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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Den frivillige ordföranden
När jag ofrivilligt blev ordförande 
tänkte jag att jag får försöka att 
göra det bästa av situationen året ut. 
Efter några månader märkte jag allt 
mer vilket hedersuppdrag det är att 
vara ordförande i en golfklubb som 
Forsbacka. En golfklubb som har 
en potential utöver det vanliga. Här 
finns en fantastisk bana belägen på 
en underbart vacker plats. Här finns 
välbevarade byggnader som är unika i 
sitt slag och här finns det trevliga och 
engagerade medlemmar.

Ju mer jag satte mig in i verksamheten, 
desto mer förstår jag hur privilegierade 
vi är som har tillgång till allt detta. Det 
är klart att det finns skönhetsfläckar, 
men i stort sett är det en fantastisk 
anläggning.

När jag pratade med Stefan Jansson, 
SGF:s nye klubbkonsulent, så fick 
jag samma svar: Forsbacka är en 
anläggning utöver det vanliga. Han 
tyckte att det mesta vi gjorde var bra, 

MEN, som han sa, vi borde vara minst 
200 medlemmar fler för att bli en stabil 
klubb i framtiden. Hur blir vi det? Vi 
har infört gratis golf  för ungdomar. 
Vi har infört en 12-hålsslinga för 
de som önskar. Vi lockar till gratis 
nybörjarkurser mm.

Stefan Jansson tyckte vi var på rätt väg 
och förhoppningsvis ska det ge fler 
medlemmar i framtiden.
En golfklubb har svårast att behålla 
medlemmar med HCP 27-54 
och eftersom majoriteten av våra 
medlemmar har högt HCP måste vi 
värna om dessa så de inte tröttnar. 

Framtidens stora utmaning är att 
bli fler medlemmar och framförallt 
behålla de med högt HCP, för att nå 
detta mål så är jag fast besluten att vi 
skall välja vägar där vi säkerställer, att 
förändringar och ombyggnationer på 
banan, inte leder till att medlemmar 
med HCP 27-54 känner att banan 
blir svårare och tuffare att spela, och 

därmed kanske överväger att ge upp 
golfen.    
Vi måste bli fler inte färre.
Som sagt, jag har gått ifrån den 
ofrivillige ordföranden till den frivillige 
och kan tänka mig att fortsätta om ni 
ger mig förtroendet.

Ses på klubben!
Henrik Olsson, ordförande

Ordförande 
Henrik Olsson
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RAPPORT FRÅN BANKOMMITTÉN 2016

Inför vintern 2015/2016 gjordes 
alla tänkbara förberedelser för att 
banan skulle övervintra på bästa sätt. 
Uppsläpp av fairways, hålpipning, 
uppsläpp av greener och uppskärning 
av ”diken” från lågpunkter på vissa 
greener m.m.
Nu förärades vi emellertid en snäll 
vinter utan att någon is bildades på 

varken greener eller fairways så någon 
riktig utvärdering av vidtagna åtgärder 
fick vi inte, men detsamma kommer att 
göras inför kommande vinter.

Ombyggnaden av 13:e green föll väl ut 
och alla kan konstatera att det gamla 
problemet med boll som vägrar stanna 
kvar på green numera är ett falnande 
minne, men kanske inte för de som 
aldrig fick bollen i hål.

Röjargänget har gjort stora insatser 
under den gångna vintern och 
våren, visst blev det fint att kunna 
se huvudbyggnaden från 8:e tee och 
tvärtom! Gänget jobbar oförtrutet 
vidare och ser gärna att flera vill 
ansluta.

Detsamma gäller vårstädningen som i 
år ökade med ca 20 % i antalet unika 
personer till 40, det är nämligen så 
enkelt att ju fler desto lättare och 
framför allt trevligare!

Fotboll, ja vi har börjat med 
”footgolf ” som en udda verksamhet, 
banan är integrerad i korthålsbanan 
och kan nyttjas gratis av både 
medlemmar och gäster. Inte alls så 
lätt även om bollen är stor och hålet 
betydligt större än golfens, ni som inte 
provat på – gör det!

Greenkeeper Per-Åke Gärdensmo med 
personal har som vanligt gjort bra jobb 
och vid vissa tillfällen har han kunnat 
kalla in frivilliga krafter som sin fader 
Ulf, P-O Bengtsson och Bo Jansson. 

Bron, den danska TV-serien tänker jag 
inte skriva om, men vår bro vid 18:e 
är fint renoverad under ledning av 
frivillige Rolf  Andersson, dessutom 

fick vi ett ekonomiskt bidrag från 
Birger Olsson som inte är medlem 
men nyttjar den då och då, stort tack 
för det!
Vi har alla, med glädje, konstaterat 
att vår bana varit i strålande skick och 
legat högt över Svenskt Golfindex 
redan från tidigt i vår. Det har varit 
väldigt få påpekanden och klagomål 
från gäster under året. Ett var till ex: 
”Det var olika sand i bunkrarna”, nu 
var och är det fortfarande så, men ni 
som är medlemmar förstår att det tar 
både tid och pengar att byta sanden i 
alla och kommer att ske fortlöpande.

Till sist vill jag återigen tacka alla 
frivilliga krafter som ställer upp, dels 
med handkraft och dels med tips och 
råd som från min ”egen konsult” 
Andreasson, ja ett stort tack till er som 
på alla sätt vill vår fina klubb väl!

Johnny Kjellin BKO

Höstens röjardagar

Golfbana och skog

Fotbollsgolf från vänster Linus Johansson, Alexander Edvinsson och 
Robin Eriksson

2016                                                                                                                                   
November 12, 26 
December 10, 17

Samling kl. 09.00 medtag fika
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OLDTIMERSKOMMITTÉN

Ökat deltagarantal på torsdagar
Alla 50+ damer och 55+ herrar är välkomna att delta i Forsbackas 
oldtimerstävlingar. Under säsongen 2016 genomförde vi 23 tävlingar: 
11 poängbogey, 11 slaggolf och en partävling. Vi har också haft en 
matchtävling under säsongen. Totalt har vi haft 667 starter på våra 
tävlingar, vilken är en glädjande ökning med 24 % från 2015. I våras 
gjorde vi en trevlig utflykt till Årjängs bana.
Torsdagen 27/10 hade oldtimers årsmöte med efterföljande middag på 
Dalhall. 
Priser delades ut för säsongens tävlingar. 
Vinnare i oldtimers tävlingar:
•  Partävling: Leif Andreasson/Ivan Hemmingsson
•  Torsdagstävlingar dam: Kerstin Jansson
•  Torsdagstävlingar herr: Rolf Weibull
•  Torsdagstävlingar 9-hål: Vera Kadhammar
•  Matchtävling: Rolf Weibull

Den fullständiga pristagarlistan för tävlingarna återfinns på hemsidan. 
Där finns också protokoll från årsmötet och kommitténs möten.
På årsmötet valdes Rolf Weibull till ordförande i oldtimerskommittén. 
Övriga ledamöter i kommittén är Christer Axelsson, Kerstin Jansson, 
Ulla Gustafsson (omval), Reinhold Berg (nyval) och Gunilla Kjellstedt 
(nyval).

Årsmötet beslutade att återgå till det 
poängberäkningssystem som vi hade 2015. Sålunda räknas 
poängen/slagen i de fem bästa tävlingarna under säsongen 
ihop och vi får en resultatlista för PB och en för slaggolf.
Årsmötet beslutade också att som tidigare ha en partävling i 
början av säsongen och sedan växla mellan PB och slaggolf 
på torsdagstävlingarna. Kommittén kommer också nästa år 
att arrangera en matchtävling och ordna en utflykt till någon 
grannklubb.
Efter att Monica Fagerström och Ulf Gärdensmo 
avtackats för sitt jobb i oldtimerskommittén njöt alla 
årsmötesdeltagare av den goda maten på Dalhall.

Ett kärlekskrankt par av nordisk 
kärrtrollslända njuter av livet på 
skribentens huvudEn fyrfläckad trollslända på elfte hålet 

pumpar upp vingarna för att ta sin första 
flygtur.

Större träfjäril på fjortonde hålet är på väg 
mot en lämplig plats att övervintra och 
förpuppa sig på.

Middag efter årsmötesförhandlingar

Vy från sjuans fairway på oldtimerstävlingen 2016-09-22
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Tävlingskommittén på framkant 

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Segrare & Sponsorer på FoGKs tävlingar 2016

Tävlingsåret har varit positivt med 
fler deltagare i våra klubbtävlingar 
än tidigare år. Ofta har vädret en 
avgörande betydelse för golfspel, 
men även intressanta tävlingar och 
prisbordens utformning.

Årets prisbord har varit av mycket hög 
klass och ett stort TACK går till våra 
sponsorer som presenterat prisbord 
över det vanliga.

De tävlingsformer som lockar flest 
deltagare är fortfarande partävlingar 
i form av fyrboll bästboll, men vi har 
även sett en trend att få fler att starta i 
singeltävlingar.

Utöver våra egna klubbtävlingar 
har vi även haft seriespel, där vi är 
representerade i de flesta klasser och 
nämnas ska att D50 vann sin serie 
GRATTIS, och även de andra lagen 
gjorde många godkända tävlingar.

Säsongen 2017 har vi tilldelats en 
omgång på hemmaplan och vi hälsar 
klassen H80 välkomna till Forsbacka 
den 8 aug.

Damernas elitlag som spelar DIV 2 
väst placerade sig bra och nästa år 21-
22 juli har de hemmaplan, då får vi heja 
fram dem.

Vi har även fått en Skandia 
tour tävling för våra juniorer på 
hemmaplan, härligt. Hur kan vi förnya 
tävlingsverksamheten och få med fler i 
det som heter lek och idrott.

De som har singel HCP behöver 
utmaningar och slagtävlingar över 
18-hål. Andra ska erbjudas andra 
alternativ som gör tävlandet lustfyllt 
och attraktivt. Vi får sätta oss ner och 
ta ett snack på hur vi ska gå vidare. Du 
som har idéer och vill hjälpa oss i TK 
är välkomna. Vi behöver bli fler.

 Hans B Johansson
Tävlings och Serieansvarig

VOLVO WORLD GOLF CHALLENGE, 
FB 44 par
Sponsor: Bröderna Brandt bil AB
Damklass: 
Johanna Stolpen & Helene Andersson, 
44 poäng
Herrklass: 
Urban Larsson & Mikael Sördell, 
44 poäng

ICA SUPERMARKET, SINGEL, 92 pers
Sponsor: ICA Supermarket Lejonet 
Åmål
A-klass: Mikael Henriksson 40 poäng 
B-klass: Torbjörn Olsson 40 poäng  
C-klass: Robert Eklund 42 poäng

GOLFSTORES FYRBOLL, 72 par  
Sponsor: Dömle Golfshop Karlstad 
A-klass: 
Urban Svenhage & Tomas Halldan,
45 poäng   
B-klass: 
Maria Linberg Engberg & Sara 
Stålhandske 48 poäng  
 
GOLF DIGEST MAROCKO TROPHY, 
70 pers    
Sponsor: Golf Digest m fl   
Segrare A-klass: Johan Kemi, 69 slag 
Segrare B-klass: Christina Broqvist, 66 
slag    

KALKONGOLFEN, 60 lag  
Sponsor: Golfrestaurangen  
Segrare: Alexander Rosenbaum Peter 
Svensson 44 poäng 

TVÅ GENERATIONER, GS, 20 par  
Sponsor: Forsbacka GK 
A-klass:   Robin Eriksson & 
Glenn B Eriksson, 48 poäng  
GK-klass: Ella Roth & Martin Roth 58 
poäng   

  
  

FORSBACKAVECKAN

SEB IRISH GREENSOME, 94 par  
Sponsor: S E B Åmål   
A-klass: Jörgen Odén & Birger Hansson, 
41 poäng   
B-klass: Lennart Öhrn & Oskar 
Svensson, 45 poäng 

SÄFFLE SCRAMBLEN, 70 par  
Sponsor: Säffle Företag 
A-klass: Tomas Halldan & Lennart 
Gamnins, 59 slag   
B-klass: Patrik Solhemmer &   
Runo Åkesson, 59 slag 

ÄKTA MAKE/SAMBO MIX, 22 par 
Sponsor: Forsbacka GK   
Segrare: Anders Klang & Anette Klang 
44 poäng

ED OCH BENGTSFORS FÖRETAGENS 
SCRAMBLE, 88 pers    
Sponsor: Ed och Bengtsfors 
Företagarna    
Scramble-klass: Kjell Andersson 57,1  
Robin Eriksson   
Thomas Halling   
Joakim Halvarsson   

BLUESGOLF, SINGEL, 70 pers  
Sponsor: Kjell-Olov Heintz Bil AB  
A-klass: Hans B Johansson, 69 slag 
B-klass: Ing-Marie KJ-Karlsson, 76 slag 
C-klass: Sven Forsell 74 slag 

AUDIOVIDEO, SINGEL, 72 pers 
Sponsor: AudioVideo Värmlands-
gruppen   
A-klass: Torbjörn Olsson, 65 slag  
B-klass: Göran Torkildsson, 59 slag  
  
DALSLANDS TOUR KVAL, FB,  81 par 
Sponsor: Melleruds Nyheter  
Segrare: Ulrika Sten & Marie Sjöstedt, 
53 poäng

  
   

ETT STORT TACK TILL ALLA 

SPONSORER OCH TÄVLINGS-

LEDARE FÖR DENNA SÄSONG! 

 
 

 

 

 

Glenn B Eriksson och Robin Eriksson 
vann årets upplaga av Två Generationer.
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Audio video. Från vänster Kent Gustafsson från AudioVideo, 
Göran Torkildsson vinnare i B-klass, Torbjörn Olsson vinnare i 
A-klass och Patrik Solhemmer tävlingsledare.

I ICA Supermarkets singeltävling vann, från vänster, Robert 
Eklund från Dagsholms GK. Sponsorn Susanne Ahlin och 
vinnaren i B-klassen Torbjörn Olsson.

Från Vänster vinnare i SEB:s irish greensome. A-klassen Jörgen 
Odén och Birger Andersson. B-klassen vanns av Lennart Öhrn 
och Oscar Svensson.

Vinnare i premiären av Säfflescramblen Lennart Gamnis och 
Tomas Halldan i A-klassen och Patrik Solhemmer och Runo 
Åkesson i B-klassen. De flankeras av sponsorernas representanter 
Lasse Lindh och Peter Hahn.

Glada miner i det vinnande laget i årets scramble. Från vänster täv-
lingsledaren och sponsorernas representant Per-Anders Blom, Robin 
Eriksson, Kjell Andersson, Thomas Halling och Joakim Halvarsson.

Golfstore: Från vänster Tomas Halldan och Urban Svenhage som 
vann A-klassen. Sara Stålhandske och Maria Lindberg Engberg 
vinnare i B-klassen i Golfstores partävling.
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TÄVLINGSKOMMITTÉN

TK:s statistik
     

TK:s tävlingar 2015 Spelform Startande TK:s tävlingar 2016 Spelform Startande
2015 2016

Lions Cancerfond FB 68 Bluesgolf Singel 70
Volvo World Golf Challange FB 80 Volvo World Golf Challange FB 89

Två Generationer GS 34 Två Generationer GS 40
ICA Supermarket Lejonet Singel 85 ICA Supermarket Lejonet Singel 92

SEB Fyrboll FB 132 SEB Irish Greensome FB 188
Ed/Bengtsfors företagen Scramble 96 Ed/Bengtsfors företagen Scramble 98

Golfstore FB 108 Golfstore FB 144
Trav och Bluesgolf Singel 61 Säfflescramblen Singel 136
Axel P/AudioVideo FB 104 AudioVideo FB 72

Startande Forsbackaveckan 586 730
Golf Digest Singel 76 0

Äkta Make/Sambo mix GS 40 Äkta Make/Sambo mix GS 44
Kalkongolfen GS 92 Kalkongolfen GS 116

Summa startande 976 1089
Diff 113

Genomsnitt per tävling  69,7  77,8

Hela gänget samlat inför herrkommitténs avslutningstävling.
Foto: Terje Olsen
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DAMKOMMITTÈN

Forsbacka vann Billerudsmatchen 2016
Damernas golfår 2016 startade med 
en regelkurs, under ledning av vår pro 
Birgitta Hansen.  Vi var sammanlagt 38 
damer som träffades tre söndagar under 
mars månad för att fräscha upp våra 
regelkunskaper.

Vårmötet lockade även detta år många 
förväntansfulla damer. Vi hade en trevlig 
eftermiddag tillsammans med mingel, 
information om årets begivenheter och 
mannekänguppvisning med shopens 
utbud. 

Lördagen 23 april var vi 26 damer som 
antog utmaningen och åkte på ”hemlig 
resa”. Årets resmål var till den natursköna 
banan KobergsGK. Döm av vår förvåning 
när vi vid framkomsten träffade på 
Forsbackas herrar, som också förlagt sin 
”hemliga resa” till samma resmål. Vi fick 
en fin dag i strålande solsken. Vinnare av 
tävlingen och vandringspriset blev Marita 
Gustafsson.

På våra damdagar och övriga tävlingar, 
såsom Vårblomman, Nattens Drottning, 
Billerudsmatchen och Bokslaget har 
vi varit sammanlagt 526 damer som 
spelat och tävlat. Nytt för i år är att vi 
räknat poäng för alla som deltagit på 
våra ”måndagstävlingar”. Vinnare av 
poängjakten blev Johanna Stolpen och 
eclectic vanns av Helene Andersson. 

Årets matchspel ”vinners cup” togs hem 
av Annika Gip och ”losers cup” av Sara 
Stålhandske. 

Billerudsmatchen som i år spelades 
på Forsbacka vanns i år av Forsbackas 
damer.
Till ”årets damgolfare” utsågs Johanna 
Stolpen, som fick mottaga Wiveka 
Cedervalls vandringspris.

Damerna avslutade säsongen lördagen 
den 24 september med en singeltävling 
och en lagtävling i ”valstakt”. 
Avslutningen kunde inte ha blivit bättre, 
31 damer som fick spela golf i strålande 
solsken på en bana i toppskick. Det visade 
även resultatet där Marita Gustafsson 
segrade på 42 poäng. Lagtävlingen vanns 
av Marita, Eva, Kari och Reidun.Kvällen 
avslutades med supé och 
prisutdelning på restaurang 
XO.
Vi i damkommittén, Britt, 
Birgitta, Helene, Johanna, 
Maria och Ulrika vill tacka 
alla damer som deltagit i våra 
olika aktiviteter och tävlingar 
under året. Vi vill också tacka 
alla våra sponsorer som bidrar 
till våra fina prisbord.

Nu tackar vi, Britt och 
Birgitta för oss och lämnar 
över till våra yngre kollegor i 

kommittén. Vi har haft några fantastiska 
år tillsammans och vet att ”tjejerna” som 
är kvar med förstärkning av Annika Gip 
och Marita Gustafsson ser fram mot att 
träffa Er och alla nya damer nästa år igen.

Damkommittén
Britt Gustavsson

Avslutning. Vinnare från vänster: Poängjakten 18 hål - Johanna Stolpen, 
Matchspel winners cup - Annika Gip, Eclectic - Helene Andersson och Poängjakten 9 hål 
- Karina Gureborg

Hemliga resan.
Britt Gustafsson och Marita Gustafsson efter 
en trevlig runda på Kobergs GK.

Vårmöte
Det var många damer som kom och deltog i 
årets vårmöte.
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Regelkurs

Klubbens PRO Birgitta Hansen höll under våren en uppskattad regelkurs.

Bokslaget

Bokhandelns två representanter Jürgen och Irene 
Picha recenserade och berättat om samtliga böcker 
på ett intressant sätt. 24 damer kom till spel och alla 
deltagare fick med sig en bok hem. 

I mars 2016 gick det ut en inbjudan, för 
information om årets bemanning som 
Golfvärd, till alla i klubben. Samling på 
Forsbacka i Herrgården den 2 april.

19 av de tidigare Golfvärdarna var 
positiva till att medverka även i år. 
Lite senare under säsongen tillkom 
ytterligare 2 till gruppen ”Vårat Gäng”. 

De 21 Golfvärdarna har varje 
tävlingsfri helg bemannat i egenskap 
av såväl starter som bilburen Golfvärd. 
I regel har man haft två pass. Till vår 
glädje har vi i år haft datorhjälp för att 
kunna uppdatera morgonens uttagna 
bokningslista efter hand som den 
fylldes på via Git eller shopen.

Säsongen startade Kristi Himmelsfärds 
Dag och slutade sista helgen i augusti. 
Mellan kl 08:30 och fram till kl 13:30 
ca har ni medlemmar och gästande 
spelare kunnat välkomnas och mötts av 
en Golfvärd vid såväl start som ute på 
banan. Som starter har man haft många 
trevliga samtal med alla spelare. Mycket 
inspirerande har det varit att få ta del 
av gästande spelares information om 

deras hemmabanor och hur de har rest 
runt i Sverige och i vårt område. De har 
alla haft något positivt att säga om vår 
bana. 

När Golfvärden i bil samtalat med 
spelare och kanske hjälpt till att leta 
efter en boll eller varit fore-caddie har 
detta också gett positiva vibbar. 

Golfvärdar gör fin PR

Våra gäster uppskattade det mottagande de fick av när de mötte klubbens golfvärdar. 
Här representerade av Vera Kadhammar, Patricia Söder och Gunilla Hjalmarsson.

Likaså när man har kunnat erbjuda 
påfyllning av vatten. Mycket glädjande 
för oss har det därför varit att få veta, 
att det i enkäter framkommit fina 
lovord om oss Golfvärdar. Det är fin 
PR!

Ansvariga har varit: Ingegerd och 
Reinhold Berg
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Rapport från D-70 2016 Gunilla Kjellstedt, 
Birgitta Nyqvist, Berit Erixon, Patricia Söder

Rapport D60 2016 Kerstin Jansson,
Ing-Marie Kj-Karlsson, Kerstin Svensson, 
Marita Gustafsson o Britt Gustafsson

D30 har avslutat sin femte säsong i Bohuslän-Dals seriespel. 
Även denna säsong spelade vi i division 2 där det var fem delta-
gande lag.
De två första tävlingarna spelades som fyrboll/bästboll på Lyse-
kil-Holma GK samt Dagsholm GK där vi lyckades placera oss 
på en fin andraplats. Den tredje tävlingen spelades som singel på 
Tjörn GK och säsongsavslutningen spelades på Dynekilens GK 
med en fyrboll/bästboll, en foursome och en singel. Överlägsen 
segrare i division 2 blev Lyckorna GK och Forsbacka slutade på 
en fjärde plats.
SGF och BDGF bestämde att åldersfördelningen i klasserna 
skulle ändras till säsongen 2016, därmed blev D35 ändrat till 
D30. Tack vare detta lyckades vi få ihop ett lag i år igen. Laget 
har fortfarande få spelare, i år har vi varit sju stycken. Fyra av 
oss var med även i fjol medan tre var nya i laget för säsongen. 
Vi som spelat i D30-laget under 2016 är Ulrika Abrahamsson, 
Helene Andersson, Annika Gip, Lisa Johansson, Maria Lindberg 
Engberg, Ulrika Sten och Sara Stålhandske. Även Martina Ols-
son har gjort ett välkommet inhopp på en av tävlingarna.

Ni som är mellan 30 och 49 år och som är intresserade av att 
vara med i vårt seriespelslag får gärna kontakta mig så snart som 
möjligt.
Vi ser med glädje fram emot nästa golfsäsong då vi ska kämpa 
vidare och fortsätta klättra i tabellen! Tack till alla spelare i D30 
för den gångna säsongen!

Helene Andersson
Lagkapten D30 

D-30 säsongen 2016

I laget ingick Britt Gustafsson, Marita 
Gustafsson, Ing-Marie Kj-Karlsson, Aina 
Olsson, Kerstin Svensson och Kerstin 
Jansson.
Med lite förändringar inför säsongens 
seriespel D60, div 2 spelades det i 
Omgång 1: fyrboll/ bästboll alla resultat 
räknades.
Omgång 2: 1fyrboll/ bästboll (Britt / 
Marita) 1 foursome (Kerstin/Kerstin) 1 
singel (Ing-Marie) alla resultat räknades.
Omgång 3 och 4: 5 singlar där 3 resultat 
räknades.
Vi började på Mellerud där vi med 
258 slag tog 1:a platsen. Nästa omgång 
spelades på Orust med ny spelform. 
Spännande men lite nervöst då alla 

resultat räknades men med bra resultat 
från alla tog vi ändå en delad 2:a plats. 
Höstsinglarna spelade vi på Sotenäs, där 
vi med 291 slag kom 2:a. Sista tävlingen 
gick på Uddevalla där det blev en 3:e plats 
men där vi höll undan och tog en andra 
plats totalt i div 2 vilket innebär att vi 
spelar i div 1 nästa säsong.
Med en trevlig avslutning på restaurang 
Solsidan vill jag, som lagledare, tacka alla 
som med gott humör och kämpaglöd 
varit med i seriespelet. Eftersom några 
blir ett år äldre hoppas vi på fler damer 
som vill komma med i laget. Hör gärna av 
Er till mig eller någon annan i laget.

Kerstin Jansson/lagledare

Seriespel D-60, div 2

Först en tillbaka blick från  1994.  Då 
vann Forsbackas D-40 lag bestående av 
Kerstin Baier, Gunilla Kjellstedt, Marita 
Andreasson, Patricia Söder, Anita 
Johansson och Irene Klarbring hela D-40 
seriespelet för damer i Bohuslän-Dal. Nu 
22 år senare, efter år av diverse prisbord 
som bestog av paraplyer, bollar, tröjor och 
ljus, är Forsbackas damer fortfarande i 
toppen.
Våren 2016   var spänningen stor när 
D-70 tog klivet upp till div 1 i Bohusläns-
Dals seriespel.  Vi spelade i år på 
Dagsholm, Uddevalla, Skaftö och Orust 
och placerade oss 2a i varje omgång.  Den 
9 augusti  blev Gunilla Kjellstedt trea i 
DM.   
Forskare tittar på de som är födda 
på 40-talet, så kallade ”rock ’n roll 

generationen” och skriver att en 70-åring 
idag är ungefär som en 40 åring för 30 
år sedan.  Kanske 30 år från nu bli vi 
lika glada 100 åringar som tar plats i 
Bohuslän-Dals D-70 lag.
Tack flickor för ert angenäma och glada 
sällskap – fler damer är på väg in i laget – 
ni är välkommna,  jag hör av mig.  Tack 
till våra supporters och ett extra kram till 
Birgitta och Berit som ställde upp med 
bil och körde oss till banorna tidigt på 
morgonen – vi alla uppskattar er.
Väl mött alla 2017. 

Vi som tävlade 2016 var Birgitta Nyqvist, 
Gunilla Kjellstedt, Berit Erixon, Patricia 
Söder och Anita Johansson 

Yours truly/ Patricia Söder Coach D-70

D-70 säsongen 2016
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I år bestod laget av mig (Sarah 
Johansson), Birgitta Hansen, 
Thinka Berg Sköld, Irene ”Irren” 
Gustafsson, Johanna Stolpen 
och Helene Andersson. Målet är 
givetvis inte, vilket jag var tydlig 
med redan förra säsongen, att vi 
sex ska vara eller bli ett elitlag. 
De flesta är nog överens om att 
det inte funnits något elitlag 
på damsidan sedan laget var i 
Elitserien. 

Vårt mål är att bygga upp ett lag 
som förhoppningsvis i framtiden 
kan titulera sig som ett elitlag. Det 
är viktigt för unga tjejer att veta 
att det finns ett lag som de kan 
bli en del av. Det är också viktigt 
för Forsbacka att det finns ett 
lag. Givetvis gäller detta även på 
herrsidan. 
Trots att vi inte är ett elitlag kan 
nog flera av oss intyga, även om 
det (kanske) finns viktigare saker 
än golf, att golfen är roligare nu än 
någonsin. 

Vi är glada och tacksamma för att 
även i år ha fått Forsbackas stöd att 
representera klubben. Fina Koberg 
Golfklubb tog emot oss den 15–16 
juli. I år var vi 15 deltagande lag, 
dvs. mer än dubbelt så många som 
förra året. Vi slutade på tionde 
plats, vilket vi är nöjda med och 
stolta över med hänsyn till vår 
kapacitet.

Tack Johanna och Helene för att 
ni alltid ställer upp och alltid är 
lika positiva (även när jag visar 
en av mina sämre sidor som dålig 
förlorare). Ni är en otrolig tillgång, 
inte bara för mig och vårt lag 
utan för hela Forsbacka. Ni ska 
veta att ni är otroligt uppskattade 
av alla på klubben. Och tack 
Thinka och Irren för att även ni 
nu är en del av vårt lag. Jag tycker 
otroligt mycket om er, både som 
personer och idrottare. Ni är 
ödmjuka men samtidigt extrema 
tävlingsmänniskor, vilket ger 
otrolig positiv energi. 

Och slutligen ett stort tack till 
Birgitta, vår stjärna i laget, som 
varit ett otroligt lyft för oss. Vi 
hoppas verkligen att du stannar 
kvar på Forsbacka och att du vill 
vara med i laget även nästa år. Nu 
ser vi fram emot en ny fantastisk 
säsong och hoppas då få med oss 
några juniortjejer i laget.

Sarah Johansson

Damlaget lever vidare

Damlaget lever vidare Birgitta Hansen, Helene Andersson, Sarah Johansson, Thinka Berg Sköld, Johanna Stolpen o Irene Gustafsson
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Det var för 15:e året i rad som HD golfen 
genomfördes och det finns tre personer 
som varit med alla 15 åren. De är Per-
Arne Rosén, Björne Johansson och Ove 
Tuen. Det finns några av deltagarna som 
är rätt duktiga golfare och sen så har vi 
alla nivåer upp till helt nybörjare. Även 
om tävlingen är på fullaste allvar så är det 
ingen som surar eller är dålig förlorare. 
Vilket är härligt och kanske nyckeln till 
att så många återkommer år efter år.

Vinnare Hans ”Bagarn” Johansson håller tal.

När det äntligen var dags för 
mästerskapet att dra igång stod regnet 
som spön i backen och det var inte 
bara de 20-tal Harley Davidson som 
mullrade över Forsbacka GK på fredagens 
eftermiddag. Det var ett gäng genom 
blöta gubbar och gummor som checkade 
in på Jägarmästaren för andra året i rad. 

Men som vanligt var det inte något fel på 
humöret och kvällen bjöd på mat, sång, 
badtunna och goa skratt. 

På Lördagsmorgonen stod delar banan 
undervatten och det var osäkert om det 
skulle bli något spel överhuvudtaget. Men 
med uppehåll och tur, så var vattnet borta 
från greenerna på bara några timmar. 
Detta gjorde det möjligt för de tävlande 
att äntligen få göra upp om den åtråvärda 
första platsen. Vi hade perfekt golf väder 
och en bana som var i fint skick. 

Innan tävlingen drar igång slängs det lite 
pikar och det tjötas med varandra på ett 
hjärtligt sätt. Nytt för i år var dock att 
Hans ”Bagarn” Johansson skulle ställas 
chanslös och inte ta hem segern igen. 
Så man hade satt in det tunga artilleriet 
med hjälp av Peter Sander. Tyvärr gick 
inte planen som förväntan och den var 
helt verkningslös. Därför kunde Hans för 
tredje året i rad, på 68 slag, ta hem segern. 
Tjejerna kör varken med tungt artilleri 
eller pikar utan klarar av att spela lysande 
golf ändå. 

Första tee och startdags.

I år gick segern välförtjänt till Charlotte 
Delblad på 74 slag. På damsidan så 
blir det fler och fler deltagare. Susanne 
Skantze som nyss fått sitt gröna kort 
kom på en strålande andra plats. På 
kvällen hölls prisutdelning med ett 
fantastiskt prisbord. Stort tack till HDCS, 
Tanumstrand, Orust GK, Peter och Ninni 
Persson, Charlotte och Jerker Dellblad 
och Forsbacka GK för sponsring av priser. 
Vi åt grill buffé och drack en och annan 
öl. Kvällen avrundades traditionsenligt 
med sång och musik på hotellets 
övervåning. Det blir och är högt i tak när 
detta gäng träffas och stämningen är så 
förbaskat härlig. Något som man kan leva 
på länge och väl. Så på återseende och på 
nytt seende goda vänner.

Annika Runelid 
Foto: Ninni, Peter Persson och Per Arne 

Rosén

HD-golfen 2016 1-3 juli 2016, Forsbacka GK, Dalsland

När årets upplaga av Svenska mästerskapen i Harley Davidson gick av 
stapeln, var inte vädergudarna med och det var osäkert om det kunde 
bli något golfande överhuvudtaget.

Herr klass:
1. Hans Johansson, 68
2. Janne Ridderland, 71
3. Jonas Ranheden, 73
4. Björne Johansson, 74
5. Peter Johansson, 76
6. Per-Arne Rosén, 76
7. Peter Sander, 77
8. Bengt Lundholm, 77
9. Peter Persson, 81
10.  Stefan Fors, 81

Dam klass:
1. Charlotte Delblad, 74
2. Susanne Skantze, 77
3. Els-Britt Johansson, 79
4. Annika Runelid, 81
5. Ninni Persson, 84
6. Birgitta Harlin, 87
7. Ann Gustavsson, 92

Nästa års mästerskap går på:
GRÖNHÖGEN GOLF LINKS

ÖLAND 30 JUNI – 2 JULI
2017
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HERRKOMMITTÉN

Tro det eller ej, 
men det är dags att summera årets herrgolf. 
Som vanligt så startade vi upp med den 
hemliga resan, som i år gick av stapeln på 
Kobergs GK, det var en välfylld buss med 
förväntansfulla herrar, tack till Er alla 
som var med på denna resan och stort 
tack till alla sponsorer som såg till att alla 
deltagare fick med sig ett pris hem.
Pär Öhmans minne har även i år spelats, 
det är en matchspelstävling som har ett 
ständigt vandrande pris. Som slutsegrare 
i år och tog hem pokalen var Sven Forsell 
som slog ut Jörgen Skog. Stort grattis 
Sven.
Årets Race to XO-final spelades 
söndagen 25 september under strålande 
förhållanden! Banan var i absolut 
toppskick och vädret likaså. Som 
slutsegrare stod Dan Eriksson som slog 
ut Marcus Nilsson på hål 18. Stort grattis 
Dan.
Tisdagstävlingen är populär och det har 
varit ett stort intresse, i genomsnitt har 
det varit ca: 50 startande varje Tisdag.
Slagtävlingen och sammanlagd vinnare 
blev i år Glenn Eriksson med 424 slag och 
snittet 70,6 slag. Stort grattis Glenn.
Poängbogeytävlingen och sammanlagd 
vinnare här blev Anders Lövstedt på 224 
poäng och med snittet 37,3 poäng. Stort 
grattis Anders.
Året avslutades som vanligt med en lottad 
fyrmannascramble i ett väder som var 
något utav upplevelse i sig, vi var denna 
dag 35 personer som deltog. Vi avslutade 

det hela med en fest och prisutdelning på 
Seaside i Åmål.
Till sist vill vi bara säga tack för i år och 
ladda batterierna inför nästa säsong, och 
håll utkik på klubbens sociala medier 
då vi nu i skrivande stund håller på att 
planera nästa års hemliga resa, så håll koll 
på klubbens hemsida, Facebooksida samt 
mail. Stort tack till Er alla som deltagit 
under året, utan er så blir det inte en 
sådan här succé.

Herrkommitèn Forsbacka GK
Glenn B. Eriksson, Peter Lindberg, 

Kenneth Johansson, Michael Grönqvist, 
Andreas Jansson, Urban Sköld, Torbjörn 

Olsson, Mikael Josefsson.

Vinnare i årets ”Race to XO” blev 
Dan Eriksson. 

Publiken följer det spännande avgörandet på hål 11

Finalfältet gör sig klart att slå ut på hål 10.

Vi har vart ca 10 personer 
som representerat FoGK i 
nya åldersklassen H30, serien 
spelades som en rak division 
med åtta lag där vi slutade på 
nedre halvan. Målsättningen har 
vi uppnått med att ha väldigt 
trevligt tillsammans samtidigt 
som vi får spela mycket golf. 

Roberth Hultgren

H-30
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Då har vi avverkat första året med den nya 
åldersindelningen H50-H59. Tack vare 
detta blev jag rookie igen! 
Vi har i år varit 23 stycken som delat 
på ansvaret i H50 och vi spelade på 
Dagsholm, Uddevalla, Forsbacka och 
Fjällbacka.
2 lag anmälda, i Div. 1 och Div.3. Insatser 
utöver det väntade: 
- Thomas ”Idiot” Halling och Terje 
”Kapitano” Olsen blir omgångsbäst i 
foursome Div. 3 (de´ni, wow!), som 
spelades på Uddevalla GK.
- Terje blir omgångsbäst i Div. 3 på 
Forsbacka. 
- Vi tar 5 av de 8 första platserna i DM på 
Forsbacka. Jörgen Odén bäst på en 2 plats, 
3 slag efter vinnaren.
Inför sista sammandraget på Fjällbacka, 
ledde vårt div. 1 lag med 10 slag. 
Tyvärr orkade vi inte knyta ihop säcken 
utan fick se Stenungsund gå förbi och 
vinna H50 med endast 2 slag.
I div. 3 skulle vi försöka att försvara en 2 
plats. Detta klarades av med en elegans 
som fick ögonen att tåras på de som 
vistades runt 18:e green. 
Detta innebar att vårt Trivsellag tog steget 
upp till Division 2. Grattis!!! En riktig 
Kaptens-seger.
Vill passa på att tacka våra sponsorer 
Brandts (Anders Svensson) och ICA 
(Peter Kullberg) för sponsringen 
av minibussen till våra lag. Mycket 
schangtilt!
Spelet för H50 nästa år har fördelats enligt 
följande, Lyckorna 7:e maj, Allmag GK 
11:e juni, Lysekil-Holma GK 20:e augusti, 
Skaftö GK 3:e september.
I och med denna rapport tackar 
undertecknad för sig och lämnar över 
kaptensbindeln till ”nön annan”.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 
önskar Il Kapitano H50 (Terje Olsen) 

PS. Glöm inte årsmötet 24:e november

Vi har haft en mycket bra säsong. I år har 
vi spelat i Div. 2.
Spelform: 3 spelar singel varav 2 räknas i 
laget.

Vi rivstartade på Forsbacka 17 maj. Leif, 
Ivan och Per belade 1:a,  2:a och 4:e 
platserna och vi tog ledningen med 16 slag 
före Stenungsund.

31 maj spelade vi 2:a omgången på 
Fjällbacka. Här belade vi 3:e plats men 
fortfarande leder vi med 11 slag före 
Stenungsund.

9 augusti spelade vi Dynekilen, som 
dessutom var DM. Det var mycket 
blåsigt och snabba greener. Ingen 
spelade speciellt bra i den hårda blåsten. 
Vi hamnade på 4:e plats men leder 
fortfarande med 5 slag.

Avslutningen den 23 augusti spelades på 
Holma GK, Lysekil. I mycket fint väder 
hade vi det ändå svårt på greenerna. Vi 
tappade tyvärr 10 slag på Stenungsund 
och slutade på 2:a plats .

Stenungsund och Forsbacka gick upp till 
div 1. Uddevalla lag 2 och Tjörn lag 2 ner 
till div 3.

Vi som spelat är: Leif Andréasson, 
Ivan Hemmingsson, Per Söder, Sten G 
Svenhage  och Reinhold Berg.

H-40

H-50

H-75

H-70
Laget har haft en ganska bra och trevlig 
säsong. Framförallt har det varit trevligt 
med gemenskapen på resorna och att 
återträffa spelare från andra klubbar i 
Bohuslän-Dal.
I år var det spel i Div. 2

Laget började på Orust 17 maj. 
Spelform fyrboll/bästboll. Alla resultat 
räknades.
Laget hamnade på 3:e plats 8 slag efter 
Orust. 

31 maj spelades 2:a omgången på Skaftö. 
Spelform Ryder cup, 6 hål foursome, 6 hål 
bästboll och 6 hål singel.
Laget hamnade på 5:e plats och ligger 
fortfarande 3:a.

9 augusti spelades Holma GK Lysekil som 
dessutom var DM. 
Spelform 4 st.. singel varav 3 räknades. 
Vädret var mycket blåsigt. Laget hamnade 
på 3:e plats och ligger fortfarande 3:a.

Avslutningen den 23 augusti spelades på 
Sotenäs. Spelform 
fyrboll/bästboll. Alla 
resultat räknades. 
Laget hade en 
jobbig dag på 
greenerna men höll 
ställningarna och 
slutade på 4:e plats.

Fjällbacka och 
Orust gick upp till 
div 1. 
Skaftö och Torreby 
ner till div 3.

De som spelat är: 
Leif Sundberg, 
Lars Wilhelmsson, 
Stellan Nyqvist, 
Göran Arvidsson 
och Dan Nilsson. 

Reinhold Berg 
Coach

 

I och med den nya åldersindelningen 
spelade alla 13st klubbarna i samma serie 
år2016. Efter stabilt spel hela sommaren 
hamnade vi på 4:e plats och får spela i 
div.1 kommande säsong.
Vi som har spelat för Forsbackas anda i 
år har varit Kenneth J, Peter H, Glenn B, 
Torbjörn O, Markus N, Kent G, Henrik O, 
Urban S och jag själv.
Bra kämpat pojkar! Nästa år satsar vi på 
en ännu bättre placering!

Kapten H40
Glenn Eriksson
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MARKNADSKOMMITTÉN

Intäkterna under året har överstigit 
budget så rent ekonomiskt har det varit 
positivt. 
Extra satsningar har gjorts för att få fler 
gäster till hotellet, vilket är en 
förutsättning för att vi skall få 
de inkomster vi så väl behöver. 
Medlemsavgifter i all ära men de täcker 
inte hälften av vårt ekonomiska behov för 
verksamheten.

Sponsorsgolfen tog ett nytt grepp 
med shotgunstart  och  buffé i direkt 
anslutning till avslutad runda. Det verkar 
som de flesta tyckte det var en lyckad 
ändring.
Nya samarbetspartners och nya idéer 
behövs för att stärka ekonomin.
Har du rätta idéer och genomförbara 
lösningar så välkomnar vi allt som kan 
stärka vår ekonomi.

Sven-Åke Runelid

Ställningen i Säffleekonomerna Trophy 
1. Håkansson Sågblad AB  20 poäng 1 vinst
2. SäffleEkonomerna  18 poäng 
3. Munksjö Paper   12 poäng 1 vinst
4. AudioVideo   12 poäng 1 vinst
5. R Gustafsson Bil AB  12 poäng 
6. ICA Supermarket Lejonet 12 poäng 1 vinst
7. AP Däck/Goodyear  10 poäng 
8. Nya Åmåls Plåt   10 poäng 
9. Axel P    10 poäng 
10. Svensk Järnvägsteknik  10 poäng 
11. Janfire    8 poäng 
12. VinStens resor   8 poäng 
13. Hallings Rehabilitering  6 poäng 
14. Johnny Kjellin Ekonomi  6 poäng 
15. Bolia    4 poäng 
16. FFS Sweden   4 poäng 
17. Forsbacka GK   4 poäng 
18. Bröderna Brandt  2 poäng 
19. Provinstidningen  2 poäng 

Årets sponsortävling
Säffleekonomerna Trophy den prestige-
fyllda tävlingen där våra sponsorer bjuds 
in att tävla med varsitt lag avgjordes den 
27 augusti. När alla resultat var samman 
räknade var det Kent Gustafsson och 
Patrik Johansson från AudioVideo som 
fick lyfta det ståtliga vandringspriset. Im-
ponerande 45 poäng spelade paret ihop. 
Det gav en seger marginal på tre poäng 
till Nya Åmåls plåt, Linus Fritzon och Jan 
Broström, som slutade tvåa. 

På tredje plats kom Säffle Ekonomerna 
med Lars Lindh och Roger Karlsson i 
laget. 24 lag kom till start och de flesta 
tillsammans med respektive deltog även 
vid den efterföljande buffén.
Säffleekonomerna Trophy erövras av det 
lag som först uppnår 25 poäng samt även 
har en seger. Om två lag passerar 25 poäng 
samma år vinner det lag som slutar på 
högst totalpoäng. Kent Gustafsson från AudioVideo såg till 

att de fick en inteckning i vandringspriset.

Patrik Johansson representerade 
AudioVideo

Martin Roth tittar nyfiken var bollen 
hamnar.

Det fanns de som hittade sin boll i skogen.
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Damkommittén tar tillvara damernas 
intressen i klubben och lyssnar på de 
önskemål vi får in, samt organiserar 
och försöker på bästa sätt bedriva 
klubbens damverksamhet. Kommittén 
träffas regelbundet för att planera och 
genomföra våra mål.

Verksamhetens mål är:
- Vårmöte under april

- Aktivera damer och följa upp 
nybörjardamer så de kan känna sig 
välkomna
- Få så många damer som möjligt att 
delta under måndagarna - Genomföra en 
hemlig resa under våren
- Ha damgolf på måndagar vid två 
organiserade starttillfällen med 9- och 
18-hål
- En gång per månad, damdag i annan 

tävlingsform än singelspel
- Anordna en matchtävling och 
genomföra traditionsenliga damtävlingar 
såsom Vårblomman, Bokslaget och ev. 
ytterligare tävlingar.
- Delta i seriespel
- Arrangera speciella poängjakt- och 
eclectictävlingar

DAMKOMMITTÈN

Verksamhetsplaner 2016

Under 2017 kommer vi att fortsätta 
vårt arbete med att göra förbättringar i 
fastighetsbeståndet. 
Vi kommer att titta på att byta ut vår 
befintliga vattenreningsstation mot en 
ny, samt även se över utrustning för 
uppvärmningen i klubbens lokaler. 
Behovet av renovering i övriga fastigheter 
ska ses över. 

HERRKOMMITTÉN
Herrkommittén Forsbacka GK 2017 
representeras av Glenn B Eriksson, 
Torbjörn Olsson, Kenneth Johansson, 
Urban Sköld, Mikael Josefson, Peter 
Lindberg, Michael Grönqvist och 
Andreas Jansson.

HEMLIGA RESAN
Vi startar säsongen 22 april, och det gör 
vi som brukligt, med Hemliga resan. 
En trevlig dag på en golfbana i glada 
vänners lag. En god bit mat efter ronden 
och som avslutning har vi prisutdelning. 
Ett utomordentligt trevligt sätt att starta 
säsongen på. Varmt välkomna och 
mycket nöje.

HERRDAGARNA
Herrdagarna startar preliminärt den 25 
april och spelas sedan varje tisdag under 
säsongen. Vi spelar hälften PB och hälften 
Slagtävling. På herrdagarna samlar du 
scorer som i slutet av säsongen räknas 
ihop, kategori för kategori, till ett resultat. 
Du får även placeringspoäng varje vecka 
som används i ”Race to XO”. Väl mött på 
tisdagarna

KM
Herrkommittén kommer även att hålla i 
KM-Tävlingarna som går av stapeln runt 
månadsskiftet Juli-Augusti.

SERIESPEL
Forsbacka har representationslag i 
följande klasser i BDGF:s seriespel: H-30, 
H-40, H-50, H-60, H-70, H-75.

TÄVLINGAR
Öhmans minne, en matchspelstävling. 
Regerande mästare är Sven Forsell.

”Race to XO”, här får man rankingpoäng 
varje gång man spelar en ”Herrdag”. Efter 
näst sista herrdagen gör dom 20 högst 
rankade spelarna upp i en 9-håls PB. De 
10 bästa fortsätter i en ”shotout”, där den 
sämste på nästa hål åker ut, o.s.v . tills 
det är 2 kvar på 18.e Tee, som då blir den 
s.k. finalen. Mycket trevligt, så se till att 
du spelar Herrdagarna så du kommer 
med på Racet! Regerande mästare är Dan 
Eriksson.

Herrkommittén önskar alla välkomna till 
2017 års golfsäsong.

* 23 stycken torsdagstävlingar varav 
en partävling i början av säsongen och 
en scramble som avslutning. Det blir 
11 stycken poängbogey och 10 stycken 
slaggolf där man kan välja mellan att spela 
9 eller 18 hål med valfri tee.
* Försök kommer att göras med en 
shotgun-start med avslutande lunch för 
den som vill.

* Besöka en grannbana i början av 
säsongen.
* En matchtävling under säsongen.

HERRKOMMITÉEN

OLDTIMERS FASTIGHETSKOMMITÉEN JUNIORKOMMITÉEN
Juniorkommittén skall fortsätta att 
uppmuntra och utveckla så många 
juniorer som möjligt. 
Forsbacka GK vill stimulera alla 
ungdomar att delta i verksamheten på 
klubben. 
I ålder 0-12 år kommer inga avgifter att 
tas ut.
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MEDLEMSKOMMITTÉN

Verksamhetsberättelse 2016
Öppet Hus
Den 2 april arrangerades Öppet Hus på Forsbacka. Syftet är att bjuda in både medlemmar och icke medlem-
mar för att visa upp banan, shopen, klubbrummet, herrgården och Jägarflygeln. Alla byggnader stod öppna 
denna dag för visning. Besökarna fick prova på golf, handla rabatterat i golfshopen gå en trevlig tipsprome-
nad. Grillarna stod framme och det bjöds på grillad korv och kaffe med fika.
Efter att öppet hus avslutats hade Reinhold och Inger Berg ett möte gällande golfvärdar.

Fredagsgolf
Det arrangerades fredagsgolf den 27 maj, 29 juli och 26 augusti. Fredagsgolfen den 26 augusti arrangerades 
för golfare med handicap 28-54. Fredagsgolfen spelas från kl 17.00 (scramble) och avslutas med förtäring och 
prisutdelning.

Träff för medlemmar med handicap 28-54
Under alla tisdagar i maj arrangerades en träff för medlemmar med handicap 28-54. Birgitta Hansen hade 
golfkurs vid tre tillfällen, de andra två tisdagarna erbjöds medlemmarna spel på banan med fadder. Vid varje 
tillfälle bjöd medlemskommittén på fika och den avslutande tisdagen togs grillen fram och det bjöds på grillad 
korv med bröd.

Medlemsdag
I år var det premiär för en medlemsdag. Medlemsdagen arrangerades den 25 september mellan kl 11-14. Det 
bjöds på aktiviteter som KM i närspel, trekamp, tipspromenad och grillad korv med bröd, kaffe och kaka.

Forsbackas uppmuntringspris 2016
Medlemskommittén har tillsammans med Forsbackas styrelse instiftat ”Forsbackas uppmuntringspris”. Det är 
andra året som priset tilldelas en medlem. Detta pris ska tilldelas en person som gör det där lilla extra, en per-
son som skapar trivsel i föreningen, en person som är en god kamrat och har ett vänligt bemötande, en person 
som engagerar sig i nya medlemmar så att de känner sig välkomna, en person som är en bra ambassadör och 
som pratar väl om Forsbacka utanför Åmål. Alla medlemmar får nominera person/personer med en motive-
ring varför man tycker denna person är värd priset. Priset är en graverad glasskål som delas ut på Forsbackas 
höstmöte.
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MEDLEMSKOMMITTÉN 2017

Ulrika Abrahamsson
Morgan Johansson
Katarina Gip
Charlotte Bring
Helena Andreasson

Medlemskommitténs uppgift är att öka trivseln bland befintliga medlemmar vilket ska genera nya medlemmar. Ökad trivsel ska 
skapa en positiv anda i föreningen/klubben och bli en mötesplats för både golfare och icke golfare.

Utskick till medlemmar
Få fram medlemmars synpunkter och tips för att skapa en plats där man trivs och visa att Forsbacka är en förening som lyssnar på 
sina medlemmar och tillgodoser deras behov. Uppmaning på hemsidan att komma med tips och idéer för ökad trivsel.

Handikapp 54-27
Det är viktigt att lägga fokus på de medlemmar som har handikapp 54-27. Denna målgrupp/spelare behöver ha stöd och hjälp (fad-
der) så att man stannar kvar i föreningen/klubben. Denna målgrupp kan tappa lust att fortsätta då man oftast inte ännu börjat tävla 
(man vågar inte) går man en och samma medspelare (ofta ens partner) känner inte till andra i klubben (som har samma handikapp) 
och inte varit så mycket ute på banan (gemensamma ban-dagar).

Öppet hus
Med syfte att få visa upp golfen som sport och fritidsintresse, vilket ska generera nya medlemmar till Forsbacka. Syftet är även att 
visa upp Forsbacka som en fin mötesplats med unika byggnader.

Medlemsdagen
Medlemsdagen ska vara en trivseldag för medlemmarna. Medlemsdagen är ett tillfälle att lära känna styrelsen, kommittéerna, 
varandra samt att ha en trivsam dag tillsammans. Medlemsdagen är också ett tillfälle då klubben bjuder in f.d medlemmar med 
förhoppning om att de en dag ska bli medlemmar igen.

Uppmuntringspriset
Detta pris ska tilldelas en person som gör det där lilla extra, en person som skapar trivsel i föreningen, en person som är en god 
kamrat och har ett vänligt bemötande, en person som engagerar sig i nya medlemmar så att de känner sig välkomna, en person 
som är en bra ambassadör och som pratar väl om Forsbacka utanför Åmål. Alla medlemmar får nominera person/personer med en 
motivering varför man tycker denna person är värd priset. Priset delas ut på höstmötet.

Fredagsgolf/andra tävlingar
Tävlingar ska arrangeras för medlemmar där det är mer fokus på samhörighet och trivsel än tävlingsmomentet. Syftet är att skapa 
ett tillfälle då alla kan vara med och delta oavsett tävlingserfarenhet.

Roland Edvinsson och Per Andersson imponeras av Jörgen Odéns förberedelser för att komma i balans. Foto: Terje Olsen
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KALLELSE TILL HÖSTÅRSMÖTE

Medlemmar i Forsbacka Golfklubb
kallas till ordinarie höstårsmöte på Statshotellet i Åmål

torsdagen den 24 november 2016 kl. 19.00.
Program: Mötesförhandlingar, kaffe.

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

Föredragningslista:
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
7. Fastställande av:
 a) Medlemskategorier och antal spelrätter.
 b) Medlemsavgifter och spelrättsbestämmelser.
 c) Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets och räkenskapsåret.
8. Behandling av styrelsens förslag samt motioner, som skriftligt kommit till styrelsen tillhanda senast en  
 månad före årsmötet.
9. Fastställande av styrelseledamöter (4-7) för kommande verksamhetsår.
10.  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 suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga.
 e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
 f) Ombud till GDF möte.          
11.  Övriga frågor.
12.  Mötets avslut.

Forsbacka Golfklubb

           Henrik Olsson                                                                          Katarina Gip
            Ordförande                                                                            Sekreterare
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Valberedningens förslag till 
styrelse i Forsbacka Golfklubb 2017

Enligt klubbens stadgar ska styrelsen bestå av 4-7 personer samt 3-5 suppleanter. 
Ordförande väljs för en tid av ett år. Hälften av styrelsens ledamöter ska väljas varje 

år för en mandatperiod av två år. Suppleanter väljs för en mandatperiod av ett år.

Valberedningen föreslår att mötet väljer nedanstående personer att ingå i Forsbacka 
GK:s styrelse 2017:

Ordförande: Henrik Olsson  1 år omval

Ordinarie ledamöter: Gunnar Christensson  2 år nyval
 Per Svenhage   2 år nyval
 Ulrika Abrahamsson  2 år nyval

Suppleanter: Christer Axelsson  1 år omval
 Glenn B Eriksson  1 år omval
 Seth Gustafsson  1 år omval
 Hans B Johansson  1 år omval
 Johanna Stolpen  1 år nyval

Kvar i styrelsen med ytterligare ett år kvar på sin mandatperiod är Britt Gustavsson 
och Katarina Gip.

Ombud till BDGF-möte: Beslutas av styrelsen.

Revisorer:   Tomas Engelbrektsson LR-Revision
 Mikael Möller, SEB

Revisorsuppl.  Fredrik Ågren, Sven Forsell

Samtliga personer som har föreslagits har accepterat nomineringarna.

För valberedningen 2016

Per-Olof Bengtsson  Thinka Berg Sköld Hans B Johansson

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE
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RESULTATRAPPORT FORSBACKA GK 2016

Prognos 2016
Glädjande kan vi konstatera att 2016 
pekar mot ett svagt överskott, där 
framförallt ökade greenfeeintäkter och 
generellt lägre kostnader inom klubben 
bidrar till det positiva resultatet. 

Budget 2017
Budget hålls som vanligt inom snäva 
ramar med fortsatt fokus på att 
effektivisera och förbättra den dagliga 
driften. 

Investeringar 2017
Då vi både under 2015 och 2016 legat 
på låga investeringsnivåer finns inför 
2017 ett behov av att genomföra några 
större projekt.  De tyngsta projekten 
är: Bygga om 10:e green, bygga en ny 
infiltrationsanläggning samt byte av 
bergvärmepump i klubbhuset.

Resultatkommentar Tidningen nov 2016/ 2016-11-11/ 1

Resultatrapport Forsbacka GK
Belopp i Tkr

Prognos 2016 Föreg. år Budget 2017 % avvik. föreg år
INTÄKTER
Medlemsavgifter 2 631 2 584 2 638 2%
Greenfee 1 320 1 239 1 250 7%
Övriga bidrag 3 27 0 -89%
Jägmästaren, uthyrning 600 662 700 -9%
Reklam/ Sponsorintäkter 391 323 370 21%
Tränare/Driving range 220 144 205 53%
Fastigheten 25 52 29 -52%
Övriga kommittéer 270 281 218 -4%
Hyra och övr. intäkter 440 447 395 -2%
Summa intäkter 5 900 5 759 5 805 2%

KOSTNADER
Bana 1 950 2 067 2 090 -6%
Kansli 1 250 1 060 893 18%
Klubbgemensamt 650 617 578 5%
Fastigheten 400 571 518 -30%
Jägmästaren, uthyrning 600 538 542 12%
Tränare/Driving range 250 233 253 7%
Marknadskommitten 180 117 150 54%
Övr. Kommittéer 150 268 160 -44%
Styrelse 30 21 20 43%
Summa kostnader 5 460 5 492 5 204 -1%

Finansnetto -40 -28 -40

Resultat före avskrivningar 400 239 561
Avskrivningar -360 -395 -500

Resultat 40 -156 61
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MEDLEMSAVGIFTER

Medlemskap
Forsbacka Golfklubb

Styrelsen föreslår medlemskategorier som nedan och att avgifter höjs med ca 2 %
inför år 2017.

KATEGORI ÅRSAVGIFT ANMÄRKNING 
Fullvärdig Sr 1 4 460:- Äger spelrättsbevis.
Fullvärdig Sr 2 5 660:- Hyr spelrättsbevis.
Vardagsmedlem 1 3 500:- Äger spelrättsbevis, spelrätt vardagar.
Vardagsmedlem 2 4 700:- Hyr spelrättsbevis, spelrätt vardagar.

Förmånsmedlem 1 6 350:-
Äger spelrättsbevis, inkluderar fria rangebollar, 
4 st. greenfeebiljetter samt                            
4 st 25-min lektioner med Pro.

Förmånsmedlem 2 7 550:-
Hyr spelrättsbevis, inkluderar fria rangebollar, 
4 st greenfeebiljetter samt 
4 st 25-min lektioner med Pro.

Ung vuxen 22-25 år 1 850:-
Äldre junior 
18-21 år 1 300:-

Junior 13-17 år 900:-
0-12 år 0:- Golfkul ingår.
80+ 900:- Medlem som återlämnat spelrätt till klubben.*
Pay as You play & 
Non Resident 2 400:- 5 ronder ingår, därefter spel mot greenfee.**

Passiv senior 520:- Äger spelrättsbevis men inte rätten att spela.

* 80+ Spelrätten skall varit i personlig ägo i minst 10 år. (Avtal från 2008 gäller.)

**Pay as You play & Non Resident gäller boende utanför kommunerna:               
Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Säffle och Årjäng.

OBS!                                                                                                              
Pay as You play & Non Resident medlem erbjudes att, första året, gå över till 
fullvärdigt medlemskap för 3 000:-

Nya medlemmar erbjuds att under år 2017 köpa spelrättsbevis i Forsbacka GK till det 
nominella värdet av 6 000:-. Kontakta kansliet för mer information.
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Övriga avgifter:

• Städdeposition 300:- (Gäller ej för Juniorer, äldre juniorer, ung vuxen, 80+, 
Pay as You play & Non Resident och passiva) 

• Skåphyra 210:-
• Skåpavgift stort eget 60:-
• Skåpavgift litet eget 40:-
• P-plats elmoped 210:-
• Skåpavgift, batteriskåp 160:-

Erbjudande till nya golfare:

• Prova-på medlemskap inkl. nybörjarkurs Senior 3 000:-
• Prova-på medlemskap inkl. nybörjarkurs Ung vuxen 1 850:-
• Prova-på medlemskap inkl. nybörjarkurs Junior 18-21 år 1 300:-
• Prova-på medlemskap inkl. nybörjarkurs Junior 13-17 år 900:-

I medlemskapet ingår nybörjarkurs och prova-på medlemskap resten av säsongen. 
Detta medlemskap ger dig som vill möjlighet att till en låg kostnad verkligen pröva 
om golf passar just dig. 

Nybörjarutbildning under 2017 kommer att presenteras löpande på klubbens 
hemsida.

Det här får du som är fullvärdig eller förmånsmedlem i Forsbacka GK:

• Fritt spel på en av Sveriges vackraste banor.
• Spela för halv greenfee på                                                                  

Arvika GK, Billeruds GK, Karlstads GK och Årjängs GK.
• Rabatterat spel i Bohuslän/Dal. Juniorer fritt spel.
• Tidningen Svensk Golf hem i brevlådan 10 gånger per år.
• En välsorterad golfshop i samarbete med Golfstore Karlstad.

Välkommen som medlem hos
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Hole in one på Forsbacka 2016
Namn Hål
Patrik Johansson 8
Pelle Larsson 12

Hans-Peter Rudén, Karlstad GK 15

Tobias Skoog 5
Thinka Berg Sköld 5
Henrik Olsson 12

STATISTIK

Tidsbokning i GIT

Greenfee
År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Registrerade besökare 6100 6300 5700 5100 6443 5946 5833 5668 5644

	 	 	 	 	 	 Medlemmar:	 Gäster:	 	 Oidentifierade:	 Summa:
GIT      1255  2031  1096  4382
Min Golf      6713  2058  22  8793
Min Golf Mobil     0  0  0  0
Min Golf Skandinavien    2  291  10  303
Summa      7970  4380  1128  13478

Medlemsstatistik - Fördelning per medlemskapstyp
2015 2016
Medlemskapstyp Män: Kvinnor: Totalt: Medlemskapstyp Män: Kvinnor: Totalt:
Anställd 5 1 6 Anställd 2 1 3
Fullvärdig 1 289 148 437 Fullvärdig 1 263 121 384
Fullvärdig 2 86 32 118 Fullvärdig 2 52 24 76
Fullvärdig 80+ 18 6 24 Fullvärdig 80+ 13 10 23
Förmånsmedlem 1 2 0 2 Förmånsmedlem 1 3 1 4
Förmånsmedlem 2 1 0 1 Förmånsmedlem 2 0 0 0
Hedersmedlem 2 0 2 Hedersmedlem 2 0 2
Knatte 0-10 år 8 16 24 Junior 0-12 år 18 22 40
Nybörjare 1 1 2 Nybörjare 2 6 8
Passiv 67 47 114 Passiv 70 48 118
Pay As You Play & Non Resident 43 13 56 Pay As You Play & Non Resident 21 9 30
Pröva på medlem 5 4 9 Pröva på medlem 48 23 71
Sponsorer 44 13 57 Sponsorer 37 23 60
Studerande 22-27 år 1 0 1 Ung vuxen 22-25 år 12 3 15
Vardagsmedlem 1 8 8 16 Vardagsmedlem 1 16 11 27
Vardagsmedlem 2 1 1 2 Vardagsmedlem 2 0 0 0
Totalt: 581 290 871 Totalt: 559 302 861

Resultat KM 2016

Herrar Foursome herrar
Glenn Eriksson
Urban Svenhage

KM Dam Sarah Johansson
KM Herr Glenn Eriksson
Young boys Glenn Eriksson

Old boys Peter Lindberg

Gentlemen Sten G Svenhage
Young girls Helene Andersson
Old girls Irene Gustafsson

Ladies Gunilla Kjellstedt

Antal startande: 46 pers
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Några ord från golfpro´n
Nu har det gått drygt ett år sedan jag kom till Forsbacka Golfklubb och jag skulle bara bli medlem, som det 
kan bli ibland.
Som golftränare så brinner jag att få andra att utveckla sig och få glädje med golfen och ha roligt på golfbanan.
Några led ord som jag själv använder i golfen ”kunskap spar slag” och i livet ”den som slutar att utveckla sig 
upphör att vara bra” med dessa led ord som grund så försöker jag ge golfspelaren verktyg får sin utveckling 
inom golfen.

I år har vi haft ca 70 st som har gått nybörjarkursen men alla har tyvärr inte kommit ut på fadderrunder än. 
Av dessa så har ca ¾ blivit medlemmar.
Under golfsäsongen har vi genomfört golfskolor 3-dagars, tematräning, träning av serielagen, grupp- och 
privatträning.
2017 kommer vi fortsätt och utveckla denna verksamhet, så vi börjar redan i mars med golfresan.

Golfresan går till Spanien La Finca, en härlig vecka med mycket golf.
Vi kommer träna på förmiddagarna och spela på eftermiddagarna.
Golfträningen, vi kommer att träna på de olika slagen, sving, närspel och puttning.
Under spelat på eftermiddagen kommer vi prata och prova på val av klubba, taktik och strategi.
När kvällen kommer och vi har spelat klart, sitter vi och ljuger om vår golfrunda.
I slutet av maj så har vi återträffen med uppföljning.
Följ med Birgitta på golfresa www.golfplaisir.se/forsbacka 
Välkomna att följa med in i golfsäsongen 2017, mot nya mål!

www.golfsimulator.n.nu
Peter Hahn: 070 62 09 951
Lasse Lindh: 070 92 03 183
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Träningsresor med Golf Plaisir

www.golfplaisir.se/forsbacka
Observera att antalet platser är begränsat till 24 st. Anmälan senast den  
1 december 2016. För mer information om resan, kontakta Golf Plaisir på 
info@golfplaisir.se eller ring 08-505 759 00.

Anmälan

La Finca är en pärla! Ritad av Pepe Gancedo och belägen i en gryta nedan-
för det magnifika klubbhuset och hotellet. 18 härliga golfhål slingrar 
sig fram bland palmer och olivträd. Banan är av parkkaraktär med lätta 
onduleringar, den är enkel att gå, golfbil behövs inte! Det märks att det 
är klass på banan, bunkrar och greenområden är mycket välskötta med 
skarpa kanter och riktigt bra finish, banan har även flera vackra mindre 
vattenfall som skapar en mysig atmosfär kring några hål. Greenerna är 
mycket omväxlande och roliga med en del onduleringar, ofta gäller det att 
hitta rätt platå för en god chans till bra score. Banans layout passar alla 
golfare, det finns gott om plats på många fairways, men den djärve inbjuds 
även till slag som kan spara några slag.

La Finca Golf Hotel är ett modernt designhotell byggt 2009. Hotellet ligger i 
direkt anslutning till golfbanan, 10:e hålet passerar precis utanför ena hotellvingen 
och från stora delar av hotellet har man utsikt över golfbanan. Hela hotellet går i 
modern sober stil och rummen erbjuder alltid terrass eller balkong. Det finns två 
restauranger, en för frukost och enklare måltider samt en mysig middagsrestaurang 
med riktigt bra mat. Det finns även ett mindre spa för dem som önskar samt en icke 
uppvärmd utomhuspool. I hotellbaren kan man avnjuta en välförtjänt drink efter 
golfrundan och umgås med övriga gäster i en lugn och avkopplande miljö.  

I prIset Ingår:
•  Flygresa Göteborg - Alicante t/r
•  Flygskatt
•  Transport av golfbag
•  Transfer flygplats - hotell t/r
•  7 nätter i dubbelrum på 
•  7 frukost & 6 middagar
•  5 greenfees på La Finca
•  Träning inkl bollar

frIvIllIga tIllägg:
Enkelrumstillägg:       2.995:- 
Avbeställningsskydd:  400:-
Golfbagsförsäkring:  195:-

Pris per person     

13.495:- 

Spanien La Finca är en pärla! Ritad av 
Pepe Gancedo och belägen i en 
gryta nedanför det magnifika 
klubbhuset och hotellet. 

Följ med Forsbacka GK till Spanien!    
La Finca | 4 - 11 mars, 2017
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INFORMATION FRÅN RECEPTION & KANSLI

Några ord från klubbchefen
Vi är Forsbacka GK. Stort tack till alla 
ideellt arbetande medlemmar.
Att vår golfbana är underbart vacker och 
trevlig att spela vet vi. Att den i år har 
varit i bästa form har många medlemmar 
och gäster omtalat. Stor eloge till Pelle 
och hans gäng på banan. I shopen har 
Julia Dahlman och Jesper Björnsvik 
servat alla som har besökt oss. Tack för ett 
bra jobb. Ni får mycket beröm från våra 
gäster.

Det har varit en lång säsong. Men när 
det för varje dag minskar med bilar på 
parkeringen är golfsäsongen över. Men 
snart är våren här och klubborna ska 
fram igen.
Vi fortsätter att jobba för att locka 
nya golfare. Tänk på att vi alla är 
ambassadörer för Forsbacka. Ett 
nyårslöfte kan va att vi varje medlem 
presenterar klubben för en ny golfare 
2017. Det finns plats för flera att trivas på 
vår vackra bana.

Kansli
Under vinterhalvåret är kansli öppet 
mellan kl 09:00 och 15:00 tisdag-torsdag. 
Vi, Christer och Birgitta, finns på andra 
våningen i herrgården. Vill du nå oss via 
tele? Då är det Birgitta 0532-616-90 och 
Christer 0532-616 91.

Ändringar gällande medlemskap
Meddela kansli snarast, senast 30:e 
november, om ni vill ändra något i ert 
medlemskap inför 2017.

Fakturering
Fakturering av medlemsavgifter kommer 
att ske i december och de flesta av er 
kommer att få er faktura strax före jul.
Vi ser gärna att ni betalar fakturan redan 
innan ”sista betalningsdatum” – på så sätt 
hjälper ni klubben eftersom vår likviditet 
alltid är ansträngd under denna tid av 
året.
Vid betalning via faktura betala till vårt 
bankgiro 118-1171.
Ange fakturanummer och golf-id som 
referens.

Autogiro                                                                                                                                              
De medlemmar som är intresserade kan 
få sin medlemsavgift fakturerade genom 
autogiro. Medlemsavgift kommer att 
delas upp på 12 månader och belasta ditt 
konto sista bankdagen i månaden. Det 
tillkommer en administrativ avgift på 10 
kr/månad för de som väljer autogiro. Via 
sitt medgivande godkänner man att det 
automatiskt betalas in till klubben. För er 
som redan är anslutna till AG kommer 
det att fortsätta utan avbrott.

Kontaktuppgifter                                                                                                                                      
Det är viktigt att ni kontrollerar och vid 
behov uppdaterar era adressuppgifter 
inklusive e-postadress på Min golf/Golf.
se. Det innebär att klubben har aktuella 
uppgifter. Medlemsmatrikeln uppdateras 
och är aktuella då uppgifterna hämtas 
automatiskt från Golfens IT-system, GIT. 
Detta ligger till grund för att fakturering 
och andra utskick kommer till rätt adress. 
Behöver ni hjälp så kontakta kansliet. 
0532-616 90 eller hotell.fogk@telia.com

Bagskåp 
Vi rekommenderar att alla tömmer 
skåpen och tar hem utrustningen under 
vintern.

Sist men inte minst...
...Så vill vi som jobbar på Forsbacka 
önskar alla medlemmar en riktigt

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Hälsar Christer, Birgitta och Pelle med 
personal.


