kommer att vara 2,5 grader
högre än normalt för årstiden. Om tem-
peraturen senaste november – januari var
att betrakta som normal, kan vi byta ut
pälsmössan mot stråhatt i vinter.

Spontant känns det ju som att klimat-
förändring är ganska bra men så finns det
visst en del tråkiga biverkningar också.

Pelle tror att hösten är här

Han har inte låtit sig övertygas av
ECMWF. Därför har ”nattningen” av
banan påbörjats. Bevattningssystemet har
tappats och blåsts. Efterhand som tee och
greener brutits har spelet flyttats till mat-
tutslag och vintergreener.

Alla ”bortglömda” nedslagsmärken –
det blev tyvärr alldeles för många den
sista veckan – måste lagas av avlönad ban-
personal. Förhoppningsvis kan gräset
samla kraft, utan mekanisk stress, under
några veckor innan den riktiga vintern
kommer. Några klubbar har enligt upp-
gift, beslutat att använda sommargreener
så länge det är snöfritt och önskemål har
framkommit att vi skall göra likadant.

Varje vår och höst kommer uppgifter
om vad många andra eller de flesta andra
klubbarna gör. Vi skall naturligtvis vara
lyhörda men samtidigt medvetna om att
allt som andra gör inte med automatik är
det bästa för oss. När Sokrates mottagit
sin diskutabla dödsdom lär han ha yttrat:
”Det är inte alltid sant när man säger att
majoriteten har rätt”.

Vår uppfattning beträffande övergång
till vinterbana är att det – med tanke på
nästa år – skulle kosta mer än det smakar
att utmana årstiden. Om tidigare nämnd
väderprognos visar sig slå in, skall vi över-
väga att öppna sommargreener under
korta perioder. I så fall krävs inte bara
värme utan även ganska torrt väder.

Vegetationen absorbera som bekant inte
så mycket vätska under senhösten.

Om det som varit vet man bättre.

I år kunde banan öppnas redan i april.
Trots långa perioder med dåligt väder har
den hållit hög klass hela sommaren, ända
fram till sista veckan i oktober. 

Banpersonalen har förtjänat alla lovord
som framförts, inte minst från våra gäster.
Det är bara att instämma. Bra insatser
under städdagarna gjorde att vi snabbt
fick en snygg bana. Det är onekligen trev-
ligare att titta på vårblommor än på torra
kvistar och löv.

Våra nyligen pensionerade banpojkar är
värda ett stort tack för sina inhopp vid ett
antal brådskande tillfällen. Ni ser så oför-
störda ut att vi räknar med er hjälp även
nästa år. Golfen hinner Ni med när Ni
blir äldre.

Förbättringar

Beröm till trots, det finns saker som måste
förbättras. Bland annat bunkrar, inspels-
områden, greenkragar, dräneringar och
igenväxta strandlinjer. Med tanke på ökad
användning av golfbilar måste vi ganska
snart investera i vägnätet inne i banan. I
annat fall kommer fairways att tappa i
kvalitet. Om vi kunde bli ytterligare ett
par hundra fullbetalande medlemmar
skulle problemet inte vara så stort.

För närvarande ser vi ett större ideellt
engagemang som den mest realistiska lös-
ningen. Om skogsplanteringen som skall
utföras nästa år kan göras ideellt kommer
vi att spar 15 000:-. Mer än så kan vi spara
om bunkrarna kan skötas ideellt. Vem vill
starta en motsvarighet till MAS –
Melleruds Aktiva Seniorer – på Forsbacka?

Senior blir man det år man fyller 22.
Personligen kan jag tänka mig att delta i en
sådan verksamhet när jag har lämnat ban-
kommittén, åldern har jag ju inne.

Teeförbättringar

Nästa år hoppas vi kunna fortsätta med
tee-förbättringar. Planerade byggnationer
är röd, blå och gul tee på hål nr 9. Röd tee
på hål 13, 14, 16, och 18.

Om inte nederbörden blir för riklig
kommer tidigare planerade gallringar att
utföras väster om hål 14 och 15, mellan
green nr 15 och hål 3 samt i södra delen
av husåsen ned mot hål 11.

Vi hoppas kunna starta den 15 novem-
ber. Vi har också föreslagit investering i
vibrorullar för greenskötsel samt en ny
greenklippare

Paul Erixon

Vad är normalt nuförtiden?

GIT-rutan
Året som gått har GIT fungerat förhål-
landevis väl. De problem som uppstått
har varit av mindre allvarlig art och har
relativt snabbt blivit åtgärdade. Vårt
vanligast förekommande avbrott är när
bredbandet faller bort. Terminalen har
fungerat dåligt under senare delen av
säsongen och detta kommer att åtgär-
das. Inför 2008 är inga stora förän-
dringar annonserade från GIT-leveran-
tören. Under kommande säsong kom-

mer vi att fokusera på registrering av
golf-id vid all bokning. Det finns flera
skäl till detta med det främsta är att få
en bra bild av hur bokningarna ser ut
under säsongen.  Vi kommet också fort-
sätta att lära oss att använda ytterligare
funktioner i systemet och målet på
längre sikt är att kunna sköta allt från
bokning till betalning och utskrift av
greenfeebiljetter via systemet.

Peter J

HOLE IN
ONE 2007

Hål 5
Mattz Andersson

Maj-Britt Rhöse Lindqvist,
BldGK

Hål 8
Erika Sköld, BldGK

Tommy Einarsson, SunGK

Hål 12
Michael Pettersson



Tänk vad tiden går fort när man

spelar golf! Återigen har en

säsong passerat och vi längtar

redan till nästa vår, håll ut.

Vi började som vanligt med den ”hemliga
herresan” som i år gick till Läckö GK. En
mycket positiv överraskning enligt delta-
garna.

Resultat A-klassen vanns av Olle Warg,
B-klassen av Jonas Eriksson. Sleven i A-
klassen gick till Pelle Larsson och i B till
Peo Bengtsson.

OBS! Nästa års BANA är bokad och
Klar. Boka in den 26.4 2008

Tack Hans J. för som vanligt ett bra
arrangemang.

Seriespelet 2007

Ett stort grattis till H-35 laget som vann
sin serie överlägset med 50 slag.
De har snittat 75 slag per rond, Utmärkt!
Övriga serielag har väl spelat si så där,
men vi kommer igen till nästa säsong.

Eclectic 2007

Ett 25-tal spelare ställde upp på denna
traditionsrika spelform. Överlägsen igen
var Hans B Johansson med resultatet 17
birdies och 1 Eagle. Det ni, är inte dåligt!

Pär Öhmans Minne

För andra året spelade vi Pärs minne,
matchspel över hela säsongen. Många
spelare deltog och i finalen vann Hans B
över Johan Nelson på 19: e hålet.

Tisdagsgolfen

Totalt har 535 spelare spelat tisdagsgolfen
under 2007, ett tapp med 6 % jämfört
med 2006. Anledningen till detta är säker-
ligen det dåliga vädret, som var extremt
dåligt, under semesterperioden. Vi kan
berätta att den 3:e juli i år var 13 spelare
anmälda till start, 6 spelare fullföljde. Den
24e juli 19 spelare. Vi har i år ett snitt på
30 spelare per rond jämfört med 32 i fjol.

Segrare i Slagklassen blev Fredrik
Johansson med 426 slag på sina 6 bästa
ronder. Ett snitt på 71 slag. Bra jobbat.

Segrare i PB-klassen blev Roland
Edvinsson på 216 p.

Veckosegrare under året som följer.
Slag: Bo Larsson 69, Jarmo Säily 68,
Mikael Schutzer 60, Joakim Larsson 67,
Arnold Gustafsson 67, Hans B Johansson
72, Jörgen Oden 69, Fredrik Johansson
61 och Kenneth Ahnström 70.

Veckosegrare PB: Jonas Lindh 39p, P-O
Bengtsson 39, Hans B Johansson 39,
Christer Stolpen 39, Jörgen Oden 40, Hans
B Johansson 34, Markus Nilsson 39, Dick
Svensson 42 och Sven-Åke Runelid 37.
Grattis allesammans!

De som spelat alla slagtävlingar är:
Kenneth Ahnström, Kurt Carlsson,
Anders G och Terje Olsen. Alla ronder
PB har genomförts av Göran Arvidsson
och Roland Edvinsson.

Övrigt

Vi hade planerat en 36-hålare, men efter

diverse strul föll det. Vi i herrkommittén
ber om ursäkt för detta. Vi hade en utflykt
till Årjängs vackra bana, där vi hade en
kanondag. Kurt Carlsson vann.

Avslutningen skedde som vanligt en fre-
dagseftermiddag med spel. En 3-boll
bästboll från vit tee, därefter ärtsoppa och
pannkaka samt prisutdelning.

TACK Denny och Terje för den fina
underhållningen.

Lite idéer och tankar för 2008

Vi i herrkommittén funderar på följande:
20 tävlingar istället för 18 som vi har idag.
Samma antal räknade resultat som idag, de
6 bästa. Vi funderar också på att ha avslut-
ningen en lördag för att få fler att ställa
upp och då spela en tävling över 18 hål. Vi
kan också tänka oss att de som vill och har
rätt får spela från RÖD tee.

Vi vill också utveckla BLÅ tee, både slag
och PB från denna tee. Idag finns inte ett
märke på denna tee. 36-hål vill vi ha in
synpunkter och tankar om, När, utflykten
till Årjäng, ska vi lägga den på en lördag?

Vi i herrkommittén tackar Er för i år,
tack kansliet för supporten.
Vi i kommittén är följande: Kurt
Carlsson, Janne Larsson, Göran
Arvidsson, Lars Högberg och jag vid pen-
nan Anders G. Larsson
Ps. Kommittén har även i år skänkt två
bänkar till FoGK.
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Året som gått
Bild från herrarnas avslutning.



5

ForsbackaNyttForsbackaNytt
O L D T I M E R S K O M M I T T É N

Oldtimmerskommittén har under året
förutom undertecknad bestått av Stellan
Andersson, Vivianne Bernemo, Lars
Edström, Siw Hemmingsson, Kerstin
Johansson och Alf Åberg. Vi har haft 6
protokollförda sammanträden och samtli-
ga protokoll har genom sekreterarens för-
sorg funnits tillgängliga i en pärm i klubb-
rummet. I denna pärm finns också annat
läsvärt som berör oldtimersgruppen.

Tävlingsledare

Vi har gjort till en vana att bjuda in täv-
lingsledarna för säsongens oldtimerstäv-
lingar till informationsträff på FoGK och
den träffen hade vi i april. Vår nye inten-
dent Peter Jacobsen presenterade sig då
och även avgående Göran Wessberg var
inbjuden för att informera om sin framti-
da roll i FoGK. Av naturliga skäl så är vårt
behov av nya tävlingsledare konstant. Så
alla ni som känner för att hjälpa till, ta
kontakt med Kerstin Johansson så kom-
mer ni att få inbjudan till träffen våren
2008. Vi kan locka med fri lunch i sam-
band med respektive tävling. Ett stort
tack riktas till vår tävlingskommitté och
våra tävlingsledare! 

Populära torsdagstävlingar 

I år så kunde vi börja med första tävlingen
som planerat den 26 april och vi avslutade
den 4 oktober. Det har ju regnat en hel
del i sommar och vi blev tvungna att stäl-
la in en tävling i augusti. Glädjande nog så
har vi ändå haft c:a 1000 startande, och
det finns plats för fler. Vi välkomnar både
gamla och nya golfspelande damer 50+
och herrar 55+ att komma och spela våra
torsdagstävlingar. För andra året så har vi
haft tävling också över 9-hål som alterna-
tiv, och det har lockat fler och fler till att
spela.

Våra inbjudningstävlingar för MUFF
och Värmlandsklubbarna kom bägge att
infalla sent och lockade tyvärr inte så
många deltagare från de inbjudna klub-
barna som tidigare. Men i gengäld så har
inte heller Forsbackas oldtimersspelare
varit särskilt alerta på att besöka de andra
klubbarnas tävlingar. Tack till Stellan
Andersson och Ivan Hemmingsson som
har varit de som oftast åkt och represen-
terat FoGK vid dessa tävlingar. Inför
nästa år ska kommittén försöka att återi-
gen förlägga våra tävlingar så att en infal-
ler tidigt och den andra senare på säsong-

en.
I år tilldelades oldtimerskommittén täv-
lingsledarskapet för fyra klubbtävlingar. 

Nu har kommittén beslutat att vi kan
ansvara för max två av klubbens tävlingar
nästa säsong, då det även för oss är svårt
att få frivilliga tävlingsledare.

Bohusländals seniortourer

I ur och skur har våra uttagna oldtimers
spelat distriktstävlingar. Vid några tillfäl-
len så var vädrets makter inte helt på vår
sida utan tävlingar måste avbrytas eller
ställas in. D 60 har därför bara spelat tre
tävlingar i år mot normalt fyra och
damerna behåller sin 3:dje plats i sin divi-
sion. 

Slutligen vill Kommittén tacka kansliet
och dess nya besättning för all hjälp vi fått
med lottningen och annat administrativt
arbete, samt också rikta ett tack till alla
oldtimers-medlemmar och önska välkom-
men tillbaka till golfsäsongen 2008.

Jörgen Baier
ordförande 

Torsdagstävlingar lockade 1000

Jörgen Baier har, efter många

års arbete i båda huvudsty-

relsen och på senare år i oldti-

mers beslutat att avgå som

ordförande och vid årsmötet

den 18 oktober valdes under-

tecknad till Jörgens efterträ-

dare.

Vem är jag?

Född och uppväxt på Nordirland (med
gångavstånd till två golfbanor) och
efter flera år utomlands kom jag till
Sverige i början på 70-talet.  Snart där-
efter blev jag medlem i Forsbacka GK
och efter några års uppehåll började
spela regelbundet.  1985 gick jag med i
damklubbens styrelse.  Det blev tio år,
först fem år i styrelsen och sedan fem år
som ordförande.  Har också varit med i
handicapkommittén i två år och delta-
git i Bohuslän-Dals seriespel D-40 och
D-60. 

Entusiasm

Det är min entusiasm för golf som gör
att jag tar på mig posten som ordfö-
rande för oldtimers.  Jag hoppas att
med all den kunskap som finns bland
övriga styrelsemedlemmar vi skall hjäl-
pas åt till ett roligt och spännande golf-
år 2008 för oss alla.

Vi återkommer till våren med täv-
lingsinformation och datum för en täv-
lingsledare träff – ha det gott.

Best Wishes
Patricia Söder

Bengtsfors 24 oktober 2007

Oldtimerskommittén för 2008
Oldtimers styrelse 2008

Ordförande ...........Patricia Söder l år
V. ordf. o TK .........Jörgen Baier 1 år
Kassör...................Lars Edström 2 år
Sekreterare...Siw Hemmingsson 1 år
TK.................Kerstin Johansson 1 år
TK ................Vivianne Bernemo 1 år
TK ..............................Alf Åberg 2 år

Första
säsongen…
Jag vill passa på att rikta ett

stort och innerligt TACK till Er

alla för det mottagande Ni

gett mig under min första tre-

vande säsong på Forsbacka! 

Det har varit en intensiv säsong för min
del med en hel del tankar och idéer
som snurrat i huvudet. Min bild av gol-
fen och dess verksamhet har pendlat
mellan att vara glasklar till att stundtals
bli fullständigt obegriplig. Detta har
förmodligen avspeglat sig i mitt age-
rande och jag har full förståelse om Er
bild av mig har varit likadan. Glädjande
nog kan jag meddela att det åtminstone
känns som om det mesta nu har hamnat
på plats och jag hoppas att i fortsätt-
ningen kunna ge ett redigare intryck.

Återigen, ett stort tack till Er alla för
ett vänligt mottagande och all hjälp Ni
gett mig.

Den nye,
Peter J.
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Årets säsong blev de senaste

lik. Ungefär samma antalet del-

tagare i samma antal tävlingar.

Samtliga TK:s tävlingar (utom Forsbacka
Open) hade sponsorer vilket vi är mycket
tacksamma för. Tävlingledarna har på ett
föredömligt sätt skött sina tävlingar, allt
från kontakterna med sponsorerna till
själva genomförandet av tävlingen. Ett
stort tack till alla ni som ställt upp som
tävlingsledare och assistenter. Vi räknar
med er nästa år också! Ett STORT tack

också till samtliga sponsorer som gör att
prisborden blir extra fina. Planeringen är
nu i full gång för nästa säsong och vi
efterlyser som vanligt! nya tävlingsledare

och en ny TK-ordförande. Kontakta
intendenten ni som känner er kallade.

Göran W

Tävlingsåret 2007

Greenfeerundan 24 par ....................FB
Klass A: Anders Bring / Ulf Welinder
Klass B: Malin & Johan Nelson

Intersports Singel 57 st ...............Singel
Sponsor: INTERSPORT ÅMÅL
Klass A: Joakim Larsson
Klass B: Anton Holmedahl
Klass C: Carina Nelson

Pingst Irish Greensome 52 par .....I GS
Sponsor: ELTJÄNST / ELKEDJAN
Klass A: Niklas Dahlman / Per A. Sjöberg
Klass B: Fredrik Johansson / Mikael
Schutzer

FORSBACKA Open 90 st .....................
.........................................Singel Scratch
Herrklassen: Jonas Stern, Lidköpings GK
Damklassen: Johanna Nyrén, Karlstads
GK

Två Generationer 42 par..................GS
Sponsor: FORSBACKA GOLFSHOP
Klass HCP: Karin & Hans B. Johansson
Scratch: Karin & Hans B. Johansson

Volvo Masters Amateur 52 par.........FB
Sponsor: BR. BRANDT PERSON -
BILAR AB
Dam-klassen: Berit Erixon / Annsophie
Röstberg
Herr Klassen: Per A. & Erik Sjöberg

FORSBACKA-VECKAN
Kjell Heintz Bil AB 96 par ...............FB
Sponsor: KJELL HEINTZ BIL AB
Klass A: Kenneth Ahnström/Urban
Svenhage
Klass B: Anders & Lars Lindh

S|E|B Vandringspris 87 st..........Singel
Sponsor: S|E|B  Åmål
Gemensam klass: Jonathan Warg

SCRAMBLE 116 st .............4-scramble
Sponsorer: MEK-SERVICE, AXEL P.
& BOZELA PARTS
Segrande 4-mannalag: 
Per-Åke Gärdensmo, Jörgen Johansson, 
Rolf Andersson samt Karin Johansson.

Dalslänningen Tour 92 lag ...............FB
Sponsor: TIDNINGEN
DALSLÄNNINGEN
Gemensam klass: Paul & Berit Erixon

Wernbergers Singel 72 st............Singel
Sponsor: WERNBERGERS SÄFFLE
Klass A: Göran Arvidsson
Klass B: Anton Holmedal
Klass C: Jonathan Warg

Höglunds Järn 81 par .......................FB
Sponsor: HÖGLUNDS JÄRN
Klass A: Sofie Nelson/Peter Jacobsen
Klass B: Magnus Westlind/Jimmy
Zetterlund 

Mårten Bagare Cup 38 par...............FB
Sponsor: MÅRTEN BAGARE AB
Gemensam klass: Urban & David
Svenhage
Korpsegrare:   ??

Äkta Make/Sambo Mix
VPR 38 par .......................................GS
Sponsor: HANNAS I HAMNEN AB
Gemensam klass: Birgitta & Claes-Göran
Lindh

Kalkongolfen 82 par .........................GS
Sponsor: FORSBACKA GOLFRES-
TAURANG
Gemensamklass: Jan Broström / Ulf Sääv

Volkswagen Masters 101 st .........Singel
Sponsor: PETER STENBERG BIL AB
Klass A: Lars Högberg
Klass B: Per-Åke Gärdensmo

Kommunkampen 63 st ................Singel
Sponsor: ICA SUPERMARKET
ÅMÅL
Klass Åmål: Per A. Sjöberg
Klass B-fors: Mikael Henriksson
Klass Ed: Hans-Olov Blom
Segrande kommun: Bengtsfors
Klass Ed: Hans-Olov Blom
Segrande kommun: Bengtsfors

Segrare & Sponsorer på
TKs tävlingar 2007

Vi tackar alla
tävlingssponsorer
& tävlingsledare!

Vi gratulerar följande Fors -

backaspelare till DM-seger

2007.

Edvin Emanuelsson som tog DM-
segern för Herr seniorer. Starkt Edvin.

Catrin Eriksson som återigen (för 4:e
gången) vann Damer 35.

Marcus Nilsson som på hemmaplan
vann Herrar 35, där faktiskt
Forsbackaspelare tog hem de fyra första
platserna, efter marcus kom Jörgen Odén,
Glenn Eriksson samt Kenneth Johansson. 
Dessutom blev Forsbacka distriktets bästa
DM klubb, behöver vi sen tillägga att
Forsbacka tog hem distriktets H-35-serie
överlägset.

Grattis Alla ! 

DM 2007



Ena stunden har vi allt framför

oss och nästa är säsongen helt

plötsligt slut. Lite regnigare än

förra året har det varit, men

visst har vi också haft många

fina dagar och man börjar redan

längta till nästa säsong.

Årets aktiviteter

Samanlagt har 20 damdagar avverkats,
varav 3 måndadstävlingar som avslutades
med räkafton, tacobuffé och picknick. Ett
stort tack till sponsorerna Salong Berit,
Evas Guld och medlemmar i damkom-
mittén.

18 damer deltog i Vårblomman som i
sedvanlig ordning spelades i blandat

väder, störtregn, lite hagel och några
regnskurar, så gissa om blomsterprakten
från Kungsbergets Handelsträdgård lyste
varmt när det var dags för prisutdelning.
Ann-Britt Larsson segrade i A-klassen
och Rita Normark i B-klassen.

Triss Lady spelades i år som en fyrboll-
bästboll och vanns av lag Ann-Britt
Larsson/Carina Nelson, tvåa kom lag
Ulla Mortimer/Vera Kadhammar.

Andreasson Lady spelades i början på
augusti, 25 damer deltog i tävlingen och
här segrade i A-klassen Berit Erixon och i
B-klassen Ann-Britt Närbo. Tack Eva
Andreasson för det generösa prisbordet.

Klubbmatchen mot Billeruds GK spe-
lades i år på Billeruds golfbana.
Billerudsdamerna tog hem vandringspri-

set i år, men vi kommer igen. Ett stort
tack till Billeruds damer för ett jättetrev-
ligt arrangemang.

En utflykt i all enkelhet arrangerades
och gick till Hammarö. En trevlig golfba-
na som kanske just den här regniga dagen
var mindre inbjudande, men trevligt hade
vi som var med. 

Bokslaget, säsongens sista större dam-
tävling krockade tyvärr med diverse andra
tävlingar, men 18 damer deltog och täv-
lade om de härliga böcker som presente-
rades på det mest fantastiska sätt av Åmåls
Bokhandel.

Avslutningstävlingen Höstrusket spe-
lades i fuktigt dis och glöggen under gra-
nen värmde gott liksom mössorna på pris-
bordet. Därefter hölls höstmöte och pris-
utdelning efter årets säsong.
Vandringspriset gick i år till Gunilla
Kjellstedt, ett stort grattis till bra spel. 

Tack alla

I och med årets säsong avgår nuvarande
damkommitté och jag vill rikta ett stort
tack till samtliga kommittémedlemmar,
Britt Gustafsson, Rita Normark och
Marianne Onsjö, för en jättefin insats.
Tack alla damer för många värmande ord
som vi fått för vårt arbete och än en gång
tack alla sponsorer som så troget stödjer
vår verksamhet. 

Vi vill också passa på att önska den nya
damkommittén, under ledning av Gunilla
Kjellstedt, lycka till i arbetet med damgol-
fen.

Marita Gustafson
Ordf. damkommittén
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D A M K O M M I T T É N

Golfsäsongen går alldeles för fort

Från vänster: Carina Nelson, Birgitta Nyquist, Rita Normark, Ann-Britt Larsson, Kerstin Svensson och Sofie Nelson.

Vinnare i Damlagets 
lotteri sommaren 2007:
1. M-golf wedge ...........................................Bo Jansson
2. Putter .......................................................Karin Johansson
3. Paraply ......................................................Henning Johansson
4. Presentkort på tårta..................................Maya Eriksson
5. ”Spakit”.....................................................Mikael Möller
6. Golfhandduk.............................................Fabian Larsson
7. Vas.............................................................Jessica Salomonsson
8. Kaffe..........................................................Henning Johansson
9. ”Thaiset”...................................................Kristina Ekberg

Ett stort tack till Mårten Bagare och alla andra som skänkte 
priserna samt till alla er som köpte lotter – vi återkommer nästa år!

Damlaget
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E L I T K O M M I T T É N

Herrlaget tog steget upp i Div II !
Herrlaget har under året spelat i

Div 3 Värmland. Seriespelet

spelades som vanligt i två

omgångar där den första spe-

lades på Årjängs GK och den

andra på Karlskoga GK. Varje

omgång spelas under 2 dagar

med 8 ronder i tre olika spelfor-

mer och självklart spelas det

från vit tee utan hcp. Dag ett

spelar laget två foursomes på

förmiddagen och två fyrbollar

på eftermiddagen. Dag 2 spelas

fyra singlar.

Målsättningen för Coach Michael
Petterssons mannar var att föra Forsbacka
GK tillbaka till Div 2 som laget i fjol hal-
kade ur. För att klara av målsättningen var
laget tvingat att vinna eller komma tvåa i
serien. Åt segrande laget Karlskoga som
med hjälp av hemmaplan i sista omgång-
en drog ifrån till vinst i serien fanns inte
mycket att göra. Slaget stod därför om

andra platsen och efter 16 ronder och
1238 slag stod Forsbacka som tvåa i seri-
en och en biljett till Div 2 var säkrad.

Laget som tog Forsbacka tillbaka till
Div 2 bestod av (enligt foto): Edvin
Emanuelsson, Kristoffer Krave, Kenneth
Johansson, Jörgen Odén, Marcus Nilsson,

Mikael Pettersson (coach), Martin
Oskarsson (tränare) och Stefan
Gunnarsson. Glenn Eriksson samt Sven-
Gunnar Krave (lagledare) ej med på bil-
den.

Efter första omgången, fyrboll/bästboll
som spelades på Fjällbacka, låg vi på sjät-
te plats. Andra omgången, en singel på
Stenungsund regnade bort och fick
avbrytas. Som tur var fick vi spela singeln
på hemmaplan i strålande sol. Alla gäs-
tande damer lovordade vår fina bana. Vi
var naturligtvis väldigt taggade och slog
till med en seger. Jätte roligt, för det var
länge sen sist. Helt plötsligt låg vi trea,
efter Strömstad och Torreby.

Bra jobbat av hela laget, bestående av
Kerstin Baier, Anita Johansson, Kerstin
Johansson,Ulla Mortimer,Ann-Britt
Närbo, Patricia Söder och jag själv som
kapten. Tack Martin för all hjälp. Inte all-
tid så lätt att hantera ett gäng bångstyri-
ga damer. Stort tack också till Stenbergs
Bil, som sponsrat oss med en buss vid
varje speltillfälle. Inget problem att köra,
eftersom alla hjälpte till att bromsa och
backa.

Tack vare bussen har vi haft väldigt
roligt tillsammans, inte minst viktigt för
lagkänslan. Tack allesammans för i år. Nu
laddar vi om och satsar på seger nästa år.

Gunilla Kjellstedt

FoGKs D 60 trea i
seriespelet div. 1

Den 16 augusti stod fyra glada
Forsbackatjejer på första tee på Sorknes
Golfbana i Norge. 

Forsbackalaget hade fått en inbjudan
från Norska / Svenska ? Golfförbundet
att delta i Norges riksfinal av Jentegolfen
Scramble. Det är andra året som tävling-
en arrangeras i Norge och jentegolf är
på stark frammarch i vårt grannland. 

Av 19 lag kom de fyra tjejerna från

Forsbacka, Olivia Dahlman, Madelene
Danielsson, Malin Nelson och Isabell
Schölin, på en fin åttonde plats. 

Sorknes Golfbana som ligger mycket
naturskönt mellan Lillehammer och
Trysil utmanade lagen med både smala
och trixiga hål. Dagen före tävlingen
öste regnet ner, men precis som året
innan sprack himlen upp och solen tit-
tade fram på tävlingsdagen. 

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

Ja då var golfsäsongen 2007 slut.

Men som vanligt så har våra juni-

orer kämpat på ute på golfbanor-

na så det har blivit en del fina

resultat även denna säsong, så

här kommer en sammanfattning

på vad  juniorkomiten har arbe-

tat med under säsongen

Golfkul

Jessica Fredriksson har under säsongen på
ett föredömligt sätt tagit hand om våra
knattar. I golfkul är fokus mer på glädje än
på prestation. Deltagarna är indelade i två
grupper och ålder på knattarna är från sju
år. Golfkul har 10 träffar under året och
en egen avslutning på hösten med golftäv-
ling, fika och prisutdelning.   

Skandia scramble

Skandia scramble är en tävling där alla
juniorer upp till och med 16 år får delta.
Vi anordnade klubbkval  både för pojkar
och flickor. Efter klubbkvalet bar det av
till Göteborg och regionsfinal för de lag
som kvalificerade sig dit. För pojklaget
tog det tyvärr slut här men ett flicklag
gick hela vägen till Sverige final. Det
andra flicklaget fick av Svenska golf för-
bundet ett wild card och fick representera
Sverige i motsvarande riksfinal i Norge.  

Skandia Tour

Våra ungdomar representerar Forsbacka
GK i Skandia tour. Skandia tour är indelat
i fyra steg där man startar på distrikts-nivå
går vidare till regions-nivå vidare till riks-
nivå och de bästa juniorerna i Sverige spe-
lar Elit-nivå. Under året har Forsbacka
GK haft deltagare på alla fyra av dessa
nivåer. Klubben har fått två st klass-
segrare under året. Madeleine Danielsson
i distrikt flickor 2 och Felix Jordansson i
distrikt pojkar 2. Forsbacka blir för andra
året i rad ”årets” klubb i distriktet.  

Match spel mot Linköping

Klubbmatchen mot Linköping har blivit
en trevlig tradition. För andra året i rad
tog Forsbacka hem den prestige fulla mat-
chen som i år spelades på Linköpings GK.

Junior KM

Med en förhoppning av att förlänga täv-
lingssäsongen för klubbens juniorer spe-
lades junior km 6 – 7 oktober. På grund av

korta dagar och med risk för frost spe-
lades de 36 hålen över två dagar. Banan
var i ett fantastiskt skick och vädret var
strålande. Segrade gjorde Kristoffer
Krave i pojkklassen och Sofie Jansson i
flickklassen. I samband med junior km
hade vi prisutdelning för året som gått
och årets pristagare är:

Årets junior: Sofie Jansson
Goda prestationer: Kristoffer Krave,

Jacob Holmedahl, Felix Jordansson,
Madeleine Danielsson, Sandra Jansson,
Karin Johansson, Henning Johansson

Årets nykomling: Jonathan Warg 
Catrin och Sofies pris: Johanna

Stolpen

Juniorläger

I början av sommarlovet gick juniorlägret
av stapeln. Kristoffer Krave var lägeran-
svarig och till sin hjälp hade han Karoline
Johansson. På förmiddagen tränade de
yngsta juniorerna och efter lunch de lite
äldre. Lägret pågick i 8 dagar och avslu-
tades med Skandia Cup klubbkval.

Avslutningsvis vill jag tacka våran
Instruktör  Martin Oskarsson för ett bra
jobb med våra juniorer och alla föräldrar
som ställer upp i vått och torrt ,och jag
tackar även för mig och önskar min efter-
trädare lycka till!

JUNIORKOMITEN
Johan Nelson 

Årets klubb i distriktet

H C P K O M M I T T É N

Vid nyår är det dags för den

årliga HCP-revisionen.

Som alla vet är det numera medlems-
kortet som används som handicapkort.
Alla handicapronder från 2007 ska för
att handicapet till 2008 ska bli korrekt
vara inregistrerade i golfdataprogram-
met GIT.

Vad är en handicaprond?

Alla singel ronder som spelats enligt
golfreglerna med full handicap och
med en markör med officiellt hcp (36
eller lägre) är en handicaprond.

Hur registrerar jag mina han-

dicapronder?

Hemma

registrerar du dina ronder via Internet
på sidan www.golf.se under rubriken
Min golf. Där loggar du in och regis-
trerar dina ronder.

På Forsbacka GK eller annan

svensk golfklubb

registrerar du dina ronder i terminalen
utanför receptionen. Du drar ditt med-
lemskort, loggas in och kan registrera
dina ronder.

Höjning av hcp till 2008.

Spelare som registrerat färre än 4 han-
dicapronder och inte har någon av
dessa i buffertzon eller bättre är berät-
tigad till en höjning av sin hcp med 1,0
enligt SGF:s handbok Handicapregler
2004-2007. Däremot så kan ingen utan
eget önskemål höjas högre än till 36,0.
Vill du få din hcp höjd kontaktar du
klubbens instruktör: 0532-61692 eller
pro.fogk@telia.com.

Kom ihåg: Det är ni själva som är
ansvariga för att er HCP är rätt i GIT!

Handicapansvariga
Anders Göras, Martin Oskarsson

Årlig hcp-revision

För hcp-grupp 1: Enbart tävlingsronder.
För hcp-grupp 2 och 3: Tävlings ronder och sällskapsrundor över 18-hål.
För hcp-grupp 4 och 5: Tävlings ronder och sällskapsrundor över 18 eller 9-hål.

Hcp-grupp EGA Exakt Handicap Buffertzon Poäng
1 -4,4 35 – 36
2 4,5-11,4 34 – 36
3 11,5-18,4 33 – 36
4 18,5-26,4 32 – 36
5 26,5-36,0 31 - 36 



Vi i Forsbacka GK:s damlag kan

nog konstatera att vi trots allt

har haft tur med vädret även

denna sommar, ingen lagtäv-

ling med spöregn även om det

har hängt i luften många gång-

er. 

Laget har säsongen 2007 bestått av Sarah
Johansson, Sofie Jansson, Martina
Olsson, Jessica Fredriksson, Anna Göras
samt undertecknad som ansvarig coach.
Till vår hjälp har vi haft Martin
Oskarsson som pro och Leif Sundberg
som kapten vid seriespel.

Säsongen började med ett härligt trä-
ningsläger helgen efter påsk på
Västkusten med spel på Fjällbacka och
Mjölkeröd i ett strålande solsken med
över 20 grader varmt i solen. Tiden fram
till den första omgången av seriespelet
blev däremot ganska splittrad med skol-
resor, studentfirande och olika sommar-
jobb vilket sammantaget gjorde att vi
endast var 4 spelare som hade möjlighet
att delta. 

Vi packade in oss, undertecknad,
Sarah, Sofie, Martina och vår kapten i en
bil med släpkärra efter, tack pappa för
lånet av kärran, och styrde kosan mot
Skaftö där vi slutade 7:a efter en hole-in-
one på första håle i foursome, en andra-
plats i foursome för mig och Sarah (som
vanligt!!!) och en jättebra singelrond av
Sarah. 

Familjen Jansson

Inför den andra omgången i Fjällbacka, 3
veckor senare tränade och spelade vi fli-
tigt tillsammans, inte minst under
Forsbackaveckan. När det väl var dags
för inspel i Fjällbacka var vi redan från
början ute i god tid men p g a strul på
klubben (med en missad bokning) så blev
inspelstiderna förskjutna med 1,5 timme
vilket innebar att vi inte fick någon mid-
dag på klubben, ej heller hann köpa
någon frukostmat då affären i Tanum
stängde kl 21.00.

Som tur var så är affärerna i Åmål
öppna länge och våra trogna caddies;
Bolla, Marie och Sandra Jansson, fixade
frukostmat åt oss samtidigt som vi fick
mackor och bullar från Mårten Bagare –
tack allihopa, utan er hade vi fått svälta! 

Det bästa i historien är dock att famil-
jen Jansson var före oss på klubben, trots
att de hade åkt ända från Åmål och vi från

Tanum! Frukosten stod uppdukad när vi
kom fram till parkeringen, snacka om
service!

Godkänd insats

Fjällbacka från blå tee är ingen lätt bana,
särskilt inte med de nya greenerna.
Under den första dagens bästboll och
foursome spelade vi upp oss till en 5:
plats, vilket får anses vara en godkänd
insats. Efter söndagens singlar slutade vi
på en 5:e plats, ett ynka slag efter våra
ärkerivaler i Stenungsund. Alltid lika kul
att tampas med ”Lollo” och hennes tjej-
er.

I övrigt har satsningen den här somma-
ren inte varit lika stor som den var i fjol,
vilket märktes på resultatet i seriespelet.
2006 var vi uppe och nosade i toppen och
vann den andra omgången i Mölndal, i år
var vi inte ens nära. Det finns många
anledningar till detta, de främsta torde
vara den splittring som framförallt tjej-
erna som tagit studenten känt.

Tiden har helt enkelt inte räckt till för
golf då man varit tvungen att prioritera
skolarbete, sommarjobb och förberedelse
inför universitetsstudier.

Ny satsning?

Hur det blir inför nästa år får vi se, samt-
liga nuvarande deltagare har getts möj-
lighet att fundera över hur de vill att just

deras satsning ska se ut säsongen 2008. 
Ska man vara med och representera

Forsbacka GK då måste man både vilja,
kunna och vara beredd på att ställa upp
för klubben i form av träning, tävling och
ideellt arbete och hur många gamla och
nya tjejer som är beredda till det återstår
att se.

Det blev inte heller någon storslam vad
gäller DM-tecken i år. Vi var 2 som spe-
lade Damklassen på Mjölkeröd den 1:e
juni och där slutade undertecknad 3:a och
Sofie Jansson 4:a. Ingen tjej spelade juni-
or-DM, däremot vann undertecknad
DM-D35 efter några rafflande sluthål på
Uddevalla GK.

Avslutningsvis – ett STORT TACK till
alla er som på olika sätt hjälpt och stöttat
oss under säsongen, ingen nämnd och
ingen glömd.

Väl mött (hoppas jag) säsongen 2008.

Catrin Eriksson,
15-årsjubilerande

(säsongerna 1993 – 2007) coach för
Forsbacka GK:s damlag
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Sommaren 2007, vart tog du vägen?

Träningslägret i Fjällbacka.
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Under sedvanligt goda väder-

förhållanden spelades sponsor-

golfen om inteckningar i ”The

Megtec Trophy” tillika klubb-

kval i DI-golfen.

Förutsättningarna poängmässigt var att
fyra företag hade möjlighet att erövra pri-
set för alltid denna dag. För att göra det
måsta man få totalt 25 poäng och samti-
digt ha en seger.

Håkanson Sågblad hade 26 poäng men
ingen seger, Trafikskoleinternatet 24
poäng och två segrar, OK/Q8 20 poäng,
ingen seger och Åmålstryck 18 poäng,
ingen seger.

Seger i tävlingen ger 12 poäng, sedan
10, 8 6 4 och 2 poäng för sexan.

35 lag kom till start så konkurrensen var
stor. Först ut av de möjliga lagen var
Åmålstryck lag 2. De kom in med 40
poäng vilket ingen räknade med skulle
räcka till seger. Det visade sig också då El-
tjänst något senare kom in med 47 poäng.
Var detta segrarna?? Sedan kom
Håkanson in med 42 poäng vilket inte
räckte till seger. Tredje lag in av de möjli-
ga var OK/Q8, 43 poäng. Räckte inte hel-
ler till seger. Spänningen stiger tills
Åmålstryck lag 1 kommer in med 47
poäng och lägre spelhcp än El-tjänst.
Skulle detta räcka till seger? Det gjorde
det och Bo Jansson med dotter Sofia tog

hem årets tävling och ”The Megtec
Tophy” för alltid till Åmålstryck. Grattis !

Nytt vandringspris

Segern gav dessutom plats i regionskvalet
i DI-golfen i Arvika samt en helårsprenu-
meration av tidningen DI.

Åmålstrycks ägare, Kenth Peterson

lovade på stående fot att sätta upp ett nytt
vandringspris till nästa säsong. Det tackar
vi för.

Dagen avslutades som vanligt på kväl-
len med prisutdelning och sedvanlig buffé
i klubbhuset.

Peter J. 

Farväl ”The Megtec Trophy”

Åmålstryck lag 1 .......................47 p
Sofie & Bo Jansson

Eltjänst / Elkedjan ...........47 p (shc)
L-G Gustafsson / Niklas Dahlman

Megtecc System........................45 p
Marcus Nilsson / Michael Pettersson

Bozela Parts .....................45 p (shc)
H-O Blom / Jörgen Odén

Bolia.....................................45 (shc)
Henrik Andrén / Göran Magnusson

Ernst & Young ..........................44 p
Johnny Kjellin / Kerstin Skoog

Handelsbanken .........................43 p
Bo Larsson / Stefan Gunnarsson

OK/Q8..............................43 p (shc)
Jörgen Johansson / Martin Plikk

Swedbank .........................43 p (shc)
Birgitta Nyqvist / Mikael Möller

Intersport Åmål ........................42 p 
Martina Olsson / Peter Kjellebäck

Håkansson Sågblad ..........42 p (shc)
Marita Gustafsson / Göran Arvidsson

Åmåls Kommun lag 2 ...............41 p
Peter Lindberg / Thomas Höjdén

Slutställningen med de sex främsta:

Åmålstryck......................30 p  1 seger
Håkansson Sågblad ........26 p
Trafikskoleinternatet......24 p  2 segrar
Megtec............................20 p  1 seger
OK/Q8...........................20 p
Bozela Parts....................16 p

De 12 bästa resultaten var:

Marknadskommittén tackar

sponsorerna för värdefullt

stöd 2007.

Hålsponsorer

Hål 1. Handelsbanken
2. Lianpac AB
3. Bäcke Emballage
4. Opcon
5. Stenberg Bil
6. Eltjänst AB
7. Moelven Tom Heurlin
8. Öhrlings PWC
9. Håkansson Sågblad

10. El-Supply
11. Bozela Parts
12. Br. Brandt Personbilar
13. LBC Värm-Dal
14. AB Åmålstryck

15. Åmåls Kommun
16. Å S A B
17. MEK-Service / Axel P
18. SWEDBANK

Övningsbanan: S|E|B Åmål
Drivingrangen: Praktikertjänst
Silon: Kjell Heintz Bil AB
Next-Tee-skyltar: Eijes Bil AB

P-Plats sponsorer:

Audionommottagningen
Bolia Fastigheter
Danielssons Byggvaror
Didriksons Regnkläder
Ernst & Young
GG-färg
Glasmästarna
HMS Contrade

Höglunds Järn
Intersport
Jobbakuten
Länsförsäkringar
Megtec System Amal
Mekonomen
OK/Q8 Rolf Johansson
Oscis AB
S|E|B Trygg Liv
Slindit Data
Stena Gotthard
Storholmen Rederi
Sv. Fastighetstj. 
Tinas Hälsobod
Tournette
Trafikskoleinternatet
Truckpoolen
Volvo Buss Säffle
NVS Installation AB

Forsbacka Golfklubbs sponsorer
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VERKSAMHETSPLANER 2008
Ban, Skog & Miljö

Under 2008 skall blå, röd och gul tee på
hål 9 och röd tee på hål 13, 16 och 18
byggas om. Gallring kommer att utföras
av skogen väster om hål 14 och 15,
mellan green nr 15 och hål 3 samt i södra
delen av Husåsen ned mot hål 11.
Planerade investeringar är ny greenklip-
pare, vibrorullar för greenskötsel och en
traktorkärra.

All hjälpsådd på greener kommer att
göras med brunven. Därmed kommer
behovet av kvävetillskott att minska. På
sikt kommer användandet av bekämp-
ningsmedel att kunna reduceras.
Källsortering utförs redan men skall
effektiviseras. Miljöplanen kommer att
kompletteras.

Planer för markarbeten och gallring
kan komma att revideras beroende på
kommande väderförutsättningar.
Arbetena får inte medföra påtagliga ska-
dor på banan.

Byggnadskommittén

Underhållsarbetet på byggnaderna fort-
sätter med i första hand egen arbetskraft.
Planerade åtgärder är byte av varmvat-
tenberedare i Jägarn, ombyggnad av
trappan till Klubbhuset och målning av
Jägarn utvändigt. Planering för vattento-
aletter eller annan latrinlösning på banan
fortsätter beroende på myndigheters
beslut.

Damkommittén

Damkommitténs onsdagsgolf kommer
under säsongen att flyttas till tisdagar
istället och läggas i anslutning till herr-
dagarna. Dessutom kommer ett antal
helgtävlingar att genomföras.
Kommittén planerar också för ett ökat
utbyte med närliggande klubbar. Utbytet
med Billerud sker nästa år på hemmaa-
plan.

Arbetet för att öka intresset för dam-
dagarna kommer att fortsätta. 

Kommittén ansvarar också för BDGF
serielag D35 och D60. 

HCP-ansvariga

Som vanligt kommer vi att granska med-
lemmarnas hcp i samband med tävlingar,
speciellt resultaten i partävlingarna.
Medlemmar som anser sin HCP var fel-
aktig skall ta kontakt med instruktören.
Eventuella önskemål om höjningar skall
alltid dokumenteras i någon form.

Herrkommittén

Säsongen börjar som vanligt med hemlig
resa. Vi planerar 20 tisdagstävlingar samt en
36-håls tävling. Tävlingarna kommer i stör-
re utsträckning än tidigare att spelas från
olika tees.  Vi fortsätter matchspelet om Pär
Öhmans minne och hoppas att vi kan utöka
deltagarantalet. Kommittén ansvarar också
för klubbens H-35 och H-45-lag. Under
Forsbackaveckan kommer kommittén att
vara ansvarig för tävlingsledningen under
en tävlingsdag. Säsongen planeras att avslu-
tas med en utflykt till annan bana och, om
möjligt, en 18-hålstävling på en lördag med
efterföljande förtäring. 

Junior- & Elitkommittén 

Kommittén kommer att träna, utbilda och
fostra våra juniorer till att på bästa sätt
representera Forsbacka GK på golfbanor
runt om i landet.

Vi kommer i vanlig ordning att dela in
barn och ungdomar i olika träningsgrup-
per, från de minsta i golfkul till de som
representerar Forsbacka i olika tävlingar.

Vi kommer som tidigare år att arrange-
ra ett sommarläger samt det årliga utbytet
med Linköping som 2008 går av stapeln
på Forsbacka.

Tävlingar som vi deltar i är: Skandia-
Cup, Skandia-Tour och Skandia-Scramble.

Serielag för herrar och damer.
Vi kommer att förbereda oss på bästa

möjliga sätt och målsättningarna för
representationslagen är att vinna respekti-
ve division under 2008.

Kommittén har som övergripande mål
att hålla högsta kvalitet på verksamheten.

Marknadskommittén

Marknadskommitténs arbete fortsätter
med inriktning på att utveckla vår mark-
nadsföring och vår förmåga att locka till
oss sponsorer och gäster och på så sätt
kunna öka våra intäkter. Kommittén kom-
mer även fortsättningsvis att arbeta nära
tillsammans med styrelsen och
Intendenten.

Oldtimerskommittén

Oldtimmerskommittens huvudsakliga
uppgift är att utifrån lagt budget arrange-
ra klubbens tävlingsverksamhet för med-
lemmar i åldrarna D.50+ och H55+ oav-
sett handicap och ger seniorerna en viktig
social samvaro i bästa golfanda och att till-
sammans kunna njuta av värdens bästa
friskvård, GOLFEN.

Start förlägges till torsdag förmiddag,
anmälan i huvudsak via Golf.se. Det går
också att anmäla sig via kansliet eller
manuellt på vår anslagstavla. Man kan
välja mellan att spela 18 hål eller 9 hål
med var sin poänglista.  Kostnad för täv-
ling blir oförändrad SEK20. – 

Under våren kommer vi att åter igen
bjuda in samtliga tävlingsledare till ett
informationsmöte.  En lättare checklista
för översikt av vad som skall göras ska
presenteras. Fri lunch erbjuds i samband
med den egna tävlingen.  Två tävlingsle-
dare finns på varje tävling. Är någon
intresserad att ställa upp och hjälpa till,
ring ordföranden 0531-61862

Enligt årsmötets önskan ska kontakten
med MUFF och Värmlandsklubbarna
fortsätta. Önskan finnes att ha shotgun
tävling eller annan partävling vid någon
eller några torsdagar.

Kommittén anordnar KM för H. 65,
H. 75, D. 60 och D. 70
Coacher för BDGF’s serielag är:
H. 65 Reinhold Berg........0531-106 43
H. 75 Bror Nilsson...........0532-511 58
D. 60 Gunilla Kjellstedt...0532-167 56
D. 70 Vakant

Tävlingskommittén

Tävlingsåret 2008 kommer i princip
likna tidigare års tävlande med förhopp-
ningsvis samma antal sponsorer. Inga
nya tävlingar är planerade. Då nuva-
rande tävlingsledare (intendenten) slutar
söks därför en ny kraft som kan ansvara
för kommitténs tävlingar tillsammans
med gamla och nya tävlingsledare.

Utbildning / Instruktion 

Planera och genomföra träningar med
juniorer, elit och serielag både i praktik
och teori. Tillsammans med juniorkom-
mittén ansvara för ”golfkul”. Annordna
”prova på dagar” för både allmänheten
och våra sponsorer.

Tillsammans med Karlbergsgymnasiet
ansvara för ”golfgymnasiet”.

Annordna Golfskolor med övernatt-
ningar tillsammans med Hotellansvariga.

På sedvanligt sätt ge privatlektioner,
grupplektioner samt arrangera nybörjar-
utbildningar.

Instruktören och Intendenten kom-
mer vid behov att anordna utbildningar i
tävlingsmodulen i golfdataprogrammet
GIT. Om intresse finns kommer regel-
kurser att anordnas för medlemmarna.
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Forsbacka Golfklubb
Hans-Olov Blom Ing-Marie Kj-Karlsson

Ordförande Sekreterare

Medlemmar i

FORSBACKA GOLFKLUBB
kallas till ordinarie höstårsmöte

Torsdagen den 29 november 2007 kl 18.30
Plats: Forsbacka Golfklubb

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. Fastställande av: 

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

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter (4-7) för kommande verksamhetsår

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

ledamöter ej delta.
e. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordfö-

rande
f. ombud till GDF-möte

10. Behandling av styrelsens förslag samt motioner, som skriftligt kommit styrelsen till-
handa före den 10 oktober 2007

12. Övriga frågor
13. Mötets avslutning
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Årsavgifter 2008
2007 2008

Vuxen full spelrätt...................................3.100 ...................3.100
Vardagsmedlem.......................................2.500 ...................2.500
Passiv (saknar spelrätt) ...............................500 ......................500
Non-Resident..........................................1.650 ...................1.650
Junior 17 - 21..........................................1.860 ...................1.860
Junior 11 - 16..........................................1.260 ...................1.260
Junior  0 - 10..............................................660 ......................660

Insats & Inträde
Medlemslån (från 22 år) .........................6.000 ...................6.000
Inträdesavgift, ny 22 år & äldre .............2.000 ...................2.000

Övriga avgifter
Avgift vid för sen fakturabetalning ............200 ......................200
Skåpavgift för hyrt skåp .............................200 ......................200
Skåpavgift för litet eget skåp .......................30 ........................30
Skåpavgift för eget stort skåp ......................50 ........................50
Parkeringsplats för el-moped ....................200 ......................200
Skåpavgift för batteriskåp ..........................150 ......................150
Städdeposition, aktiva vuxna......................200 ......................200

Styrelsen föreslår att medlemsantalet skall vara max. 1.100
aktiva medlemmar fördelat på 840 vuxna, 60 vardagsmedlem-
mar samt 200 juniorer.

Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto

Klubbgemensamma (KG) 2 491 -489 2 002 2 294 -440 1 854 2 356 -376 1 980
Greenfee/Ftg-golf etc.(KG) 1 302 -6 1 296 1 208 -5 1 203 1 264 -10 1 254
Kansli (KS) 540 -1 403 -863 491 -1 500 -1 009 444 -1 277 -833
Tränare/DR (TR/DR) 494 -470 24 498 -447 51 385 -488 -103
Konf.läger (KONF) 398 -345 53 463 -355 108 258 -200 58
Jägmästaren  (JÄG) 770 -599 171 818 -650 168 805 -735 70
Jägmästargreenfee (JÄG) 384 0 384 438 0 438 400 0 400
Marknadskommitten (MAK) 527 -45 482 454 -51 403 340 -45 295

Bana (BK) 649 -3 131 -2 482 597 -3 176 -2 579 615 -3 269 -2 654
Fastigheten (FS) 141 -557 -416 39 -493 -454 289 -470 -181
Junior/Elitkommité (JEK) 28 -248 -220 49 -226 -177 41 -152 -111
Tävlingskommitté (TK) 119 -94 25 123 -65 58 110 -58 52
Övr. Kommittéer (ÖK) 71 -71 0 0 0 0 0 0 0
Styrelse (ST) 0 -31 -31 0 -34 -34 0 -28 -28
BDGF-seriespel (BDGF) 0 -11 -11 0 -13 -13 0 -7 -7
Bidrag (BI) 43 0 43 24 0 24 24 0 24
Hyror (HY) 189 0 189 200 0 200 189 0 189

0
Finans.int/kostnader 33 -3 30 35 -5 30 35 -4 31

Resultat före avskrivningar 676 271 436
Avskrivningar -339 -424 -436

Resultat 337 -153 0

Resultatrapport Forsbacka GK Budget 2008

Utfall 2006
Intäkter/

Kostnader Prognos 2007 Budget 2008

Belopp i Tkr

Investeringar - Budget 2008
Hotellet
VVB 70 000:-
Brandskydd 40.000:-

110. 000:-
Banan
Maskininköp 580 000:-

580 000:-
Klubbgemensamt
Betalterminal 10 000:-
Kontorsmaskiner 15.000:-

25 000:-

SUMMA KRONOR 715 000:-
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Budgetkommentarer 2008 

Valberedningens förslag till styrelse för
Forsbacka Golfklubb 2008

Valberedningen föreslår en styrelse bestående av ordförande och sex ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter.
Valberedningen föreslår att mötet väljer nedanstående personer att ingå i Forsbacka GK:s styrelse 2008:

Ordförande: Anders Göras 1 år nyval
Ordinarie ledamöter: Göran Magnusson 2 år nyval

Fredrik Nilsson 2 år nyval
Marita Gustavsson 2 år omval
Ing-Marie Kj-Karlsson 2 år omval

Suppleanter: Magnus Dalsbo 1 år omval
Krister Björkman 1 år omval
Björn Jonasson 1 år omval

Ombud till BDGF-möte: Beslutas i styrelsen

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

Revisorer Mikael Möller, ordf. 1 år omval
Lars Bergendahl (Öhrlings) 1 år omval

Revisorssuppleanter: Mari Nilsson 1 år omval
Stefan Westerberg (Öhrlings) 1 år omval

Samtliga personer som har föreslagits har accepterat nomineringarna.

Åmål i oktober 2007
Fredrik Waern, Leif Andreasson och Ingela Nordström.

Årets sommarväder var ju inte lika strå-
lande som 2006 vilket har speglat av sig i
greenfee intäkterna för 2007. Efter en trög
start så återhämtade sig dock greenfee spe-
let så helheten blev bra även om vi inte når
samma nivåer som året innan. Intäkterna
för hotellet och konfirmationslägret har
också överträffat budgeten för 2007.
Dessvärre fortsätter antalet medlemmar
att minska varför vi inte når budgeterade
medlemsintäkter. I efterhand kan vi kon-
statera att budgeten nog var väl optimistisk
avseende dessa intäkter.

Resultatmässigt ser vi ut att hamna i nivå
med budgeten för 2007, dvs. förlust efter
avskrivningar.

I budgetarbetet 2008 har vi försökt att
lära av tidigare års missar på medlemsin-
täkterna. Budgeterade intäkter är lägre än
prognosen för 2007. Dock ligger det en
omflyttning av spelrättsintäkter från våra
sponsorer, detta för att underlätta analyser
av våra totala medlemsintäkter. Spelrätts-
intäkterna har tidigare år redovisats under
Marknadskommittéen men kommer från
och med 2008 att redovisas som övriga
medlemsintäkter under Klubbgemensamt.

Denna omflyttning medför att medlem-
sintäkterna för 2008 ser högre ut och
intäkterna för Marknadskommittén lägre
vid en jämförelse med tidigare år. 

Intäkterna för Tränare/Drivingrange
har också påverkats av en förändring 2008.
Tidigare har en ”intern intäkt” bokats
avseende tid som Martin lagt ner på exem-
pelvis våra juniorer och elitlag.
Motsvarande belopp har då redovisats som
kostnad för dessa kommittéer. Styrelsen
har valt att från och med 2008 inte gör
denna ”interna bokning”. Vill vi visa de
externa intäkter som klubben har.
Dessutom finns timmarna specificerade så
att det är möjligt att göra analyser och
uppföljningar på dessa interna tränings-
timmar om så önskas. Konfirmationslägret
för 2008 är inte fullt vid tidpunkten för
budgetarbetet varför intäkterna och delvis
kostnaderna är betydligt lägre jämfört med
2007. 

I budgeterade kostnader för Jägmästa-
ren 2008 ingår ommålning av fasaden med
200 tkr. Att vi klarar ett nollresultat efter
avskrivningar trots denna ”extra” kostnad
är återigen tack vare skogen. Klubben har

ytterligare intäkter från skogsavverkning-
en som kommer att avräknas under 2008.
Därefter är dock allt slutavräknat. Den
föreslagna budgeten för 2008 innebär att
vi måste fortsätta att arbeta med kostnads-
kontroll under nästa år. Banan ligger fort-
farande i prioritet med exempelvis ytterli-
gare teeombyggnader. Dock krävs att vi
ökar våra intäkter för att vi skall ha möjlig-
het att fortsatt utveckla vår fantastiska
bana och dess omgivningar.

Under 2007 har klubben investerat i en
ny ruff/fairwayklippare. Investeringarna
på maskinsidan måste fortsätta då vår
maskinpark har många år på nacken. Inför
2008 ligger därför en ny greenklippare
budgeterad. Vi behöver även förbättra vårt
varmvattensystem samt brandskydd för
hotellet inför nästa säsong. Ytterligare
anskaffningar av kontorsmaskiner av olika
slag är också nödvändigt. De senaste årens
investeringar medför att budgeterade
avskrivningar 2008 ökar något jämfört
med de senaste två åren.

Ingela Nordström



AB Åmålstryck

Avs. FORSBACKA GK, Box 137, 662 23 ÅMÅL B FÖRENINGSBREV

FORSBACKA             GOLFKLUBB

FORSBACKA
GOLFKLUBB

INFORMATION FRÅN
RECEPTION & KANSLI

Under vinterhalvåret finns Margareta & Peter i reception/kansli.
Vi har inga spikade öppettider utan ring eller maila före ni ev. vill

komma till oss i någon angelägenhet. Martin når ni via mail.
Tel.nr. E-post

Receptionen 0532-61690 hotell.fogk@telia.com
Intendenten 0532-61691 info@forsbackagk.golf.se
Instruktör 0532-61692 pro.fogk@telia.co
Fax 0532-61699

Ändringar gällande medlemskap
vill vi ha snarast då fakturering för 2008
kommer att ske i början av december.

Ny hemsida

kommer att publiceras under december
månad. På den gamla sidan kommer en
hänvisning till  den nya sidan att ligga
under en period. Därefter släcker vi ned
den gamla. 

Bagskåpen

vill vi varmt rekommendera att alla töm-
mer och tar hem utrustningen under vin-
tern. Ni slipper skador på utrustningen av
gnagarna och vi kommer åt att städa
ordentligt.

Kvarglömda klubbor

har vi ett antal av i receptionen, kolla i
bagen om ni saknar nåt!

E-postadresser

är vi väldigt tacksamma för om ni för in
under er medlemsbild på golf.se om ni nu
inte har någon där redan. Vi kommer att
fortsätta att skicka ut nyhetsbrevet via
mail till Er.

Golfresa

i klubbens regi kan komma att anordnas i
vår. Information om detta kommer att
skickas till de som har e-post adress i
GIT-programmet. Övriga intresserade
får kontakta receptionen efter jul.

Tack

till Sofie, Carina, Peggy och Stefan för att
Ni hjälpt oss i receptionen under säsong-
en. Tack till Anna och Fredrik för insat-
sen under Konfirmationslägret. Tack till
Herrkommittén och Göran och Katarina
Wessberg för bänkarna vid 18:e green.

Till sist önskar vi som jobbar på
Forsbacka alla medlemmar 

God Jul & 
Gott Nytt År

Volkswagen Masters
Lördagen den 8 september

2007 arrangerade Forsbacka

GK med Stenberg Bil i Åmål

AB som sponsor, årets del-

tävling av Volkswagen

Masters.

Tävlingen är en av 38 deltävlingar runt
om i Sverige som utmynnar i en tvåda-
gars riksfinal, som i år gick av stapeln
den 20-21 september på Kallfors GK,
strax utanför Järna. Inspel första dagen
samt tävling dag 2. Tävlingen spelas i
A-, B- och C-klass.

Årets finalister från Forsbacka-täv-
lingen var Kerstin Skoog, Per-Åke
Gärdensmo, Lars Högberg samt
Marcus Nilsson.

Dessa kom styrkta av mycket bra
spel i deltävlingen på hemmabanan,
och presterade samtliga i riksfinalen
mycket bra spel.

Bästa resultat gjorde dock Marcus
Nilsson i A-klassen som kom på en
fantastiskt fin andra plats totalt i
Sverige på 70 slag, endast två slag från
att få åka till Sydafrika, där världsfina-
len spelas i november.

Bra resultat gjorde även Per-Åke
Gärdensmo som kom på en mycket
hedrande fjärdeplats i B-klassen på 76
slag. Även Kerstin Skoog och Lars
Högberg gjorde hedersamma insatser,
men nådde inte riktigt ända fram
denna dag. 

TK
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