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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Mot nya mål!

Karlstad

Åter har en säsong snart passerat trots att 
vi fortfarande i skrivande stund har en 
bana som är i fantastisk kondition. Banan 
har väl varit det stora samtalsämnet i år 
efter att höstmötets beslut att vända sling-
an, många synpunkter har det varit men 
känslan är att vändningen har satt sig och 
att medlemmarna börjat vänja sig med 
den nya sträckningen. Banan var i gång 
väldigt tidigt med fina greener redan den 
1 april, många medlemmar som gjorde 
ett fint jobb med att färdigställa bana och 
alla detaljer kring vändningen, så att allt 
var på plats inför premiären. Säsongen 
har bjudit på många fina tävlingar där det 
varit mycket bra deltagande, tävlandet ser 
jag som en stor ökning i klubben där vi 
dels har många startande i klubbtävling-
arna, men framför allt att vi ökar år efter 
år med startande i våra herr, dam och old-
timers dagar. Kan vi fortsätta att utveckla 
och få fler att vara med i dessa tävlingar så 
har vi en bra väg in för våra nya medlem-
mar att komma in golfen, det är oerhört 
viktigt att vi tar hand om nya medlemmar 
där de känner att de är delaktiga och har 
en grupp att spela golf och trivas i. En an-
nan del som gör att våra medlemmar trivs 
även utanför tävlandet är vår restaurang, 

Annika Dahlberg tog i år över krögar-
rollen och har gjort ett mycket bra jobb! 
Många spelare och gäster väljer att vara 
kvar på klubben för en lunch eller fika 
efter ronden som skapar en trevlig känsla 
och bra sammanhållning. Många ickegol-
fare har även sökt sig ut till Forsbacka för 
att besöka restaurangen, och med en bra 
restaurang och många medlemmar som 
besöker den så är jag övertygad om att 
de som inte golfar känner att detta är en 
trevlig miljö som de kanske skulle kunna 
var en del av, och på så sätt testa golf och 
förhoppningsvis gå hela vägen till att bli 
golfare. För min egen del så har jag nu av-
verkat fyra år i styrelsen varav två år som 
ordförande, och dessa år har varit otroligt 
lärorika. Jag ser många som lägger ned ett 
otroligt arbete och engagemang i klubben 
med många timmar ideellt, utan dessa 
insatser så skulle vi inte kunna ha den 
bana och anläggning vi har i dagsläget. 
Kan vi fortsätta att rekrytera fler medlem-
mar in i våra kommittéer och bli fler så 
kommer klubben att växa, viktigt att det 
inte en eller få personer som drar stora 
lass, ju fler som är med och bidrar leder 
till starkare klubbkänsla och klubben 
har möjlighet att fortsatt vara en ledande 

klubb i Sverige. Jag kommer nu att lämna 
över klubban till en ny ordförande som 
kommer att få möjligheten att tillsam-
mans med alla medlemmar ta Forsbacka 
vidare, och som jag skrivit tidigare så är 
Forsbacka en fantastisk klubb som står sig 
väldigt högt i Sverige. 
Sist men inte minst så vill jag tacka all 
personal, styrelse, medlemmar för ert fina 
jobb! Samt även för förtroendet att fått 
leda Den Dalsländska Skönheten under 2 
fina år!

Mot nya mål!

Ordförande
Henrik Olsson
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OLDTIMERSKOMMITTÉN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
Oldtimers Forsbacka GK 2017 

Oldtimerskommittén har bestått av Christer Axelsson, Reinhold Berg, Ulla Gustafsson, Kerstin 
Jansson, Gunilla Kjellstedt och Rolf Weibull. 

Årsmötet 2016 hölls på Dalhall 27/10 med efterföljande middag. 

Oldtimerskommittén har sedan årsmötet 2016 haft tre protokollförda möten: 2016-11-03, 2017-02-
07 och 2017-09-27. 

Christer Axelsson har deltagit i klubbens styrelsemöten som representant för oldtimerskommittén. 

Bidrag till höst- och vårnumret av Forsbackanytt har lämnats av oldtimerskommittén. 

Säsongen startade med ett upptaktsmöte 6/4 där alla oldtimers var inbjudna och där den kommande 
säsongen diskuterades. 

Genomförda tävlingar (varje torsdag med något undantag): 

 En partävling 
 11 poängbogey 
 11 slaggolf 
 En matchtävling under säsongen 

Birgitta Nyqvist har efter varje torsdagstävling kontaktat PD som publicerat tävlingsresultatet 
efterföljande lördag. 

Oldtimerskommittén anmälde följande lagledare i seriespel: 
H60: Pelle Larsson, H70: Reinhold Berg, H75: Reinhold Berg 
D60: Kerstin Jansson, D70: Patricia Söder 
Tyvärr fick vi inte ihop något lag i H80 eller D75. 

En trevlig utflykt till Sommarro golfbana gjordes 10/5 med tio deltagare. 

På golfens dag 20/5 hjälpte oldtimers till med parkering och ”golfbilsrally”. 

H80 spelade seriespel på Forsbacka 15/8. Kerstin Jansson, Kerstin Svensson, Christer Axelsson och 
Johnny Gustafsson hjälpte till som funktionärer. Arrangemanget fick mycket beröm från de tävlande. 

Under säsongen har vi haft totalt 634 starter på våra tävlingar. 69 personer har deltagit: 47 herrar 
och 22 damer. 

Oldtimerskommittén  Verksamhetsplan 2018 

Oldtimers Forsbacka GK 

 23 stycken torsdagstävlingar varav en partävling i början av 
säsongen. Det blir 11 stycken poängbogey och 11 stycken slaggolf 
där man kan välja mellan att spela 9 eller 18 hål med valfri tee. 

 Någon eller några tävlingar med shotgun-start med avslutande 
lunch för den som vill. 

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

 

Oldtimerskommittén 
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Vi hade i alla fall tur med vädret....
TÄVLINGSKOMMITTÉN

Tävlingsverksamheten under året 
har gynnats av i det närmaste per-
fekt golfväder, inte för varmt och 
inte för kallt. Vi hade även en torr 
period, som gav bollen den där ex-
tra rullen, vi så gärna vill ha. Med 
bra väder kommer bra resultat och 
denna sommarens tävlingsverk-
samhet har varit ett strå vassare än 
förra säsongens. 

Fortfarande är partävlingar i form 
av fyrboll mest attraktivt, men 
även prisbordens utformning har 
en viss betydelse. Jag vill härmed  
framföra ett speciellt TACK till alla 
sponsorer som presenterade dessa 
fina prisbord under året. Också ett 
stort TACK till alla tävlingsledare 
som gör ett otroligt jobb så att Ni 
alla andra kan tävla.

Tävlingar då?
Ja, Forsbackaveckan höll en 
mycket hög klass och lockade fler 
deltagare än vanligt. Dalslands 
Tour, Sötsjöbaden, Bluesgolfen, 
Volvo Masters och Race to Espania 
var några tävlingar i mängden, 
som lockade de tävlingssugna lite 
extra för att nämna några. Ett par 
som gjort ovanligt bra ifrån sig är 
Anton Karlsson och Johan
Andersson i Volvo Masters och de 
har nu även vunnit Sverigefinalen 
på Hovås och skall spela världsfi-
nal nästa år. GRATTIS!!!!

Vi har även i år spelat seriespel och 
H50 vann sin serie. Grattis Kapten 
Terje och hans juniorer. D30 lycka-
des också bra och spelar nästa år
i högsta serien. Bravo!!!

Elitlaget för damer och andra 
seniorlag har haft blandade fram-
gångar men alla har representerat 
Forsbacka på ett mycket värdigt 
sätt.
Jag hoppas att nästa år att Vi även 
har ett Elitlag för herrar.
 
Man ska sluta när man är på topp 
och med dessa ord tackar jag för 
mig och önskar nästa tävlingsle-
dare lycka till och som sagt:
Vi hade i alla fall tur med vädret...
 

Tävlings och seriespel ansvarig
Hans B Johansson

TK:s tävlingar 2016 Spelform Startande TK:s tävlingar 2017 Spelform Startande
     2016       2017
Dalsland Tour kval  FB  162  Dalsland Tour kval  FB  154
Volvo World Golf Challange FB  89  Volvo World Golf Challange FB  96
       Race To Espãna  Scramble  82
Två Generationer  GS  40  Två Generationer  GS  66
Bluesgolf   Singel  70  Bluesgolf   Singel  63
ICA Supermarket Lejonet Singel  92  ICA Supermarket Lejonet Singel  105
SEB Irish Greensome FB  188  SEB Irish Greensome FB  148
Ed/Bengtsfors företagen Scramble  98  Ed/Bengtsfors företagen Scramble  99
Golfstore   FB  144  Golfstore   FB  141
Säfflescramblen  Singel  136  Säfflescramblen  Singel  136
AudioVideo  FB  72  AudioVideo  FB  70

Startande Forsbackaveckan  730       699
       Golfresan on Tour  Greensome 68
       Sötsjöbaden Open  FB  42
Äkta Make/Sambo mix GS  44  Äkta Make/Sambo mix GS  26
       Ekebygolfen  GS  132
       Dalsland Tour Final  FB  96
Kalkongolfen  GS  116  Kalkongolfen  GS  117
     
Summa startande    1251       1641
Diff            390
Genomsnitt per tävling    89,4        117,2
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Segrare & Sponsorer på FoGKs tävlingar 2017
DALSLANDS TOUR KVAL, FB,  
77 par  
Sponsor: Melleruds Nyheter  
Segrare: Urban Svenhage  
              Patrik Solhemmer, 45 poäng

VOLVO WORLD GOLF CHAL-
LENGE, FB, 48 par.
Sponsor: Bröderna Brandt Bil AB 
Damklass: Ulrika Abrahamsson 
                Helene Andersson, 46 poäng
Herrklass: Anton Karlsson  
               Johan Andersson, 55 poäng  
  
RACE TO ESPÃNA, 41 par 
Sponsor:    
Segrare A-klass: Mikael Josefsson 
                         Andreas Jansson, 57,6  
 

TVÅ GENERATIONER, GS, 33 par
Sponsor: Forsbacka GK  
A-klass:   Linus Johansson  
               Thomas Johansson, 49 poäng
GK-klass: Felix Engberg  
               Andreas Engberg, 39 poäng 
   
BLUESGOLF, SINGEL, 63 pers 
Sponsor: Kjell-Olov Heintz Bil AB 
A-klass: Urban Svenhage, 66 slag 
B-klass: Ulrika Abrahamsson, 69 slag 
C-klass: Berit Erixon 41 poäng

VI TACKAR ALLA SPONSORER 
OCH TÄVLINGSLEDARE 
FÖR DENNA SÄSONG!

FORSBACKA VECKAN  

ICA SUPERMARKET, 
SINGEL, 105 pers.  
Sponsor:
 ICA Supermarket Lejonet Åmål 
A-klass: Kent Gustafsson 41 poäng 
B-klass: Seth Gustafsson 39 poäng 
C-klass: Ulrika Abrahamsson 39 poäng 
   
SEB IRISH GREENSOME, 74 par
Sponsor: S E B Åmål  
A-klass: Kristoffer Krave  
             Christoffer Solhemmer, 45 poäng
B-klass: Maria Lindberg Engberg 
            Sara Stålhandske, 47 poäng  
  
ED OCH BENGTSFORS                                               
FÖRETAGENS SCRAMBLE, 99 pers 
Sponsor: Ed/Bengtsfors Företagarna 
Scramble-klass: Kjell Andersson 57,1 slag
                        Kristoffer Krave 
                        Tommy Bramsered Larsson 
    
GOLFSTORES FYRBOLL, 70 par
Sponsor: Dömle Golfshop Karlstad 
A-klass: Tobias Skoog  
             Thomas Halling, 47 poäng 
B-klass: Henrik Olsson  
            Henrik Lindqvist 48 poäng  
 
SÄFFLE SCRAMBLEN, 68 par 
Sponsor: Säffle Företagen  
A-klass: Terje Olsen  
             Bo Jansson, 60 slag 
B-klass: Tobias Skoog  
            Lennart Öhrn, 60 slag  
 

AUDIOVIDEO, SINGEL, 70 pers 
Sponsor: AudioVideo Värmlandsgruppen
A-klass: Stefan Gunnarsson, 67 slag 
B-klass: Oliwer Eriksson, 65 slag   
    
GOLFRESAN ON TOUR, GS, 34 par
Sponsor:    
Segrare: Alexander Rosenbaum 
              Peter Svensson, 63 slag 
    
SÖTSJÖBADEN OPEN, FB, 21 par
Sponsor: Sötsjöbaden  
A-Klass: Oscar Svensson  
              Thomas Halling, 43 poäng 
B-Klass: Emma Englund  
             Birgitta Nyqvist, 44 poäng 
   
MAKE/SAMBO MIX, GS, 26 par
Sponsor: Forsbacka GK  
Segrare: Thomas Höjdén  
              Ann-Christine Alm Höjdén 40
EKEBYGOLFEN, GS,  67 par 
Sponsor: Forsbacka GK  
A-Klass: Irene Gull   
             Anders Carlsson, 47 poäng 
B-Klass: Tobias Edén  
             Helen Sjödin, 45 poäng 
   
DALSLANDS TOUR FINAL, FB,
48 par
Sponsor: Melleruds Nyheter  
Segrare: Leif Sundberg  
              Catrin Eriksson, 46 poäng  
   
KALKONGOLFEN, 58 lag 
Sponsor: Golfrestaurangen  
Segrare: Fredrik Boqvist
              Kristoffer Krave, 41
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TÄVLINGSKOMMITTÉN

Segrare i KM 2017  
 
   
KM-Vinnare 
KM-Foursome  
Herrar: Jörgen Odén  
 Kenneth Johansson 
Damer: Sarah Königsson  
 Irene Gustafsson  
Mix: Maria Lindberg Engberg 
 Andreas Engberg 
KM Dam: Alicia Olsson  
KM Herr: Jörgen Odén  
Pojkjunior: Jesper Klang  
Flickjunior: Alicia Olsson  
H 35 Glenn Eriksson  
H 45 Jörgen Odén  
H 55 Tomas Halldan  
H 65 Sven Forsell  
H 75 Reinhold Berg  
D 35 Helene Andersson 
D 50 Irene Gustafsson  
D 60 Ann-Christine Alm Höjdén 
D 70 Gunilla Kjellstedt  
   
Totalt antal startande:  80 st. 
 

Volvo World Golf Challenge vanns i år av Ulrika Abrahamsson 
och Helene Andersson i damklassen och Anton Karlsson och 
Johan Andersson i herrklassen. Här flankerade av Br Brandts 
representanter.

Många vinnare när Två generationer avgjordes i juni. Från vänster 
vinnare i GK-klassen Felix och Andreas Engberg 39 poäng. Jesper 
och Anders Klang vann på 74 slag bästa nettoresultat och Linus och 
Thomas Johansson vann stora klassen på 49 poäng.

Golfresan On Tour vanns av Peter Svens-
son och Alexander Rosenbaum. En golfresa 
till Ungern väntar vinnarna.

Premiären av Sötsjöbaden Open genomfördes 2017. Från vänster ser vi representanter 
från samarbetspartnern Sötsjöbaden Herman Peterson och Christer Östholm. Vinnare 
blev Oscar Svensson i par med Thomas Halling, som saknas på bilden, och Birgitta Ny-
qvist och Emma Englund. Sven Gustafsson representerar som representerar Sötsjöbaden 
kan även spela golf. Tillsammans med Andreas Lundgren Lysegårdens GK kom de på en 
tredje plats.

Klubbmästare 2017 är Jörgen Odén och 
Alicia Olsson. Jörgen vann även KM-four-
some tillsammans med sin vapendragare 
Kenneth Johansson.

Klubbmästare i ålderskategorier blev D35 
Helene Andersson, D60 Ann-Christine Alm 
Höjdén, H45 Jörgen Odén, Flickjuniorer 
Alicia Olsson, H35 Glenn B Johansson, 
Pojkjunior Jesper Klang och H55 Tomas 
Halldan.
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Damernas golfår 2017 startade traditionsenligt med ett vår-
möte. Även i år var det många damer som kom för att starta 
upp säsongen med en eftermiddag med information om den 
kommande säsongen, mingel och modevisning av shopens 
utbud.  

Året fortsatt med Hemliga resan som i år gick till Årjängs GK. 
Det var en blåsig dag men en fin bana och god mat. Årets vin-
nare blev Katarina Gip. 

Deltagande på de tävlingar som damkommittén har anordnat 
i år har varit liknande från föregående år. Även i år så har 
traditionsenligt poängjakten och ectlectic anordnats. Poäng-
jakten har räknats på samma sätt som året innan med en po-
ängskala då vi nu mera även spelar slaggolf på våra måndags 
tävlingar. I år så vanns poängjakten och ectlectic av Helene 
Andersson som också blev årets damgolfare och fick mottaga 
Wiveka Cedervalls vandringspris. Maria Lindberg-Engberg 
vann matchspelet och Ulla Mortimer var den som presterade 
bäst i poängjakten över nio hål. 

Årets säsong avslutades lördagen den 30 september med en 
lagtävling där de första nio hålen spelades som en bästboll 
och andra nio spelades som scramble. På kvällen var det fest-
ligheter i restaurangen på vår fantastiska bana med prisutdel-
ning för säsongens prestationer. 

Damkomittén, som i år bestått av Johanna, Helene, Maria, 
Marita, Ulrika och Annika, vill tacka alla damer som har 
deltagit i våra aktiviteter under året och hoppas att vi ses igen 
nästa år. Jag har gjort min första säsong som ordförande och 
hade inte klarat det utan mina kollegor då jag inte har kunnat 
lägga den tid jag önskat på golfen i år. Jag vill tacka mina kol-
legor för deras stora engagemang. 

’
Damkomittén, Johanna Stolpen. 

DAMKOMMITTÉN
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Efter säsongen 2016 skrev jag i Forsbacka-
nytt att D30 under 2017 ska fortsätta 
kämpa och klättra i tabellen. Detta gjorde 
vi sannerligen då vi efter årets säsong 
avancerade till division 1!
D30 har säsongen 2017 representerats 
av Ulrika Abrahamsson, Helene Anders-
son, Lisa Johansson, Martina Kjellebäck, 
Maria Lindberg Engberg, Ulrika Sten och 
Sara Stålhandske. Alla spelare har varit 
med och tävlat och bidragit till vårt fina 
resultat.
Nytt för 2017 var att det endast skulle vara 
fyra spelare med vid varje omgång. Detta 
gjorde det lättare för oss att få till lag då 
vi inte är så många. Omgång 1 spelades 
som en fyrboll i Sotenäs, där hamnade 
vi på en fjärde plats. Omgång 2 spelades 
i Stenungsund och var också en fyrboll. 
Där spelade vi riktigt bra och kom på an-
dra plats endast två slag efter vinnaren. I 
omgång 3 var det dags för singel och DM. 
Då hade vi endast tre spelare i laget men 
bara tre av fyra resultat räknades denna 

gång så vi fick till ett lag ändå. Vi kom på 
en tredje plats för dagen. Omgång 4 som 
var den sista för säsongen spelades som 
en foursome på Skaftö. Vi hade en tuff 
dag och var inte nöjda men fler lag hade 
det jobbigt och vi blev trots allt trea.
Segrare i division 2 blev Torreby och Fors-
backa slutade på en andra plats med tre 
slag tillgodo till trean Strömstad. Andra-
platsen i division 2 gjorde att Forsbacka 
avancerade till division 1 vilket var något 
vi inte räknat med så det blev en över-
raskning för oss vid prisutdelningen.
Vi ser med glädje fram emot nästa säsong 
i division 1! Vi tappar en spelare som går 
upp i D50 men vi kommer att få tillskott 
av duktiga spelare som fyller 30 år och 
därmed får vara med och tävla i D30. Vi 
kommer att ha ett starkt lag representerat!
Stort tack till alla spelare i D30 som varit 
med och kämpat under säsongen och som 
gjort att vi lyckats så bra!

Helene Andersson
Lagkapten D30

D30 har avancerat till division 1!

Då var det åter dags att summera ännu en 
golfsäsong. I år har vi varit ett lag på 12 
damer som har varit med i D50-laget. Vi 
som har ingått i år är: Lagkapten Karina, 
Forsbackas pro Birgitta, Karin, Solveig, 
Gunilla, Marie, Madeleine, Irene, Thinka, 
Elisabeth, Susanne och Annika.

I år började vi säsongen med en upp-
taktsträff på restaurang Solsidan den 22/3 
där vi diskuterade årets seriespel.
Vi startade i år på Torreby där vi spelade 
en fyrboll och slutade på en fjärdeplats. 
Efter det fortsatte vi till Orust där vi 
spelade singel. Här kom vi  3:a och ligger 

härmed på en 3:e-plats totalt. Därefter 
var det åter dags för singelspel, nu på 
Dynekilen. Den här gången fick vi låna in 
Kerstin Skoog för att få ihop till ett fullt 
lag och här kom vi fyra och ramlade åter 
ner till fjärde plats. Vi gratulerar även 
Birgitta som blev DM-mästare! Sista täv-
lingen spelade vi en fyrboll på Uddevalla 
GK och även den här gången slutade vi 
på en fjärdeplats.
Dessa resultat gör att vi slutade på en 
fjärdeplats totalt i Division 1 i år. Men 
det betyder även att vi lyckades klara oss 
kvar i Division 1 till nästa säsong! Stort 
Grattis till er damer som har spelat under 

säsongen och hjälpt till med detta.
Den 7 september träffades några av oss 
på restaurang Solsidan för att avsluta sä-
songen med lite god mat och lite prat om 
vad som hänt under det gångna året.
Nu tackar jag för mig och välkomnar den 
nya lagkaptenen, Madeleine Olsson, som 
tar över stafettpinnen till nästa säsong 
som lagkapten och önskar laget fortsatt 
Lycka till och hoppas ni klarar er kvar i 
division 1 efter nästa säsong.

Avgående lagkapten för D50
Karina Gureborg

Lag D50 säsongen 2017!

Seriespelet för D60 blev ett år med flera 
förändringar. Antal spelare i varje lag 
ändrades från sex till fyra. För Forsbacka 
GK också att få spela i div. 1 efter bra spel 
under 2016.
Man ändrade också spelsätt till endast en 
fyrboll/bästboll och därefter tre singel-
tävlingar. Alla resultat räknades vid varje 
omgång i div 1 men inte i div 2 och 3 där 
det sämsta resultatet kunde strykas. Alla 
måste därför ha en bra golfdag för att 
lyckas med laget vilket kändes som en för 

stor press på oss.
I vårt lag spelade Britt Gustafsson, Marita 
Gustafsson, Ing-Marie Kj-Karlsson, Ker-
stin Svensson och Kerstin Jansson.
Vi började den 14 maj i Strömstad. En 
regnig dag där vi blev 6:a av 6 lag.
Nästa tävling gick på Mjölkeröd den 11 
juni. I hällande ösregn och blåst kämpade 
vi oss igenom rundan.
På Torreby hade vi i alla fall tur med 
vädret. Sista tävlingen gick på Dagsholm. 
En mycket fin bana men med några svåra 

dolda hål.
Vår placering blev sist i div 1 vilket inne-
bär att nästa år spelar D60 i div 2.
Som lagledare vill jag tacka Britt, Marita, 
Ing-Marie och Kerstin som kämpat väl 
och gjort att vi i alla fall hade det trevligt 
och roligt på våra resor. Stort tack till 
Kerstin S, som alltid har bokat och hämtat 
vår hyrbuss från Ejes Bil och kört på ett 
tryggt och säkert sätt till golfbanorna.

Kerstin Jansson, lagledare

Rapport seriespel D60
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I år bestod laget av mig (Sarah Königs-
son), Birgitta Hansen, Thinka Berg 
Sköld, Irene ”Irren” Gustafsson, Helene 
Andersson och årets ”nykomling” Emma 
Englund. Vi är glada och tacksamma för 
att även i år ha fått Forsbackas stöd att 
representera klubben.

Seriespelet ägde rum den 21 och 22 juli 
på Forsbacka. Utan tävlingsledningen och 
övriga medlemmar som hjälpte till dessa 
dagar hade det inte varit genomförbart. 
Stort tack till er! Banan var dessutom i 
ett fantastiskt skick. Detta bekräftades 
av samtliga deltagande lag; såväl spelare, 
caddies och coacher. Självklart känner 
man en otrolig stolthet och tacksamhet 
över att få vara medlem i denna klubb.

Tyvärr presterade vi inte vad vi hade 
hoppats att göra på hemmaplan, vilket jag 
tror att flera av oss kände en besvikelse 

över. Ett skäl till detta var att endast fem 
av oss kunde spela eftersom jag mycket 
olägligt skadade mig strax innan serie-
spelet. Vissa fick därför spela fler rundor 
än de kanske hade räknat med. Jag var 
verkligen ledsen över att inte kunna spela 
och upplevde att också övriga tjejer i laget 
var ledsna för min skull, vilket visar på en 
otroligt fin vänskap och gemenskap som 
vi ska vara rädda om.

Trots resultatet hade vi två fantastiskt 
trevliga och soliga dagar. Det var en gläd-
je att få gå caddie åt mina lagkamrater. Jag 
vill särskilt framhålla Emma som, med 
anledning av min skada, endast en vecka 
innan seriespelet blev tillfrågad om hon 
ville vara med i laget. Emma är inte bara 
är en fantastisk idrottstjej med en extrem 
tävlingsinstinkt utan också en otroligt 
ödmjuk och fin människa. En perfekt lag-
spelare helt enkelt! Tack Emma för att du 

ställde upp med så kort varsel. Vi hoppas 
att du vill vara med även nästa år.

Avslutningsvis vill vi gratulera Johanna 
Stolpen som blev mamma i sommar. Vi 
hoppas att du vill och har möjlighet att 
vara med i laget nästa år igen. Vi behöver 
din positivism och härliga energi Johan-
na! Vi vill också gratulera vår klubbmäs-
tare och klubbens stjärna Alicia Olsson. 
Vi önskar verkligen att du hade kunnat 
spela för Forsbacka men förstår givetvis, 
med hänsyn till förutsättningarna de 
senaste åren, att du har valt att tävla för 
Karlstad Golfklubb. Detta visar hur vik-
tigt det är att ha en fungerande ungdoms-
verksamhet och ett damlag.

Nu ser vi fram emot en ny fantastisk 
golfsäsong!

Sarah Königsson  

Damlaget på hemmaplan

Stående från vänster: Birgitta Hansen, Sarah Johansson och Helene Andersson.
Sittande från vänster: Irene Gustafsson och Thinka Berg Sköld.
Emma Englund är tyvärr inte med på bilden
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En greenfeespelare avslutar sin runda, går 
in i klubbhuset och kanslisten frågar-
          ”Har ni haft det bra där ute”?
          ”Ja fantastisk, tack”
          ”Roligt att höra”  sa kanslisten ”hur 
fann du greenerna”?
          ”Lätt, jag gick bara till slutet av 
fairways och där var dom”!
I seriespelet i år var det inga problem för 
D-70 damer att hitta greenerna, det skötte 
vi alldeles utmärkt!
Banor vi spelade var Lysekil Holma, 

Mjölderud, Tjörn och Allmag. Slut resul-
tatet blev: Tjörn 952 slag, Sotenäs 977, 
Forsbacka 980, tredje plats av 8 lag i div. 
1.  BRA!
Lite statistik – 199 lag från 17 klubbar och 
1253 olika spelare har deltagit i BDGF’s 
seriespel 2017, 299 spelare har spelat alla 
fyra omgångarna.
Visst är det roligt att vara med och vi som 
representerade Forsbacka i år var:
Berit Erixon, Aina Olsson, Birgitta Ny-
qvist, Gunilla Kjellstedt, Patricia Söder 

och Yvonne Karlsson(ej med på bild).
Tack tjejer för fin gemenskap, många goa 
skratt och roliga stunder.  Ett särskild 
TACK till Birgitta, Berit och Yvonne som 
körde oss och på ett tryggt sätt såg till att 
vi kom till banorna.
Nästa års speldatum bestäms på BDGF 
höstmöte den 29/10, så jag återkommer!
Må så gott under vintern och jag ser 
fram emot att träffa er och nya spelare på 
vackra Forsbacka 2018.

Yours for ever Patricia Söder, coach.

Forsbackas D-70 – 3:a i Div1

Från vänster Berit Erixon, Aina Olsson, Birgitta Nyqvist, Gunilla Kjellstedt och Patricia Söder.
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Bilderna ovan är på de 10 slutfinalisterna och slutsegrare och årets vinnare 
av Race To XO 2017 Urban Svenhage

Vi har varit 129 herrar som någon gång 
under säsongen deltagit på herrdagarna. 
Det har varit ett snitt på drygt 50 spelare 
varje tisdag, vilket är fantastiskt bra och 
kul.
Herrarnas hemliga resa är ju det som 
kännetecknar att nu startar säsongen! 
Och det gjorde det även denna säsong, 
resan gick av stapeln och lämnade Åmål 
05:45, skutan styrdes mot Lycke GK och 
Marstrand, det var en strålande dag med 
en sol som lyste över 41 spelsugna herrar, 
dock var vindarnas gudar inte med oss, 
men vad gör det med ett sådant här gott 
och glatt gäng, det hela avslutades med 
en middag i klubbens restaurang och 
efterföljande prisutdelning. Tack till alla 
sponsorer som även i år såg till att alla 
deltagare fick med sig ett pris hem. HK 
vill tacka alla deltagare och sponsorer 
för denna trevliga dag, det är Ni som gör 
detta till en resa att se fram emot varje år.
Årets Race to XO-final spelades söndagen 
24 september under gråa förhållanden 
och i ett ihärdigt duggregn som inte ville 
ge sig. Det var rafflande spel på inle-
dande första 9 där vi spelade poängbogey. 
Startfältet halverades efter första 9 hålen 
från 20st till 10st spelare och i år krävdes 
det 14 poäng med särskiljning på sista 
6 hålen. Toppresultateten låg på hela 21 
poäng. Under de sista 9 hålen spelades 
det strålande golf och det var en hel del 
publik som följde med runt. Poängbogeyn 
byttes ut som slag (netto). Det var sär-
spelstävling på i stort sett varje hål fram 

tills 17: hålet. Inför sista hålet var det bara 
Urban Svenhage och Glenn Eriksson kvar 
där Urban drog det längsta stråt. 

Vi avslutade säsongen med en trevlig 
scramble som vanns av lag Jörgen Odén, 
som förutom Jörgen själv bestod av 
Kjell-Åke Andersson, Robert Hultgren 
och Tobias Skoog. 65 slag. Efter upp-
fräschning var det dags för prisutdelning 
och jättegod mat i golfrestaurangen som 
Annika med personal fixade, vilket dem 
fixade lika bra som alltid. Säsongens seg-
rare på slagtävlingen var Martin Roth och 
poängtävlingen vanns av Tomas Halldan.

Öhmans Minne vanns i år utav Adam 
Spjuth Ellis efter att i finalen besegrat Tor-
björn Olsson.
Stort tack alla herrgolfare och tack för 
denna säsongen och håll utkik på klub-
bens sociala medier där vi kommer att 
lägga ut information om nästa års hem-
liga resa som förhoppningsvis kommer att 
bli av i slutet av april.

Med vänliga hälsningar
Herrkommittén som säsongen 2017 

består utav: Glenn B. Eriksson, Peter 
Lindberg, Kenneth Johansson, Andreas 

Jansson, Mikael Josefsson, Torbjörn 
Olsson, Urban Sköld, Mikael Grönqvist, 

Fredrik Boqvist.

Tack för en härlig och trevlig säsong

HERRKOMMITTÉN
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HERRKOMMITTÉN

Som brukligt startade säsongen med den 
Hemliga Resan som i år gick till Lycke 
GK, detta var en lyckad resa med 41 
deltagare. Herrgolfen spelades i hela 23 
omgångar och snittet på varje Herrdag 
var hela 50 spelare. Vi hade även detta 
året en löpande uppdatering på klubbens 
hemsida gällande Herrgolfen. Match-
spelstävlingen Öhmans minne genom-
fördes även denna under säsongen och 
med en avslutande final 29 September. 
Race to XO-finalen spelades Söndagen 24 
September i ett grått och i ett ihållande 
duggregn hela dagen, men banan var i 
toppskick. Herrkommitèn var under den-
na säsong tävlingsledare och ansvariga 
för KM och KM foursome . Vi avslutade 
säsongen med en lottad fyrmannascram-
ble där 28 spelsugna herrar anslöt, efter 

denna tävling avslutade vi det hela med 
en härlig middag och prisutdelning på 
klubbens restaurang. Herrkommitèn har 
även under säsongen hjälpt till med olika 
arbeten såsom att bygga ett staket mellan 
restaurangen och omklädningsrummet 
samt varit behjälpliga med att torva av 
och på 1:ans green. Herrkommitèns bud-
getterade överskott som är 5000:- kom-
mer att överskridas och dessa går oavkor-
tat till klubben. Herrkommitèn vill även 
med detta att rikta ett stort tack till Peter 
”limmis” Lindberg för allt jobb under alla 
år i han gjort i HK, vi tackar även Urban 
Sköld för sitt deltagande i HK.

Herrkommitèn säsongen 2017 består av:
Glenn B. Eriksson, Peter Lindberg, Tor-
björn Olsson, Michael Grönqvist, Ken-

neth Johansson, Andreas Jansson, Mikael 
Josefsson, Urban Sköld, Fredrik Boqvist

Verksamhetsplan 2018
Herrkommitèn kommer under säsongen 
2018 att fortsätta med nedanstående 
tävlingar och dylikt.
• Herrarnas hemliga resa
• Herrgolfen på Tisdagar
• Öhmans Minne
• KM
• KM Foursome

Herrkommitèn säsongen 2018 kommer 
att bestå av:
Glenn B. Eriksson, Torbjörn Olsson, 
Michael Grönqvist, Kenneth Johans-
son, Andreas Jansson, Mikael Josefsson, 
Fredrik Boqvist

Verksamhetsberättelse 2017

	  

Under året har vi tränat och spelat till-
samman med H 75.
Laget har haft en ganska bra och trevlig 
säsong. I år var det spel i Div. 2
Spelform 1:a och 2:a omg. fyrboll/bäst-
boll. Omg 3 och 4:a Singel 4 man varav 3 
räknas i laget
Laget började på Uddevalla 9 maj. 
Laget hamnade på 6:e plats 1 slag från 5e 
plats. 
30 maj spelades 2:a omgången på Fjäll-
backa. Spelet gick inte så bra och tappade 
till 7:e plats hela 14 slag från 6:e.
15 augusti spelades Dagsholm som dess-
utom var DM. 
Vädret var mycket blåsigt. 
Laget avancerade till 6:e plats endast 1 
slag från 5:e plats.
Den 9 augusti spelades på Dynekilen. 
Laget hade en jobbig dag på greenerna 
och den på vissa hål kraftiga ruffen, men 

tack vare Leifs 3:e plats avancerade vi till 
5:e plats.
Stenungsund och Mellerud gick upp till 
div 1. 
Uddevalla och Tjörn 2 ner till div 3.
Avslutningsvis träffades H 70 och H 75 
lagen 13 sept. och hade en tävlig mellan 
lagen. Vi spelade 18 hål Pb. där vi lade 
ihop poängen och delade med antal spe-

lare. Resultat: H 70 fick 30,25 poäng  H 
75 fick 30,0 poäng. Sen avslutade vi med 
kaffe och tårta och diskuterade årets spel.
De som spelat är: Leif Sundberg, Stellan 
Nyqvist, Dan Nilsson, Lasse Wilhelms-
son, Sven Mård och, Hans Åströn,

Reinhold Berg
Administrativ Coach.

Rapport från H70

Under året har vi tränat och spelat 
tillsamman med H 70. Vi har i år spelat i 
Div. 1. Div 1 bestod av 9 lag.
Spelform: 4 spelar singel varav 3 räknas i 
laget.
Började 9 maj på Stenungsund. Vi hade 
det svårt på de snabba greenerna och slu-
tade på sista plats, men inte så långt efter 
7:an och 8:an.
30 maj spelade vi 2:a omgången på 
Strömstad. På resan ner var det ett kraf-
tigt regn men det slutade när Sten gick ut 
som vår första man.
Här belade vi 5:e plats och avancerade till 

7:e platts.
15 augusti spelade vi Lyckorna, som dess-
utom var DM. Det var mycket blåsigt och 
snabba greener. Ingen spelade speciellt 
bra i den hårda blåsten. Vi hamnade på 
8:e plats men behöll vår placering endast 
8 slag från 6:e plats.
Avslutningen den 29 augusti spelades på 
Orust. I det ganska blåsiga vädret hade 
vi det svårt på greenerna. Vi hamnade på 
fjärde plats och avancerade till delad sjätte 
plats med Torreby.
Fjällbacka vann serien. 
Mjölkeröd och Sotenäs ner till div 2.

Avslutningsvis träffades H 70 och H 75 
lagen 13 sept. och hade en tävlig mellan 
lagen. Vi spelade 18 hål Pb. där vi lade 
ihop poängen och delade med antal spe-
lare. Resultat: H 70 fick 30,25 poäng  H 
75 fick 30,0 poäng. Sen avslutade vi med 
kaffe och tårta och diskuterade årets spel.
Vi som spelat är: Per Söder, Sten G Sven-
hage, Reinhold Berg, Stellan Andersson, 
Ivan Hemmingsson och Leif Andréasson. 

Reinhold Berg
Coach.

Rapport från H 75
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2017 spelades H 30 i två divisioner då det 
tillkom flertalet nya lag denna säsong, vi 
spelade i div 1 och hamnade på sista plats. 
Fyra spelare / lag i varje omgång har vart 
en bra förändring för vår del då vi endast 
är några få som ingått i laget. Vi ser fram 
emot kommande säsong, då tar vi nya tag 
i div 2.  

//Roberth Hultgren

Vi i H 40 ställde även i år upp med två lag. 
Dom har representerats av fjorton olika 
spelare.
Så ett tack till er som ville ställa upp!

Vi slutade på en 4:e plats i div 1 och en 5:e 
plats i div 2.

Nämnas kan även göras att hela fem klub-

bar drog sig ur dom olika divisionerna,
Det var ju lite trist då.

Nu ser vi fram mot nästa års spel på andra 
trevliga banor i distriktet.

Glenn Eriksson
Kapten H 40

Forsbacka GK:s lag i H-50 Div. 1, vann 
seriespelet under 2017. Inför sista serie-
sammandragningen i Mellerud ledde 
Forsbacka med hela 22 slag så avslutning-
en var mer en defilering mot seriesegern 
än den var spännande. Grunden för 
seriesegern har lagts vid singelspelet där 
laguttagningen har skett med finger-
toppskänsla, form och närvaro. Forsbacka 
var 17 slag bättre än den slutliga tvåan 
Stenungsund i den spelformen. Spelarna 
under året i division 1-laget har varit: 
Hans B. Johansson, Peter L. Lindberg, Jör-
gen E. Odén, Urban S. Svenhage, Roger S. 
Karlsson och Peter I. Kullberg.
Division 2-laget stod inför en delikat 
uppgift inför sista omgången. Man låg 
på nedflyttningsplats med 2 slag upp till 
Lysekil-Holma och 7 slag till Sotenäs. 
Eftersom spelformen var fyrboll/bästboll 
så fanns det farhågor att det inte skulle 

gå vägen. Skillnaden mellan lagen brukar 
inte vara så stor i den spelformen. Återi-
gen visade det sig att rätt laguttagning 
är oerhört viktig, med känsla för vilka 
som är i form, men framförallt vilka som 
fungerar bra ihop vid parspel. Det visade 
sig att division 2 gänget spelade bättre 
än lagkamraterna i division 1. Tomas R. 
Halldan ihop med rookien Ronney S. 
Kristofferson gick runt på banans par, 71 
slag, mycket imponerande. Men de som 
knöt ihop säcken med en 73-runda (+2) 
var Terje L. Olsen i par med Dick M. 
Svensson, utlånad på artistkontrakt från 
H-60. Det var dessa två som såg till att 
Forsbackas andra lag avancerade till 3:e 
platsen och undvek nedflyttning.
Övriga som deltagit under året i division 
2-laget har varit: Per V. Svenhage, Peter I. 
Kullberg, Michael F. Tingberg, Mikael S. 
Sten och Christer K. Stolpen. Stort stöd 

under året har varit Anders B. Svensson 
på Brandt.  Spelplatser har varit Lyckorna, 
Lysekil-Holma, Skaftö och Mellerud.
En stor eloge till Mellerud GK som ställde 
upp som arrangör med väldigt kort varsel 
när Allmag var tvungen att ställa in en 
andra gång pga. vattensjuk bana. Som det 
sades i tacktalet ”Dalslänningar kan man 
lita på”. I och med detta tackar under-
tecknad för sig…igen… och lämnar över 
kaptensbindeln inför 2018. Planeringen är 
dock igångsatt redan och spelplatserna för 
H-50 kommer att vara:
Torreby 6 maj, Sotenäs 27 maj, Orust 19 
augusti samt Strömstad 16 september.
PS! Forsbacka GK klättrade nio place-
ringar till plats 41 i Golf Digests ranking 
för 2017! Ha med er det när ni går ut på 
vår underbara bana. DS!

Kapten Terje Olsen

H30 2017H40 2017

De bästa 50-åringarna finns 
hos Forsbacka

Ronney Kristofferson, Tomas Halldan, Urban Svenhage, kapten Terje Olsen, Hans B. Johansson, Roger Karlsson, Dick Svensson.
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En marknadsgrupp har tillsam-
mans med Christer Stolpen och 
Birgitta Hansen arbetat för att ta 
fram olika sponsorpaket för Fors-
backa Golfklubbs sponsorer. Syftet 
är att våra sponsorer klart och 
tydligt ska kunna se vad som ingår 
i de olika paketen – Guld – Silver 
och Brons. Vi har även tagit fram 

en lista med olika kompletterings-
alternativ till de olika paketen. 

För att visa vår uppskattning gent-
emot våra sponsorer vill vi erbjuda 
några olika aktiviteter. Målsätt-
ningen är att vi ska ha någon/någ-
ra föreläsningar per år med någon 
föreläsare/idrottsprofil, en resa till 

någon närliggande golfbana och 
den årliga sponsordagen.

Vi har under innevarande år ge-
nomfört sponsordagen och en resa 
till Karlstad Golfklubb.

Marknadsgruppen 
Britt Gustafsson, Sven Forsell

 och Anders Svensson

Marknadskommittén

Ställningen i Säffleekonomerna Trophy 
1. SäffleEkonomerna  28 poäng 
2. Håkansson Sågblad AB 24 poäng Vinst 2013
3. Munksjö Paper  12 poäng Vinst 2014
 ICA Supermarket Lejonet 12 poäng Vinst 2015
 AudioVideo   12 poäng Vinst 2016
 Taxi Säffle   12 poäng Vinst 2017
4. AP Däck/Goodyear  10 poäng 
 Nya Åmåls Plåt  10 poäng 
 Axel P    10 poäng 
 Svensk Järnvägsteknik  10 poäng 
5. Janfire         8 poäng 
 VinStens resor     8 poäng 
 Lianpac     8 poäng 
6. Hallings Rehabilitering   6 poäng 
 Johnny Kjellin Ekonomi   6 poäng 
 MJ Måleri     6 poäng 
7. Bolia      4 poäng 
 FFS Sweden     4 poäng 
 Forsbacka GK     4 poäng 
8. Bröderna Brandt    2 poäng 
 Provinstidningen    2 poäng 
 Hamilton Advokatbyrå   2 poäng 

Vinnare i sponsorgolfen 2017 blev 
Pater Hahn och Martin Danielssona
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2017 års golfsäsong är slut. När det 
kommer till byggnaderna på Fors-
backa så har det hänt en hel del. 
Vi startade upp året med att låta 
huvudbyggnaden få en ansiktslyft-
ning. Vi renoverade trappan till 
övervåningen och angränsande 
rum en trappa upp. Nya tapeter är 
utvalda för att skapa en känsla av 
byggnadens ålder. Även det slitna 
golvet slipades och behandlades 
för att se ”gammalt” ut.
Golvet i lokalen som inrymmer 
reception och shop hade sett sina 
bästa år. Arbetet innebar att riva 
ut allt det gamla. Då visade det sig 
att bärande balkar helt enkelt var 
borta. Hela väggen var ca 15 cm 
lägre på en punkt. Nu lyfts det nya 
golvet och väggen upp av en gjuten 
balk. Många medlemmar och gäs-
ter har lämnat positiva kommenta-
rer om vår nya shop.

Klockstapeln som är välkänd och, 
enligt vinnare, avger en ljuvlig 
klang står på nya ben. Hur många 
år den stått är kanske ingen som 
vet. Nu är det nytt friskt virke i 
klockstapeln.

Det känns riktigt kul att ta emot 
alla medlemmar och gäster på vår 
anläggning. De möts av byggnader 
i toppskick, en fantastisk golfbana, 
samt en sagolik natur. Med andra 
ord, ”Den Dalsländska Skönheten”.
Stort beröm och tack till de perso-
ner som ideellt ställer upp med tid 
och engagemang, vilket medför att 
vi kan stoltsera med fina fastighe-
ter, och en fantastisk golfbana.

Fastighetskommittén

Fastighetskommittén
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(Ulrika Abrahamsson, Charlotte Bring, 
Katarina Gip, Helena Andréasson och 
Morgan Johansson)

After Work Golf
Det har arrangerats After Work Golf den 
28 april, 24 maj och 25 augusti. Det har 
varit bra uppslutning med ca 20 deltagare 
vid varje tillfälle. Efter 9 hål scramble har 
vi intagit en god middag och haft en trev-
lig och uppskattad prisutdelning. 

Handicap 54-28
Under varje tisdag i maj månad så har 
medlemskommittén anordnat tillsam-
mans med Pro Birgitta Hansen en kurs 
och trivselträff för medlemmar med 
handicap 54-28. Det har varit många 
deltagare vid dessa tillfällen, som fått både 
kunskap, träning och spel med fadder på 
banan. 

Golfens dag och Öppet hus den 20 maj 
I år så samarrangerades Golfens dag med 
Öppet hus. Aktiviteter för alla åldrar er-
bjöds medlemmar och icke medlemmar.

Uppmuntringspriset 2017
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 bemö-
tande, en person som engagerar sig i nya 
medlemmar så att de känner sig välkom-
na, 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. 

MEDLEMSKOMMITTÉN

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. 

Verksamhetsplan 2018
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Hej medlem!
Välkommen att vara med att skapa ett mervärde i Forsbacka golfklubb!
När nu vädret ibland gör det mindre angenämt att spela golf, så fundera gärna på vad du som medlem 
kan göra för att höja trivseln och kvalitén i klubben.
Tveka inte att ge förslag och dra ditt strå till stacken för att din idé blir verklighet.
Här kommer några förslag på vad som du kan bidra med:
• Hjälpa till som tävlingsledare vid helg/veckotävlingar
• Gå fadderronder med nybörjare, och ge stöd så att de nya ”kommer in i klubben”
• Vara starter/golfvärd
• Röja träd och gräs på banan
• Bättringsmåla eller göra gemensamma utrymmen ännu trevligare
• Göra en insats i en kommitté eller att vara med i styrelsen.
• Förslag som ökar klubbkänslan och den sociala samvaron.
Ju fler som deltar desto lättare blir sakerna gjorda. 
Tveka inte att kontakta representanterna nedan
Välkommen att göra Forsbacka till en ännu mer attraktiv plats på jorden!

Med vänliga hälsningar
Medlemskommittén Tävlingskommittén  Valberedningen
kultur.ulrika@gmail.com mailto:30707johansson@telia.com po.bengtsson@telia.com 
070-284 7364  070-646 4838   070-606 8748

När vi summerar juniorsäsongen 2017 så 
har vi haft ett 50 tal träningstillfällen och 
genomfört klubbkval i Skandia Cup.
Vi har under året deltagit i Skandia tour 

Värmland och flera av våra juniorer har 
visat framfötterna med flera delsegrar i 
sina respektive klasser.
Vi har sett att antalet juniorer har sjunkit 

under året men de som deltagit har verk-
ligen utvecklats.

Juniorkommittén

Junioråret 2017
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KALLELSE TILL HÖSTÅRSMÖTE

 
 
	  
	  
	  
	  
	  

Medlemmar	  i	  

Forsbacka	  Golfklubb	  
Kallas	  till	  ordinarie	  höstårsmöte	  på	  Forsbacka	  GK	  

torsdagen	  den	  30	  november	  2017	  kl.	  18.00.	  
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 

2018

Ordförande:  Per Svenhage  1 år nyval 

Ledamöter:  Britt Gustafsson  2 år omval
  Katarina Gip  2 år omval
  Helene Andersson  2 år nyval
  Kenneth Johansson 2 år nyval
  

Suppleanter:  Christer Axelsson  1 år omval
  Glenn B Eriksson  1 år omval
  Johanna Stolpen  1 år omval
  Örjan Andersson  1 år nyval

Kvar i styrelsen med ytterligare ett år på sin mandatperiod är Gunnar 
Christensson, Per Svenhage och Ulrika Abrahamsson.

Ombud till BDGF-möte beslutas av styrelsen.

Revisorer:  Mikael Möller  1 år
  Thomas Engelbrektsson 1 år

Revisorssuppleant:  Fredrik Ågren  1 år

För Valberedningen vid Forsbacka Golfklubb
Åmål 2017-11-30

Per-Olof Bengtsson (sammankallande) Cathinka Berg Sköld, Hans 
Johansson

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE
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Ännu ett fantastiskt golfår går 
mot sitt slut. Även i år har Pelle 
vår duktiga greenkeeper och hans 
gäng gjort ett otroligt bra jobb. De 
som jobbat med banan är Karl-
Gustav Karlsson, Göran Karlsson, 
Bo Jansson och Jan-Inge Karlsson.  
Ett speciellt tack vill vi skicka till 
Birgit Axelsson som efter 24 år gått 
i pension. 
Golf Digest gör en årlig bedömm-
ning av Sveiges alla golfbanor. Vi 
hamnade på plats 41! Unikt bra. 
Juryns motivering lyder
 ”Det vackra läget bör ha gett ar-
kitektsnestorn Nils Sköld en extra 
inspirationskick när banan lades 
ut under 70-talets början. Men det 
är kanske i år som banan verkligen 
hittat rätt anslag och rytm. Detta 
efter att sträckningen har vänts 
och vi fått en lödigare avslutning 
med 4 kittlande hål som kramar 
Forsbackasjön”.
Under kommande år kommer 
vårt fokus att vara på att varsamt 
utveckla banan i enlighet med 
utvecklingsplanan men framförallt 
slipa ännu mer på skicket. Vi har 
en del tunga utgiftsposter framför 
oss som tyvärr är nödvändiga. 

Vår prioritering är som följer. 
Vildsvinsstängsel – kommer att 
finansieras via gallring och viss 
avverkning av mogen skog runt 
banan.
Uppdatering av maskinparken 
-  en absolut förutsättning för att 
upprätthålla det skick vi vill och 
som våra kräsna medlemmar 
kräver.
Ombygnad av 1:ans green
Sandfickor

Under vintern kommer röjar-
gänget fortsätta med sitt värde-
fulla arbete. Varsam gallring kring 
banan, och  släppa in solen på 

greenområdena är fokus. De tar 
gärna in ”lärlingar” som efter ett 
par år kanske får svinga yxan och 
använda röjsågen. Tills dess gäller 
dra ris och elda och umgås i ett 
trevligt gäng som verkar för Fors-
backas bästa.

Per Svenhage
Bankommitteéns ordförande

BANKOMMITTÈN
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Bra fart på röjningen, roligt med 
så många som ställer upp. Mycket 
bra stämning i laget gör att det 
känns väldigt roligt att träffas. Nya 
tider inför våren.
Fortfarande fredagar kl. 9.00 (glöm 
inte det viktigaste, fikat.)

3 november
17 november

2 december (lördag)
15 december

2018
12 januari
26 januari
 
9 februari
23 februari

9 mars
23 mars

6 april
20 april

med vänlig hälsning
Leif Gustafsson

Även denna säsong – 2017 – har 
golfvärdar bemannat Forsbacka 
GK tävlingsfria fredagar, lördagar 
och söndagar från Kristi Himmels-
färds-helgen och fram till och med 
19 augusti. Vi har bara mött glada 
och positiva spelare.
Inför starten hade vi tyvärr fått ett 
par avhopp men glädjande nog 
några nya namn att lägga till i vår 
namnlista. Totalt har vi varit 24 
medlemmar, som i par två och två 
har bemannat i princip två gånger 
vardera under säsongen.
Naturligtvis skapade omläggning-
en av banan lite funderingar kring 
hur det skulle påverka vår beman-

ning. Vi hade ju nu inte tillgång 
till någon dator, som vi använt för 
den kontinuerliga uppdateringen 
av morgonens bokningslista bl 
a. Men det blev inte några större 
svårigheter, eftersom det gick att 
få uppgifter från TV-skärmen i 
Herrgårdens entré. 
De nya bokningstiderna med 
10 minuter mellan varje starttid 
upplevdes som mycket bra och de 
försökte vi respektera.
Bemanningen har bestått dels av 
en välkomnande golfvärd vid 1:ans 
tee och dels av en bilburen golf-
värd. Denne åkte runt och pratade 
med spelarna och kunde också 

hjälpa till med både vatten och 
annat.
Samtliga golfvärdar har gjort ett 
fint intryck på alla spelare, såväl 
våra egna medlemmar som gäs-
tande. Gästande spelare har t o 
m sagt sig vilja ta upp liknande 
bemanning i den egna klubben. 
Det tycker vi är ett bra betyg!

Ett stort och varmt TACK till 
samtliga 2017 års Golfvärdar!

Ingegerd och Reinhold Berg
Ansvariga

Hej alla röjare

Golfvärdar möter positiva spelare
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INTÄKTER
Belopp i Tkr Prognos 2017 Föreg. år Budget 2018 % avvik. föreg år

Medlemsavgifter 2 644 2 578 2 687 3%
Greenfee 1 343 1 339 1 320 0%
Jägmästaren, uthyrning 792 603 730 31%
Reklam/ Sponsorintäkter 452 401 450 13%
Tränare/Driving range 215 224 215 -4%
Tävlingsverksamhet 190 132 150 44%
Fastigheten 31 44 464 -30%
Övriga kommittéer 159 181 98 -12%
Hyra och övr. intäkter 372 722 393 -48%
Summa intäkter 6 198 6 224 6 507 0%

KOSTNADER

Belopp i Tkr Prognos 2017 Föreg. år Budget 2018 % avvik. föreg år
Bana 2 028 1 740 2 236 17%
Kansli 979 1 208 1 105 -19%
Klubbgemensamt 695 568 721 22%
Tävlingsverksamhet 67 46 50 46%
Fastigheten 435 384 442 13%
Jägmästaren, uthyrning 606 722 648 -16%
Tränare/Driving range 410 249 300 65%
Marknadskommitten 143 174 100 -18%
Övr. Kommittéer 153 307 140 -50%
Styrelse 1 25 2 -96%
Summa kostnader 5 517 5 423 5 744 2%
 
Finansnetto -27 -32 -30

Resultat före avskrivningar 654 769 733
Avskrivningar -290 -328 -400
 
Resultat 364 441 333

 
Investeringar 10 101 1 010

RESULTATRAPPORT FORSBACKA GK 2017

Prognos 2017
Även 2017 visar på ett överskott där 
ökade intäkter främst från uthyrning av 
Jägarn samt ökade sponsorintäkter
har bidragit till ett positivt resultat.

Budget 2018
Budgeten hålls på ungefär samma nivå 
som tidigare men med något högre 
avskrivningar pga planerade investeringar 
under året.

Investeringar 2018
Planerade större investeringar under 
2018:
Maskiner till banan, sandfickor, viltstäng-
selsamt infiltrationsanläggning ca 1010 
tkr.

Resultatkommentar
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MEDLEMSAVGIFTER
Styrelsen föreslår att gällande medlemskategorier kvarstår och samtliga avgifter höjs med 2 % inför år 2018.

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

OBS! Pay asYou play medlem erbjudes att gå över till fullvärdigt medlemskap för 3 000:-
Nya medlemmar erbjuds att under år 2016 köpa spelrättsbevis i Forsbacka GK till det nominella värdet av 6 000:-. Kontakta kansliet 
för mer information.

Övriga avgifter:
• Städdeposition 300:- (utom för Juniorer, 80+, Pay as You play & Non Resident och passiva) 
• Påminnelseavgift vid för sen fakturabetalning 200:- 
• 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 år 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. 

Kursstarter 2016 presenteras löpande. Se www.forsbackagk.se/sv/pro för mer information.

Det här får du som är fullvärdig eller förmånsmedlem i Forsbacka GK:
• Fritt spel på en av Sveriges vackraste banor. Av Golf Digest rankad på plats 41 av Sveriges ca 470 golfanläggningar.
• Spela för halv ordinarie greenfee på Arvika GK, Billeruds GK, Karlstads GK och Årjängs GK. Gäller fullvärdig medlem.
• Rabatterat spel i Bohuslän/Dal. Juniorer fritt spel.
• Tidningen Svensk Golf hem i brevlådan 10 gånger per år.
• En välsorterad golfshop i samarbete med Golfstores Flagshipstore i Karlstad.

KATEGORI ÅRSAVGIFT ANMÄRKNING 
Fullvärdig Sr 4 560:- Äger spelrättsbevis
Fullvärdig Sr 5 760:- Hyr spelrättsbevis
Vardagsmedlem 3 600:- Äger spelrättsbevis, spelrätt vardagar 
Vardagsmedlem 4 800:- Hyr spelrättsbevis, spelrätt vardagar
80+ 1000:- Medlem som återlämnat spelrätt (personlig ägo i minst 10 år)

Ung vuxen 22-25 år 1 850:-
Pay as You play & Non Resident 2 400:- 5 ronder ingår, därefter spel mot greenfee *
Junior 18-21 år 1 300:-
Junior 13-17 år 900:-
Junior 0-12 år 0:- Golfkul ingår
Passiv senior 520:-

Förmånsmedlem 1 6 150:- Äger spelrättsbevis, inkluderar fria rangebollar, 4 st. 
greenfeebiljetter samt 4 st 25-min lektioner med Pro.

Förmånsmedlem 2 7 350:- Hyr spelrättsbevis, inkluderar fria rangebollar, 4 st 
greenfeebiljetter samt 4 st 25-min lektioner med Pro.
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Hole in one på Forsbacka 2017
Namn Hål
Tove Sundal, Mjölkeröds GK 14
Catrin Eriksson 14

Medlemsstatistik - Fördelning per medlemskapstyp
2016 2017

Medlemskapstyp Män: Kvinnor: Totalt: Män: Kvinnor: Totalt:
Anställd 2 1 3 4 1 5
Fullvärdig 1 263 121 384 266 119 385
Fullvärdig 2 52 24 76 69 28 97
Fullvärdig 80+ 13 10 23 12 10 22
Förmånsmedlem 1 3 1 4 5 1 6
Förmånsmedlem 2 0 0 0 0 0 0
Hedersmedlem 2 0 2 2 0 2
Junior 0-12 år 18 22 40 20 22 42
Nybörjare 2 6 8 1 4 5
Passiv 70 48 118 70 41 111
Pay As You Play & Non Resident 21 9 30 21 7 28
Pröva på medlem 48 23 71 38 17 55
Sponsorer 37 23 60 43 23 66
Ung vuxen 22-25 år 12 3 15 21 9 30
Vardagsmedlem 1 16 11 27 15 8 23
Vardagsmedlem 2 0 0 0 1 0 1
Totalt: 559 302 861 588 290 878
 

STATISTIK

Greenfee
År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Registrerade besökare 6100 6300 5700 5100 6443 5946 5833 5668 5644 6065

Första paret ut när banan öppnade 2017 var Oscar Svensson 
och Lennart Öhrn.
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Golfsäsongen 2017,      
dags att sammanfatta 
Golfsäsongen 2107 har gått fort, hux flux så var det höst. 
Till största del har golfträningen varit nybörjarkurser ca 75 st har gått 
igenom. Många har blivit medlemmar, men vi har ett problem, vi saknar 
organiserad fadder verksamhet. De som saknar fadder har heller inte 
blivit medlemmar i Forsbacka GK. Så vi önskar att få några frivilliga som 
kan hjälpa till.
I början av golfsäsongen genomfördes träning med klubbens represen-
tantlag i både åldersklasser och dam elit.
I mars 2017 genomfördes golfresa till Spanien, La Finca med spel och 
träning 
Nästa resa går till Villaitana GK, Benidorm, den 10 mars 2018

Birgitta Hansen pro Forsbacka GK

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



ForsbackaNytt

27

Träningsresor med Golf Plaisir

www.golfplaisir.se/forsbacka
Observera att antalet platser är begränsat. Anmälan senast 
den 1 december 2017. För mer information, kontakta Golf Plaisir på 
protours@golfplaisir.se eller ring 08-519 303 00.

Anmälan

Campo Levante är mästerskapsbanan som passar alla typer av spelare. De 
med lite högre handicap kommer att gilla banans breda fairways, medel-
handicaparna kittlas av utmaningarna  och de duktiga spelarna får för-
bereda sig på att det inte är att bara ”ställa ut klubborna” och göra par på 
varje hål. På Villaitana finns även en kortare och knixigare bana, Campo 
Poniente, med par 62.

Träningsområdet har allt som behövs för en veckas bra träning. Området 
ligger i direkt anslutning till banan och klubbhuset. Här finns en bra range 
där ni slår från gräs, område för bunker- och pitchträning, samt en put-
tinggreen.

På Melia Villaitana är det lätt att trivas. Inom hotellområdet finns ytterli-
gare ett hotell, samt flera restauranger för alla smaker. Dessutom spa, flera 
poolområden och barer – ja, här finns det mesta. Allting ligger koncen-
trerat vilket skapar både harmoni och en känsla av välorganiserad lyx. 
Vad sägs om att starta kvällen med en drink, kanske i den ståtliga baren i 
hotellobbyn för att sedan njuta av en god middag. Rummen på hotellet är 
som sig bör av mycket hög standard och väl tilltagna. På Villaitana finns 
alla faciliteter ni behöver för en lyckad vistelse och lite till.

I PRISET INGÅR:
• Flygresa Göteborg - Alicante t/r
• Flygskatt
• Transport av golfbag
• Transfer flygplats - hotell t/r
• 7 nätter i dubbelrum på Melia 

Villaitana
• 7 frukost & 6 middagar
• 5 greenfees på Campo Levante
• Träning inkl. bollar
• Service av Golf Plaisirs ortspersonal 

FRIVILLIGA TILLÄGG:
Enkelrumstillägg:       2.695:- 
Avbeställningsskydd:  400:-
Golfbagsförsäkring:  195:-

Pris per person     

14.495:-

På  Melia Villaitana Hotel har du 
två stycken Jack Nicklaus-designade 
golfbanor precis intill hotellet, och 
bara minuter till nattlivet i Beni-
dorm.  

Spanien

Följ med Forsbacka GK till Spanien!
Villaitana, 10 - 17 mars, 2018
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INFORMATION FRÅN RECEPTION & KANSLI
Några ord från klubbchefen
Forsbacka GK är i år rankat på plats 41 i 
Sverige. Det finns ca 665 golfanläggningar 
i landet. Antalet medlemmar, antalet hål 
och klubbars geografiska läge varierar. 
Alla har olika förutsättningar att bedriva 
sin verksamhet. 
Att Forsbacka GK, vår klubb, får det 
erkännande det innebär via rankingen är 
genom allas insatts att vårda ”Den dals-
ländska skönheten”. 
Gäster vittnar om vår vackra bana. En 
kommentar jag fick från en besökare i år 
var   -Ni måste ha många som jobbar ide-
ellt. Det är så fint och vårdat på er bana.
Det har vi. Stort tack till alla ideellt arbe-
tande medlemmar. Vi har också en duktig 
och hängiven personal. Stort tack till er.
Nu har säsongen 2017 gått i mål. Åtmins-
tone när det gäller golfspel. Jobbet att 
komma förberedd inför 2018 har börjat. 
Tillsammans fortsätter jobbet att locka 
nya golfare till vår gemenskap. Tänk på 
att vi alla är ambassadörer för Forsbacka. 
Ett nyårslöfte vi kan ge varann är att varje 
medlem presenterar klubben för en ny 
golfare 2018. Det finns plats för flera att 
trivas på vår vackra bana.

Kansli
Under vinterhalvåret är kansli öppet mel-

lan kl 09.00 och 13.00 tisdag-torsdag alla 
helgfria dagar.

Ändringar gällande medlemskap
Meddela kansli snarast, senast 30:e 
november, om ni vill ändra något i ert 
medlemskap inför 2017. Skicka ett mail 
till klubbchef@forsbackagk.se

Fakturering
Fakturering av medlemsavgifter kom-
mer 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 GIT, Golfens IT-system. 
Detta ligger till grund för att fakturering 
och andra utskick kommer till rätt adress. 
Behöver ni hjälp så kontakta kansliet. 
0532-616 90 eller info@forsbackagk.se

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

Sist men inte minst
Så vill vi som jobbar på Forsbacka GK 
önska alla medlemmar en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Hälsar Christer, Birgitta, Pelle, Kalle och 
Bolla.


