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För åttonde året i rad 
hälsar krögarna på 

Forsbacka golfrestaurang 
Er välkomna till bords.

Efter en lång mörk vinter väntar nu ljumma 
sommarkvällar på restaurangens uteservering med 

god mat och dryck i trevligt sällskap.
Vi ses efter rundan.
Annelie och Micke
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Tillbaka till innehåll

Jag skriver detta i början av mars. 
Vasaloppet har gått av stapeln, 
dagarna blir ljusare och vi har redan 
haft vårvarma dagar. Allt detta gör 
att golfsuget kommer tillbaks igen

Vi har bokslutet klart och vi gör en vinst 
på 149 tkr. Vid höstmötet så pekade 
siffrorna på en förlust, vi har vänt på 
detta och gör istället en vinst, vilket är 
mycket positivt. Rolf vår ekonomiansva-
rige skriver mer om detta på annan plats 
i tidningen. 

En annan intressant bit för ekonomin 
är konverteringen vi genomförde under 
2010 / 2011. Den har varit mycket 
lyckad, vi har ca 116 tkr kvar att återbe-
tala tidigt under 2012.  Totalt så har vi 
hittills betalat tillbaks 2 271 tkr sedan 
medlemmstoppen 2002 och under 2011 
återbetalade vi 627 tkr. Trots dessa ut-
betalningar så var vår kassa vid årsskiftet 
65 tkr när den var som lägst. Som vanligt 
är kassan som lägst vid årsskiftet men i 
takt med att medlemsavgifterna betalas 
in förstärks kassan successivt. Att vi nu 

är skuldfria efter konverteringen gör att 
vi har en mycket stark balansräkning 
jämfört med andra klubbar. I år är också 
första året som det kommer att handlas 
med spelrätterna, det skall bli spännande 
att se hur det går med detta.

På kansliet är det också nytt, Peter sa 
upp sig i höstas och vi genomförde en 
rekrytering som misslyckades. Vi hade 
två kandidater som vi ville gå vidare med, 
vi tackade då nej till övriga sökande, det 
som inträffade var att bägge dessa tackade 
nej. Vi var tvugna att komma igång 
med verksamheten så vi frågade Göran 
Wessberg om han kunde tänka sig att gå 
in temporärt, vilket han gjort på deltid. Vi 
har gjort en omstart och annonserat på 
nytt och processen är åter i full gång

Vad det gäller banan så har nya tee på 
fyran börjat ta form , det som saknas 
är såbädd och sådd. Vi kommer inte att 
torva tee så det blir inget spel från nya tee 
denna säsong.  Den milda vintern hoppas 
vi har varit skonsam mot greenerna, i 
dagsläget vet vi inte hur det går. Vi har is 

på många greener men om prognoserna 
med mildare väder slår in så borde det 
gå bra. Vi har blivit bortskämda med bra 
bana under många år. 2012 hoppas vi inte 
bli något undantag.

Hoppas jag får chansen att möta många 
av er på årsmötet 21 april och att vi kan 
öppna banan snart

Anders Göras 
Ordförande

Hej golfvänner
ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Det finns fortfarande platser kvar. 
Kontakta kansliet

Damresan 2012
28 april
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Forsbackas bankommitté 2012 
består av följande personer: Per-Åke 
Gärdensmo (greenkeeper), Birger 
Kjellstedt (golfpro), Per-Olof Bengts-
son (förbundsdomare), Jörgen An-
dersson (skogsvetare), Per Lundgren 
(anläggare) och Johnny Kjellin som 
kommitténs ordförande. 

Hittills i år har det skett bannära skogs-
röjningar, dels för att släppa in mera ljus, 
samtidigt som det på vissa ställen sker 
även säkerhetsmässiga förbättringar. Röj-
ningarna har företrädesvis skett vid hålen 
6, 7, 12, 13, 14 och 16, det mesta av virke 
och ris är i dagsläget bortforslat.

Nya tee har byggts vid hål 4, av säker-
hetsmässiga skäl har de flyttats längre 
bort från 3:ans green, samtidigt har röd 
tee flyttats fram så att skillnaden mellan 
röd och gul numera är som rekommen-
derat ca 20 %.

Vi har ännu inte sett slutet av våren, med 
sin som alltid skiftande väderlek, men i 
stort så ser banan bra ut. Bevattningen 

har kopplats på, vi skriver då mitten av 
mars månad, för att förse greenerna med 
lite vatten då och då för att förhindra 
uttorkning.

En kedjegrävare har köpts in, vilket gör 
de dräneringsarbeten som hela tiden 
behövs för att förbättra banans kondition 
enklare och snabbare. En ny (begagnad) 
bollplockningstraktor har köpts då den 
gamla inte var mottaglig för fler repara-
tioner. Den nya kan även användas som 
arbetsfordon ute på banan när den inte är 
i ordinarie tjänst.

Våra golfbilar börjar bli slitna, framför 
allt är det batteripaketen som inte orkar 
med fler laddningar, därför har två nya 
uppsättningar batterier köpts in.

Banans verkstadslokal har under alla år 
haft en onödigt energikrävande uppvärm-
ning, direktverkande el plus komplet-
tering med byggfläktar, nu installeras 
luftvärmepump.

En av de kommande planerna för banan 

under året är att samtliga gångvägar skall 
snyggas till med ett material som gör att 
det både blir snyggt och att det blir bra 
att gå på och köra/dra en golfvagn.

Vi skall även under året göra en upprens-
ning på den deponi av gammalt diver-
sematerial som under åren har samlats i 
Djupedalen norr om hål 15.

Om vädret fortsätter som i skrivande 
stund så tror och hoppas vi att det kan bli 
en tidig premiär för golfspel 2012.

Slutligen till alla er som har synpunk-
ter, idéer eller kanske skulle vilja göra 
en frivillig arbetsinsats av något slag för 
banans bästa, hör av er till någon av oss i 
bankommittén eller direkt till vår green-
keeper Per-Åke Gärdensmo.

Vill till sist tacka Paul Erixon för allt bra 
han gjort för klubb och bana under den 
tid han varit bankommitténs ordförande.

 Johnny Kjellin

Bankommitténs ordförande

Nytt år och en nygammal kommitté.
BANKOMMITTÉN
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Snart så är det äntligen 
dags igen!

HERRKOMMITTÉN

Så känns det när man sitter och 
längtar till att det är dags att pegga 
upp för årets säsong. Den här vintern 
har ju inte känts lika lång och jobbig 
som de tidigare, bara att hoppas 
banan har klarat sig bra. 

Enligt ryktet ska det tydligen se bra ut i 
alla fall. Om vädrets makter är snälla och 
det inte blir något vädermässigt bakslag 
hoppas vi kunna dra igång herrdagarna 
den 24/4 med en poängbogey, sedan rull-
lar det förhoppningsvis på. Vi har ökat 
antalet dagar i år igen så det kommer att 
bli 24 härliga tisdagar för oss, 12 slag och 
10 pb. Två slagtävlingar från blå tee och 

en från vit tee. Anmälan som tidigare, 
till den lottade delen 15:00 dagen före, i 
övrigt VSOP (valfri starttid och partner). 
Sista herrdagen planeras till 25/9. Avslut-
ning med 18 hål lottad scramble och pris-
utdelning på XO blir preliminärt 29/9.

Förra året hade vi en Årjängstur inplane-
rad men vädrets makter och tävlingspro-
grammet ställde till det för oss så vi fick 
ställa in, vi gör ett nytt försök i år. Datum 
och tid kommer att anslås i herr-rummet.

Annars blir det som vanligt med Eclectic 
och Pär Öhmans minne. För övrigt vann 
ju Hans B Johansson sin tredje inteck-
ning i Pärs minne så han skulle ju få 

behålla pokalen men han skänkte den till-
baka så att skall bli vandrande. En väldigt 
snygg och trevlig gest tycker vi.

Sedan vill vi bara nämna att årets herr-
resa ser ut att bli något alldeles extra. Jag 
har hört att vi sätter nytt deltagarrekord, 
över 60 st. anmälda i skrivande stund. 
Heder åt Hans B och Anders G som har 
lyckats arrangera och marknadsföra så 
bra. Stort tack!

Vi ses på Forsbacka för en härlig och 
förhoppningsvis lång säsong.

Göran Arvidsson, Mats Ackerblad, Kenneth 
Ahnström, Christer Stolpen och Janne 

Larsson, Herrkommitén.  

Tillbaka till innehåll ForsbackaNyttForsbackaNytt

Foto: Leif Sundberg
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Medlemskommittén har som syfte 
att medverka till aktiviteter som bi-
drar till att du som medlem trivs på/
utanför banan och i klubben samt att 
medverka till medlemsrekrytering.

Vi har kommit igång med arbetet i kom-
mittén tillsammans med representanter 
från övriga kommittéer. Vi kommer att ha 
regelbundna möten för att diskutera/pla-
nera olika aktiviteter. Vi kommer natur-
ligtvis behöva hjälp från dig som medlem 
att genomföra aktiviteterna. Håll koll på 
hemsidan för att hålla dig uppdaterad om 
vad som händer på klubben.

Följande aktiviteter är planerade för 
året:

Öppen golfdag 20 maj

Fredagsgolf 25/5, 29/6, 27/7, 24/8, 
28/9 (9-hålstävling scramble med 
avslutande middag)

Middag i samband med vår (21/4) 
& höstmöte

Modevisning & utrustningvisning 3/5

Midsommargolf

För att rekrytera nya medlemmar har vi 
tänkt oss att åka runt på en ”roadshow” 
och informera om golf och medlemskap 

på Forsbacka. Följande orter & datum är 
planerade: Säffle 12/4, Bengtsfors 16/4, 
Åmål 17/4. Naturligtvis är du som redan 
är medlem välkommen till dessa informa-
tionsträffar!

Vi kommer också att genomföra öppna 
golfdagar för allmänheten. Datum för 
dessa kommer att bestämmas senare.

Hör gärna av dig till oss om du har några 
frågor, våra kontaktuppgifter finns på 
hemsidan!

Peter Kullberg

Öppna golfdagar
MEDLEMSKOMMITTÉN

Slå till! Ta med dig dina vänner till Golfklubben GK söndagen 

den 9 maj. Vi ställer upp med svingtips på banan, övningar 

på putting-greenen, träning på driving-rangen och mycket 

annat. Golf, så mycket mer än en sport!

Slå till! Ta med dig dina vänner till Forsbacka GK söndagen 

den 20 maj kl. 13-15. Vi ställer upp med svingtips på banan, 

övningar på putting-greenen, träning på driving-rangen  

och mycket annat. Golf, så mycket mer än en sport!

LOGO

www.golfklubb.golfklubb.se

Den grå boxen visar minimum av luft 
Avståndet ska vara lika stort  i X- och Y-led.

Storleken på kuben är densamma som bredden på stora G:et i Golf (se nedan).

ANNONSFORM: INSTRUKTIONER FÖR UTFORMNING AV ANNONS:

FRÅGOR:  Björn Andersson, Art Director

 Svenska Golfförbundet

 Telefon 08-622 15 46

 E-post: bjorn.andersson@golf.sea

 FOTO: BJÖRN ANDERSSON

DOKUMENT:  

Texten ska luta 3 grader och linjera 
i vänsterkant med Öppen Golf Dag!

Antal tecken är cirka 170 .
Teckensnitt är Arial Bold.

Centrera logon mellan tjejens arm 
och högerkanten av bilden.
Botten av logon ska ligga i linje
med boxens överkant.

Centrera web-adressen på kubens höjd
och tjejens arm och högerkanten av bilden.

OPPEN_GOLFDAG.jpg OPPEN_GOLFDAG_LOGO_NEG.eps

20

www.forsbackagk.se

Tillbaka till innehåll
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Välkomna alla 
Oldtimers 
till säsongen 2012.

OLDTIMERSKOMMITTÉN

Tävlingsprogrammet för säsongen 
är klart och informationsträff för 
tävlingsledarna kommer att genom-
föras.

TISDAGEN den 15 maj bjuder vi till 
MUFF, d.v.s. Melleruds GK,  Dagsholm 
GK och Uddevalla GK besöker oss.

30 augusti har vi inbjudningstävling 
Värmland då Billeruds GK, Årjängs GK 
och Arvika GK besöker oss. I år kommer 
vi även bjuda in Hammarö GK. Det vore 

trevligt om så många som möjligt kunde 
representera Forsbacka GK.

Den 19 juni bjuder Dagsholm oss till sin 
MUFF-tävling, den 3 juli Mellerud och 
Uddevalla den 31 juli då det blir parspel!

Årsmöte beräknar vi avhålla på Stadsho-
tellet den 18 oktober.

Birger Kjellstedt, vår tränare, kommer 
även denna säsong att erbjuda träning för 
oss oldtimers, se anslag på klubben eller 
på hemsidan inom kort.

Vid vårt möte den 19 april för tävlings-
ledarna informerar vår greenkper, Pelle 
Gärdensmo, om banan.

KM för oldtimers kommer INTE detta 
år att spelas på en vardag utan tillsam-
man med andra kategoriers KM den 1-2 
september.

Väl mött på banan.

Kurt Carlsson, ordförande oldtimers

Tillbaka till innehåll ForsbackaNyttForsbackaNytt

Modevisning och 
produktinformation

Torsdag den 3 maj bjuder vi in alla medlemmar tillsammans med Abacus och Wilson. Åsa Jankler, kommer tillsam-
mans med våra mannekänger visa årets kollektion från Abacus och några andra märken som vi har i shopen. Jonas 
Pettersson som jobbar på Wilson kommer att beskriva och visa årets sortiment. Ett bra tillfälle att få svar på frågor 

kring klubbor, bollar, skaft etc etc. Ni som kommer denna kväll kommer att få en rabattcheck som kan användas 
under maj månad i shopen, samt en gåva från Abacus. 

Vi vill att ni anmäler i shopen, senast måndag 30/4.

GREENFEESAMARBETE
Som vanligt är vi med i greenfee-
samarbetet inom Bohuslän-Dals 
golfdistrikt. Notera dock att det 
endast gäller FULL-betalande med-
lemmar. För information om vilka 
klubbar som är med och under 
vilken period hänvisar vi till BDGF:s 
hemsida www.bdgf.se.

När det gäller juniorer i distriktet tillåter 
vissa klubbar FRITT spel för dessa enligt 
följande: 

Alla juniorer, upp till 21 år, med officiell 
handicap och medlemskap i någon av de 
klubbar i distriktet som ingår i samarbe-
tet, har fritt spel hos varandra alla dagar 
hela året. Mottagande klubbs regler 
tillämpas vad gäller tidbokning och hcp-
regler. Vilka klubbar som ingår finner ni 
på www.bdgf.se

För att det fria spelet ska gälla MÅSTE 
spelaren ringa senast dagen före och 
kontrollera att det passar mottagande 

klubb. Detta gäller under den period, då 
klubben har tidbokning. Junioren kan då 
bli hänvisad till annan tid som är bättre 
ur klubbens synpunkt.

Vidare har vi som vanligt samarbete med 
Billeruds GK, då gäller halv ordinarie 
greenfee. För fullvärdiga medlemmar 
och juniorer gäller den alla dagar. För 
vardagsmedlemmar gäller den endast 
måndag-fredag ej helg.

Slå till! Ta med dig dina vänner till Golfklubben GK söndagen 

den 9 maj. Vi ställer upp med svingtips på banan, övningar 

på putting-greenen, träning på driving-rangen och mycket 

annat. Golf, så mycket mer än en sport!

Slå till! Ta med dig dina vänner till Forsbacka GK söndagen 

den 20 maj kl. 13-15. Vi ställer upp med svingtips på banan, 

övningar på putting-greenen, träning på driving-rangen  

och mycket annat. Golf, så mycket mer än en sport!

LOGO

www.golfklubb.golfklubb.se

Den grå boxen visar minimum av luft 
Avståndet ska vara lika stort  i X- och Y-led.

Storleken på kuben är densamma som bredden på stora G:et i Golf (se nedan).

ANNONSFORM: INSTRUKTIONER FÖR UTFORMNING AV ANNONS:

FRÅGOR:  Björn Andersson, Art Director

 Svenska Golfförbundet

 Telefon 08-622 15 46

 E-post: bjorn.andersson@golf.sea

 FOTO: BJÖRN ANDERSSON

DOKUMENT:  

Texten ska luta 3 grader och linjera 
i vänsterkant med Öppen Golf Dag!

Antal tecken är cirka 170 .
Teckensnitt är Arial Bold.

Centrera logon mellan tjejens arm 
och högerkanten av bilden.
Botten av logon ska ligga i linje
med boxens överkant.

Centrera web-adressen på kubens höjd
och tjejens arm och högerkanten av bilden.

OPPEN_GOLFDAG.jpg OPPEN_GOLFDAG_LOGO_NEG.eps
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DAMKOMMITTÉN

Vi hälsar alla damer hjärtligt välkom-
na till ännu en säsong, vi försöker 
köra i samma tempo som föregå-
ende år.

Säsongen är inte i gång än, men vi har 
ändå hunnit träna inomhus i Tennishallen.

Första gången var vi så många så vi som 
höll i det blev överraskade. Birger höll 
lite låda och styrde upp oss så att träning-
en blev utvecklande. Jätteroligt.

Sen dess har vi haft fem tillfällen till med 
olika antal deltagare. Det är riktigt roligt 
att svinga loss igen, eller hur?

Plastmattorna för puttning är däremot 
ingen hit. Dock klarade flera damer att 
putta galant ändå.

I år har vi beslutat att ha ett gäng damer 
med i D35 också. Ambitionen är att vi ska 

ha roligt. Irre håller i trådarna och vi är 
åtta piggeliner som ska försöka tävla. Det 
finns plats för flera. Bara ni fyllt 35 år, 
och det har vi ju...

Vi har inte vid tidningens tryckning fått 
till datum för vårt vårmöte, men vi tänker 
nog ha en gemensam modevisning med 
grabbarna. Tiden får visa.

Den hemliga resan börjar fyllas på. I år blir 
det extra spännande med överraskningar.

Ni som inte inte anmält er ring Ann-Britt 
och kolla.

Damdagarna blir på måndagar, med 
lottningar både på för och eftermiddag. 
Vi tar hänsyn till alla roliga idéer som 
kom upp på höstavslutningen och hoppas 
att ni kommer med i år. Vi ska ha lite nya 
sorters tävlingar.

Birger kommer att hålla damkurser. Han 
har en trestegsraket enbart för oss, kolla 
upp den!

Tävlingsprogrammet är inte helt spikat, 
men ni kan räkna med att de tävlingar vi 
brukar ha kommer även i år. 

Damerna har startat en blomgrupp och 
när det gäller våra fadderronder finns det 
också frivilliga.

Vi kommer att ha en kanonsäsong. 

Vi skickar ut alla protokoll och informa-
tion mejlledes, så snälla har ni ny adress, 
ring Ann-Britt.

Vi som är med i damkommittén är Su-
sanne, Ann-Britt, Anette, Britt, Gunilla 
och Madeleine.

Damkommittén gm,  
Susanne Korduner, ordf.

Damerna 2012
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Medlemmar i 

Forsbacka Golfklubb 
Kallas till ordinarie vårårsmöte på Forsbacka GK 

Lördagen den 21 april 2012 kl: 16.00. 
Program: Mötesförhandlingar, kaffe. 

 
Föredragningslista: 

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

skall justera mötesprotokollet. 
7. Verksamhetsberättelse för 2011. 
8. Årsredovisning för 2011. 
9. Revisorernas berättelse. 
10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av 

överskott i enlighet med balansräkningen. 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
12. Tävlingsprogram för 2012. 
13. Behandling av styrelsens förslag samt motioner som skriftligen kommit 

styrelsen tillhanda före 10 mars.  
14. Övriga frågor. 
15. Mötets avslutning. 
 
 

Forsbacka Golfklubb 
 

       Anders Göras                              Anette Johansson 
                               Ordförande                                              Sekreterare 

 
 

 
 

Enligt klubbens stadgar finns årsmöteshandlingar tillgängliga på hemsidan,  
Forsbacka GK och i klubbtidningen senast 1 vecka före före vårårsmötet. 

 

KALLELSE T ILL  VÅRÅRSMÖTE
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Balansräkning Forsbacka GK 2011
Tillgångar Belopp i Tkr 11-12-31 10-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Bananläggning 2 464 2 543

Byggnader och mark 1 895 1 875

Maskiner 967 1 284

Inventarier och installationer 172 169

Summa anläggningstillgångar 5 498 5 871

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 2

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

246 218

246 220

Kassa och bank 65 159

Summa omsättningstillgångar 311 379

Summa tillgångar 5 809 6 250

Eget kapital och skulder 11-12-31 10-12-31

Eget kapital 

Balanserat resultat 1 136 1 248

Konvertering medlemslån 3 032

Årets resultat 149 -112

Summa eget kapital  4 317 1 136

Avsättningar

Avsättningar för skatter 363 356

Summa avsättningar 363 356

Långfristiga skulder

Medlemslån 116 3 775

Supporterbevis 4 4

Summa långfristiga skulder 120 3 779

Kortfristiga skulder

Checkkredit 94

Leverantörsskulder 56 139

Övriga kortfristiga skulder 109 74

Uppl. kostn. & förutb. intäkter 750 766

Summa kortfristiga skulder 1 009 979

Summa eget kapital och skulder 5 809 6 250

Resultatet för 2011 blev väsentligt 
bättre än förväntat. Vid höstmötet 
pekade resultatet mot ett minus på 
ca 150 Tkr och när vi summerar året 
hamnar vi på +149’. Huvudorsaken 
till avvikelsen är att ban-kommittén 
sparade in på utgifterna och ham-
nade ca 250 Tkr under prognosen. 
Personalens uttag av semester under 
senare delen av året hade också en 
positiv påverkan på resultatet.

Intäkter.
Trots att vi tappade ganska rejält på 
greenfee-intäkterna, ca 700 st färre 
rundor än 2010, lyckades vi hålla 
intäkterna i stort på samma nivå som 
2010. Att bidragen minskar är en na-
turlig följd av att antalet bidragsan-

ställda minskar. Vi ökar på medlems-
sidan tack vare bl a ett ökat antal 
medlemmar, + ca 40 st jämfört med 
2010. Vi ökar också på sponsorsidan 
såväl som på shopintäkten. 

Kostnader.
Överlag präglades kostnaderna 
av återhållsamhet, inom ett flertal 
områden har vi minskat kostnaderna 
jämfört med föreg. år. Underhåll 
och målning av Jägarn har återigen 
skjutits på och kommer att åtgärdas 
under 2012. 

Kassaflöde/ Investeringar
Under året har konvertering av med-
lemslånen genomförts. Av den totala 
medlemsskulden på 3 775 Tkr har 

627’ återbetalats till de som inte valt 
att konvertera till spelrätter under 
2011, ytterligare 116’ kommer att åter-
betalas under 2012. Investeringar har 
med hänsyn till återbetalningen av 
medlemslånen hållits på en låg nivå. 
Den största investering under året 
var toaletten mellan hål 11 och 12. 
Investeringar i sin helhet uppgick till 
134’ för 2011. Checkräkningskrediten 
har utnyttjats med 93’ per 2011-12-
31..

Rolf Andersson

Resultatkommentar
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RESULTATRAPPORTResultatrapport Forsbacka GK, 2011
Belopp i Tkr Utfall 2011 Föreg. år Budget 2012 % avvik. föreg år

INTÄKTER
Medlemsavgifter 2 476 2 250 2 763 10%
Greenfee 1 406 1 660 1 565 -15%
Lönebidrag 729 987 741 -26%
Övriga bidrag 35 18 69 94%
Jägmästaren, uthyrning 795 754 843 5%
Reklam/ Sponsorintäkter 339 331 353 2%
Övriga reklamintäkter 18 15 20 20%
Tränare/Driving range 366 370 556 -1%
Fastigheten 64 83 59 -23%
Övriga kommittéer 167 133 124 26%
Hyra och övr. intäkter 458 397 415 15%
Summa intäkter 6 853 6 998 7 508 -2%

KOSTNADER
Bana 2 648 3 016 3 020 -12%
Kansli 989 1 061 1 046 -7%
Klubbgemensamt 506 461 392 10%
Fastigheten 483 715 861 -32%
Jägmästaren, uthyrning 679 653 732 4%
Tränare/Driving range 661 509 627 30%
Marknadskommitten 56 42 54 33%
Övr. Kommittéer 179 119 133 50%
Styrelse 6 19 18 -68%
Summa kostnader 6 207 6 595 6 883 -6%
 
Finansnetto 10 -8 0

Resultat före avskrivningar 656 395 625
Avskrivningar 507 507 522
Resultat 149 -112 103
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MARKNADSKOMMITTÉN

Årets marknadskommitté har haft 
ett möte hittills i år. Låter kanske lite 
men det var ett effektivt möte. Vi 
lade upp marknadsplan och spon-
sorplan, beslutade vilka som skulle 
göra vad och varför. Birger är med 
i kommittén och han har tusen och 
en idéer om hur vi ska marknads-
föra oss och S-Å Runelid har startat 
operation sälja in Jägmästaren och 
renovera byggnaden helt superbt.

Vi kommer att utöka sponsor-jakten 
tillsammans med Göran Wessberg och vi 
satsar stort på att hitta nya reklamvägar 
för vårt hotell.

Självklart är vi öppna för fler deltagare i 
gruppen och nya idéer mottages tack-

samt, helst om det dessutom innebär fler 
händer.

Undertecknad var förra helgen nere i 
Göteborg på TUR-mässan tillsammans 
med Dalsland och marknadsförde vår 
fina golfbana. Här skapades värdefulla 
kontakter, inte minst med kringliggande 
aktiviteter och andra golfbanor.

Annonsering av vår fina golfbana är i full 
gång och vi hoppas att våra aktiviteter ska 
ge full utdelning.

Självklart kommer vi att ha sponsordagar 
och andra tävlingar i år men vi kommer 
även att förnya vårt utbud.

Att vi för tredje året arbetar tillsammans 
med bluesföreningen travet och FÅC 

med trav- golf-bluesen. Barbeque med 
trubadur kvällen den 3:e juli. ShotGun är 
den 4 juli med 08:00-14:00, börjar med 
frukost.

Avslutas med lunch och blues på Fors-
backa. De som sen önskar drar vidare till 
travet, med V64 sponsortält, vip-tält och 
en massa andra händelser.

 En oerhört uppskattad tävling. Vi 
samverkar med prisutdelning på trav-
banan och en massa överraskningar och 
samkväm.

Det dyker upp kändisar som ska spela på 
vår bana. Allt bokat och klart.

För marknadskommittén, 
Susanne Korduner

Marknadskommittén under året

Tävlingsåret 2012
TÄVLINGSKOMMITTÉN

Säsongen 2012 kommer i stort sett att 
se ut som tidigare. Dock är det ändring 
på första tävlingen med Intersport som 
sponsor. I år blir det en FYRBOLL 
istället för singel. Vi tror vi skall få fler 
deltagare på så sätt, men vi blir inte utan 
singeltävling i alla fall. Peter Kullberg på 
ICA ställer upp som sponsor med ytterli-
gare en tävling, nämligen ICA Stormark-
nad SINGEL som går av stapeln lörda-
gen den 9 juni. Då hoppas vi på STORT 
deltagande. Innan dess har vi första 
kvaltävlingen i Dalsland Tour hos oss den 
19 maj. Dagsholm har sin kvaltävling den 
30 juni och Mellerud, hoppas vi, den25 
augusti. Finalen går sedan på Dagsholm 

den 22 september. Förhoppningsvis med 
många Forsbackapar.

Vecka 27, då Forsbacka-veckan börjar på 
lördagen, startar med Provinstidningens 
Trav & Blues-golf den 4 juli. Mer om den 
kommer i nämnda tidning. På fredagen 
som följer går som vanligt KM Foursome 
av stapeln med en Herr- och en Damklass.

Golfveckan inleds på lördagen med en 
FYRBOLL då Kjell Heintz Bil AB åter-
kommer som sponsor, vilket vi är glada 
för. Avslutningen på golfveckan är också 
en FYRBOLL med nygamla Einhall som 
sponsor. Övriga tävlingar i golfveckan är 
som förra året.

Den 14 juli, efter Forsbackaveckan, har vi 
fått en ny Juniortävling. Det är styrelsen 
för Lars Bäckers stiftelse som beslutat att 
sponsra denna tävling där vi också kom-
mer att bjuda in juniorerna från  Billerud. 
Ett stort tack riktar vi till stiftelsen.

Nytt för i år är också att vi lägger ner 
Kommunkampen och låter Bengtsfors-
spelarna hålla sitt mästerskap den 15 sep-
tember. Dagen därpå avslutar vi tävlandet 
med en FLAGGTÄVLING. Se komplett 
tävlingsprogram nedan.

Svante Melander
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JUNIORKOMMITTÉN
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Markus Kjellin kör wedgetest tillsammans med Birger klockan 08:50 den 4 april 2012. 
Termometern stod på nollan. 

Säsongens utomhusträning komm-
er att börja under vecka 16. Dagar, 
tider, gruppindelning och träningsav-
gifter hittar ni inom kort på hemsi-
dan under fliken ungdom. På hemsi-
dan finns nu ett anmälningsformulär 
som ni kan kopiera, fylla i och sen 
skicka som e-post till hotell.fogk@
telia.com. Gör detta så fort som 
möjligt, tack!

Under säsongen kommer vi att arrang-
era flera intressanta saker för er juniorer, 
som t. ex. sommarläger, klubbkval för 
Skandia Cup, Skandia Cup Regionalfinal, 
Lars Bäckers Vandringspris och mycket 
annat. Ni hittar mera information kring 
tävlingar inom och utanför distriktet på 
distriktets hemsida, http://bdgf.se/ . 

BDGF Junior finns också på Facebook!

Hälsningar Juniorkommittén

Information 
kring årets 
juniorträning

DEMODAGAR 
2012

Taylor Made kommer till Fors-
backa torsdag 3 maj, 15:00-
19:00. För att underlätta arbetet 
ser vi gärna att ni bokar tid för 
utprovning, detta görs i shopen. 
Självklart kan man bara komma 
bakom ladan och testa nyhe-
terna utan förbokning.

Övriga klubbmärken har vi inte 
bokat in någon demodag med. 
Håll koll på hemsidan!

Byt grepp på      

klubborna!

Att spela med gamla grepp är 
inte bra. Oftast blir greppen 
halkiga då dom blir gamla, 
detta leder till att man omed-
vetet greppar hårdare. Följ-
derna kan bli skador eftersom 
spelaren spänner sig, samt 
kortare slag då en spänd 
muskel genererar lägre klubb-
hastighet än en avslappnad 
muskel.

Jag kör en kampanj under 
april och maj. Om ni byter fem 
eller flera klubbor så bjuder 
jag på ett grepp. (Ej putter-
grepp)

Välkomna in till shopen och 
golfverkstan!!

Hälsningar

Birger 

mailto:hotell@fogk.com
mailto:hotell@fogk.com
http://bdgf.se/
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Vi har precis kommit hem efter än 
väldigt lyckad vecka på Lumine Golf, 
strax utanför Tarragona i Spanien. 
Vi var 23 stycken totalt som spelade 
på Lumines två stora banor, Lakes & 
Hills. 

Anläggningen har även en 9-håls bana, 
som några spelade på vår lediga dag. 
Enligt dessa galna golfare var även denna 
bana väldigt bra. Lakes är en mäster-
skapsbana där man kommer att arrangera 
kvalet till Europa Touren om några år. 
Banan är lätt att gå med långa fina hål. 
Svårigheterna på denna bana är längden, 
de många och fina bunkrarna samt de 
snabba greenerna. Här spenderade vi tre 
dagar då denna bana har de bästa möjlig-
heterna till träning. Hills är kortare och 
enligt många också bättre och mysigare. 
(Jag håller med!) Svårigheten på Hills var 
att det var ganska smalt på sina håll, även 
här var greenerna riktigt bra och snabba.

De flesta spelade golf och tränade i golf-
skolan i fem dagar. På vår lediga dag åkte 
många av oss på utflykter. Sten Svenhage 
samlade ihop ett gäng och åkte på en vin-
resa som var mycket uppskattad. Jag och 
några till tog tåget till Barcelona för att 
se på sevärdheter som La Sagrada Familia 
och Camp Nou, samt strosa runt på La 
Rambla. Några var lite kultiverade och 
besökte Tarragona, en stad som då och då 
kallas för Lilla Rom.

Resan var som sagt väldigt lyckad, mycket 
tack vare den otroliga service som vi fick 
av Lumines personal. Klubbor tvättades, 
man fyllde på rangebollar då det började 
att sina på den fronten samt att bagarna 
transporterades mellan de olika banorna.  
Ett tack till väder-gudarna också, en hel 
vecka med bara sol underlättar en hel del.

Avslutningsmiddagen på The Beach Club 
var häftig upplevelse. Vi var totalt 120 

personer som var bjudna på festen. När 
vi anlände fick vi dryck med bubblor och 
show av två trollkarlar. Därefter var det 
grillbuffé med musik och dansuppvisning.  
En helt perfekt avslutning på en bra 

vecka. Jag kan bara hålla med Bo-Lennart 
Hjalmarsson: Birger, denna veckan var 
allt en 10-poängare!!

Tack alla härliga gäster för en trevlig 
vecka! //Birger

Forsbackas Golfresa till 
Lumine Golf 2012

Hål nummer 11 på Hills (Här gjorde Peter Kullberg birdie 
då han spelade Birger.(Bäst när det gäller!!)

Hills 
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Ett glatt gäng är samlat på Hills innan avslutningsmiddagen.  

Inspelet på hål 18Green på hål 18
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Jägmästarflygeln en 
kort resumé av 265 år

Text och projekt ansvarig Sven-Åke Runelid 
 foto: Forsbacka Bildarkiv och  L. Sundberg

”Karaktärsbyggnaden på Forsbacka är byggd 
till två våningar år 1747 av gott, moget  fu-
rutimmer längd 40, bredd 21 ½, höjd 10 ¾ 
alnar och täckt med skiffer, brädfordrad med  
fönsterbräder och oljemålad”

Så beskrevs Forsbackas gamla huvud-
byggnad (Jägmästarflygeln) i 1805 års 
värderingsprotokoll. 

Jägmästarflygeln har under sina 265 år 
upplevt Forsbacka i både mot och med-
gång och varit nära sin egen undergång. 
Fram till 1818 utgjorde den huvudbygg-
nad för brukspatronerna och var däref-
ter bostad för bruksbokhållare, rättare, 
trädgårdsmästare, kusken och arbetare på 
gården. Namnet ”Jägmästarflygeln” hittar 
jag inte före Golfklubbens ankomst till 
gården och vem som döpte byggnaden 
kan jag inte hitta i några historiebeskriv-
ningar. Men kanske ansåg någon att en 
gård av denna storlek borde haft en Jäg-
mästare och han borde ha bott här….

1853 under Forsbackas storhetstid ge-
nomgick byggnaden en större renovering 
och hade en kort upprustad blomstrings-
tid fram till att bruket gick i konkurs 
under 1870-talet.

Därefter slumrade Jägmästarflygeln 
in mer eller mindre, med några små 
uppryckningar runt förra sekelskiftet. 
Under andra världskriget utgjorde den en 
luftbevakningsstation med ett utkikstorn 
på taknocken. 1948 diskuterade man i 
Åmåls drätselkammare om att byggnaden 
skulle rivas och flyttas till Hammars Park 
i Örnässkogen för att bli ungdomsgård . 
Andra föreslog att den skulle huggas upp 
och användas till ved.

Jägmästarflygeln överlevde och 1971 
väcktes den ur sin 100-åriga Törnrosa-
sömn och lyftes upp och renoverades ut-

vändigt och återfick den vackra karaktär 
som den förtjänar.

1988 var det så dags för en invändig 
totalrenovering med en unik blandning 
av gammalt och nytt. Länsantikvarie 
Margareta Hallin och hennes medarbe-
tare kunde finna spår från 1853, med bl.a. 
dagsverksstickor, tidningar och väggmål-
ningar. 
Hon lyckades återskapade färgsättningen 
i vissa utrymmen samtidigt som rummen 
fick hotellstandard. 

Tiden går och läker inte alla sår utan de 
senaste 23 årens slitage har gett vissa ska-
vanker och nu måste vi göra en uppryck-
ning både invändigt och utvändigt.

Utslitna möbler, sängar, gardiner, per-
sienner och utrustning måste lagas och 
bytas ut efter hand. Väggar, fönster, dör-
rar mm skall målas och fräschas upp efter 
skador från tidens tand. 

Vi går varligt fram och har helrenoverat 5 
rum och en del gemensamma utrymmen 

JÄGMÄSTAREN

Tillbaka till innehåll
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Vi har handlat på Blocket, Erikshjälpen,  
IKEA och Auktioner. Vi har fått in bra 
anbud och offerter , vilket gjort att vi 
kunnat hålla nere kostnaderna för det 
finns mycket som behöver åtgärdas och 
ju mer vi restaurerar, desto mer dyker det 
upp som behöver fixas.

Under våren kommer även byggnaden att 
målas utvändigt. Om vädret tillåter kan vi 

vara klara till början av säsongen, så våra 
gäster kan flytta in i fräscha rum och se 
en skinande nymålad byggnad. Länsan-
tikvarien har beviljat ett bidrag på 80.000 
kronor vilket skall täcka de merkostnader 
som alltid uppstår när gamla kulturbygg-
nader skall renoveras. 

Ingenting är gratis men med tur och 
lite skicklighet ska vi hålla oss inom de 

budgetramar som är avsatta för fastighe-
ten 2012. 

Vi försöker även med en ny marknadsfö-
ring för att locka gäster under de dagar 
som vi det senaste året haft låg belägg-
ning. Se hemsidan och Golfsiden.no bl.a.

17
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AVGÅENDE BANCHEF
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Spanien förbereders sig för den 
generalstrejk som skall genomföras 
imorgon (28/3). Allt kommer att vara 
stängt, även små familjedrivna kvar-
terskrogar (till förtret för de general-
strejkande).

Det kommer säkert att dunkas på trum-
mor och skrikas i demonstrationstågen, vi 
hoppas slippa glaskross och plundring här 
i Marbella, värre blir det nog i storstäder-
na. Öppna barer kunde säkert förhindra 
en del skadegörelse. Orsaken till general-
strejken är de åtstramningar som planeras 
och till viss del beslutas, krisen är mycket 
kännbar för många. Tyvärr kan nog inte 
strejker förändra verkligheten.

I Sverige ser det ljusare ut för såväl 
ekonomi som golfbanor, om Ni städar 
bra och vädret håller i sig kan det bli 
enriktigt tidig golfstart. Idag har vi 22 
grader här och av uppgifter att döma ca. 
20 i Åmål.

Uppmanad att göra så, skriver jag om 
banan. Då jag lämnat uppdraget som 
ordförande i bankommittén kan jag inte 
berätta vad som kommer att hända i 
framtiden men lite om vad som hände 
2011. 

Efter ännu en svår övervintring kund vi 
något överraskande spela på en fin bana 
redan i slutet av maj vilket är enutmaning 
varje år. Att vi fått kraftigt bestånd av 
brunven och därmed mindre vitgröe på 
våra greener gör att vi förutom miljövin-
sten får bättre övervintringar än tidi-
gare. Brunven kräver mer skötsel under 
sommaren vilket ger oss bättre puttytor 
under en längre del av året. En annan 
utmaning 2011 var att ”toppa” banan till 
RM-äktamakar. Av kommentarerna att 
döma lyckades vi ganska bra, förhopp-
ningsvis sprids ryktet om Forsbackas fina 
bana.

Ny tee togs i bruk på hål 17 och efter-
frågad WC uppfördes vid hål 12. Under 
hösten inköptes en begagnad kedje-
grävare vilket gör att ”lediga stunder” 
kan utnyttjas till dränering, ett närmast 

omättligt behov. FW har sanddressats 
under hösten. Detta bör göras varje år 
men p.g.a. blöt bana har detta inte kunnat 
göras under de senaste tre åren.

Det pratas igen om nödvändigheten att 
vända banan så att nuvarande hål 10 blir 
starthål. Endast ett och tillika gammalt 
argument har framförts (bättre avslut-
ningshål), något annat som talar för 
finns inte. Personligen finner jag flera 
argument mot en förrändring och för att 
behålla den startordning som vi har idag 
men kommer ändå inte att lägga mig i 
saken i framtiden.

Golfåret ville inte ta slut. Sent i novem-
ber flyttades spelet från ordinarie- till 
provisoriska greener. Golfspelet övergick 
för många till golfpromenader på våra 
vackra första nio. I december påbörjades 
ombyggnad av tee på hål 4, åtgärden 
ingår i verksamhetsplanen för 2012. Fel 
plats och fel utseende tyckte några (det 
brukar några tycka). Nu är det faktum 
som kommer att visa sig bli bra, arbetet 
har framskridit så att endast finjustering 
och sådd återstår att göra.

I december och januari fick vi god hjälp 
av kommunens röjarlag. Det har huggits 
och röjts i stor omfattning i syfte att få en 
inbjudande infart samt låta träden när-
mast banan utvecklas och bli vackra. För 
mycket avverkat tycker en del (det brukar 
en del tycka). När träden är fullövade och 
naturliga bestånd av blommande buska 
och träd blir synliga kommer Forsbacka 
att bli ännu vackrare.

Runt banan finns många naturliga be-
stånd av bl.a. olvon, hagtorn, fläder och 
rosor. Det är min förhoppning att ban-
kommittén även i framtiden låter dessa 
utveckals och bli synliga. Allt som ser ut 
som sly är inte sly.

Vår fotoexpert och F.W.-klippare (Leif 
Sundberg) har på ideell basis reviderat 
vår banguide samt iordningställt material 
för tryckning av nya teeskyltar, klubben 
har därmed sparat en hel del pengar. Tack 
för detta.

Efter styrelsemötet i slutet av december 
med en delvis ny och entusiastisk styrelse 
bestämde jag mig för att lämna uppdraget 
i bankommittén men sitta kvar i styrelsen 
under den tid som jag åtagit mig. Johnny 
Kjellin har tackat ja till uppdraget om 
ordförande i bankommitté. Rätt man på 
rätt plats. Nu är ”manegen väl krattad” 
men det krävs en person med intresse, 
tålamod, integritet och ”tjock” pansar för 
att göra ett bra jobb. Johnny har alla de 
egenskaperna. Ser fram emot många fina 
dagar på Forsbacka och numera alltid 
medförande golfklubbor.

Med hopp om att ni har haft en fin Påsk
Paul Erixon

TACK FÖR MIG
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INFORMATION FRÅN RECEPTION, KANSLI  OCH SHOP

Välkomna till en ny säsong. Några större 
förändringar blir det inte utöver ändrade 
öppettider för shopen. Tidbokningen 
kommer att fungera på samma sätt som 
förra året d.v.s. från 07.00 till 18.00 på 
vardagar och till 16.00 på helger. Boka tid 
kan man göra på sin egen sida på 

golf.se, ringa till receptionen eller på ter-
minalen i klubbhuset. Övriga tider gäller 
bollränna. Alla får boka 30 dagar före och 
ha totalt 10 bokningar varav 6 på varda-
gar och 4 lö/sö/helgdagar, men endast en 
per dag. Vill man spela mer bokar man 
efter första rundan! Notera också att vi 

kräver golf-ID på samtliga i bollen vid 
bokning, så ta reda på era golfvänners 
Golf-ID och spara dem under ”golfvän-
ner” på er sida på Golf.se. Vi hjälper er 
gärna om ni inte vet hur ni gör!

Göran, Ann-Britt och Birger

Öppettiderna i shopen 
blir enligt följande:

GRAND OPENING 
14/4 och 15/4 10.00 – 14.00

APRIL 
Måndag-torsdag 12.00 – 18.00  
Fredag 12.00 – 16.00 
Lö/sö/helgdag 10.00 – 14.00

MAJ OCH SEPTEMBER
Måndag 12.00 – 18.00  
Onsdag-torsdag 10.00 – 16.00 
Fredag 10.00 – 16.00 
Lö/sö/helgdag 10.00 – 14.00

JUNI, JULI & AUGUSTI
Måndag-torsdag 09.00 – 18.00  
Fredag  09.00 – 16.00 
Lö/sö/helgdag 09.00 – 15.00

Vid vissa tävlingar och annat öppnar 
vi tidigare.

Ann-Britt Larsson och 
Birger Kjellstedt

Foto: Peter Jacobsen

Foto Leif Sundberg
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