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Nuläge och utmaningar

Stort tack till alla medlemmar!  
  Tack för att ni valt att förstå att 
ibland spelar naturen oss spratt. 
Självklart vill vi presentera en bana 
i toppklass och så var inte fallet 
under 2018. Hade vi kunnat göra 
saker annorlunda? Förberett oss 
bättre. Ja kanske, med facit i hand. 
Men vem kan förutse att vi skulle 
få sommar på dagen och vinter 
på natten som var fallet under 
våren. Att vi därefter får uppleva 
bästa sommaren någonsin under 
alla våras livstid är ju fantastiskt. 
Såvida man inte är greenkeeper... 
Pelle och hans personal har arbetat 
otroligt hårt för att vi ska få en så 

fin anläggning som möjligt.
Detta fick givetvis ekonomiska 
konsekvenser. Banan öppnades sex 
veckor senare än 2017 vilket inne-
bar färre gäster på hotellet. Vi har 
haft ca 1 000 färre greenfee-gäster 
som dessutom betalat lägre avgift 
än tidigare på grund av banans 
skick.

Vi har en del stora utmaningar  
framför oss. Maskinhallen är, som 
alla vet, undermålig och måste 
förnyas. Uppvärmningskostnaden 
är en av våra största utgiftspos-
ter under året trots att elpriset är 
historiskt lågt.   En plan har 
utformats så att detta kan åtgär-
das samtidigt som maskinhallen 
byggs. Detta är investeringar av 
den ekonomiska storleken att 
beslut  kommer att fattas av med-
lemmarna på årsmötet.

Ny trend på Forsbacka?

Det blåser förändringens vindar i 
vår förening. Fler har valt att enga-
gera sig ideellt, inte för att få något 
tillbaka utan helt enkelt för att 
man vill hjälpa till. Trivseln ökar, 
gemenskapen växer och känslan av 
samhörighet sprider sig. Det är vår 
förening, vi är stolta över att vara 

en del av den. Vi alla är ambassa-
dörer som gemensamt skapar 
den självklara mötesplatsen för 
våra medlemmar och gäster.

Året avslutades med en dag för alla 
som bidragit med stort och smått
under året. Det blev en dag med 
fantastiskt väder, mycket skratt 
och lite tävling. Vi hade en riktigt 
trevlig stund tillsammans. För-
hoppningsvis är detta starten på en 
fin tradition. Målet är att många, 
många fler anmäler sig nästa år. 

Årsmöte

De senaste årsmötena har varit 
välbesökta vilket är mycket posi-
tivt. Årets möte är kanske viktigare 
än på länge. Vi står inför investe-
ringar av den storleken att vi alla 
kommer att påverkas. Hjälp oss 
fatta ett så bra beslut som möjligt. 
Gör din röst hörd! När beslut är 
fattat är det medlemmarnas beslut 
och att inte delta är detsamma 
som att acceptera att andra för din 
talan.

Vi ses på årsmötet!

     Per Svenhage
Ordförande

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Hej vänner!
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Medlemmar i
Forsbacka Golfklubb

Kallas till ordinarie höstårsmöte på Vikenborg
torsdagen den 29 november 2018 kl. 18.00.

Program: Mötesförhandlingar, kaffe.
Enligt klubbens stadgar finns årsmöteshandlingar tillgängliga på hemsidan,

Forsbacka GK och i klubbtidningen senast en vecka före höstårsmötet.
Föredragningslista: 
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall  
    justera mötesprotokollet.
7.   Fastställande av:
      a)  Medlemskategorier.
      b)  Medlemsavgifter och spelrättsbestämmelser.
      c)  Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och
      räkenskapsåret.
8.   Behandling av styrelsens förslag till höstårsmötet. 
9.   Behandling av motioner, som skriftligen kommit styrelsen tillhanda före den 29 
      oktober.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter (4–7) för kommande verksamhetsår.
11. Val av
      a)  Föreningens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
      b)  Halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
      c)  Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
      d)  Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens
           ledamöter ej delta.
      e)  Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
           ordförande.
       f)  Ombud till GDF-möten.
12.  Övriga frågor.
13.  Mötets avslut.

Forsbacka Golfklubb
       Per Svenhage                                          Helene Andersson

   Ordförande                                                  Sekreterare

KALLELSE TILL HÖSTMÖTET

Styrelsen föreslår att bygga ny maskinhall. 
Befintlig lokal uppfyller inte gällande arbetsmiljöla-
gar. En ny maskinhall kommer att uppfylla krav på 
säkerhet och arbetsmiljö. Förutsättningar att serva 
och underhålla klubbens maskiner kommer att för-
bättras.

Styrelsen föreslår att investera i bergvärme.
Att värma upp herrgården och Jägmästarflygeln bety-
der höga kostnader för elförbrukning. Investeringen 
kommer att bekostas med banklån. Kostnaden för in-
stallationen och den lägre utgiften för elförbrukning-
en kommer tillsammans inte överstiga den elkostnad 
klubben har nu. Lånet kommer att amorteras på 10 år 
därefter kommer kostnaden att sjunka.

STYRELSENS FÖRSLAG 2018
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Valberedningen levererar 
här sitt förslag till styrelse för Forsbacka golfklubb 2019.

Eftersom det kommit två avsägelser ser förslaget ut enligt nedanstående.

Förutsättningar:
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av 4-7 personer samt 3-5 suppleanter.

Ordföranden väljs för en tid av ett år.
Hälften av styrelsens ledamöter ska väljas varje år för en mandatperiod av två år.

Suppleanterna väljs för en mandatperiod av ett år.

Olika åldersgrupper och kön bör enligt SGF representeras.

Kvar från föregående val vid årsmöte är:

   Helene Andersson 1 år kvar
   Britt Gustafsson 1 år kvar
   Kenneth Johansson 1 år kvar

Val till ny styrelse föreslås:

Ordförande:  Per Svenhage  1 år
  
Ledamöter:  Helena Andreasson 2 år
   Gunnar Christensson 1 år
   Glenn B Eriksson 2 år
   Ulrika Abrahamsson 1 år

Suppleanter:  Christer Axelsson 1 år
   Örjan Andersson 1 år
   Marita Gustavsson 1 år
   Fredrik Boquist 1 år
   Stefan Gunnarsson 1 år

Revisorer:  Mikael Möller       1 år
   Thomas Engelbrektsson     1 år

Revisorssuppleant: Fredrik Ågren  1 år

Vi önskar den kommande styrelsen lycka till i det gemensamma arbetet.

        För Valberedningen vid Forsbacka Golfklubb  
Per-Olof Bengtsson

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
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Vi har inga större projekt på gång 
på banan utan det blir justeringar. 
Vi kommer att jobba med att få 
in mer ljus på greenerna. Bunkrar 
kommer att bli åtgärdade och pre-
parerade på rätt sätt. Många tees 
behöver rättas och planas ut.

Verkstad
Projektet med den nya maskinhal-
len/verkstad är i full gång och om 
allt faller på plats står det färdigt 
under senare delen av 2019.

Avverkning
Den varma och torra sommaren 
har försenat avverkningen och 

startas istället under senhösten/
vintern.

Vildsvinsstaket
I samband med avverkningen så 
skulle det röjas en gata för vilds-
vinsstaket så även detta blev förse-
nat men beräknas vara klart under 
våren 2019.

Forsbacka Golfklubbs övergripan-
de ansvar för verksamheten kräver 
en sund ekonomi med en budget 
i balans. Klubben ska under 2019 
fortsätta att vara kostnadsmedve-

ten utan att pruta på kvalitet. 
Vi avser ge medlemmar och 
gäster en så god golfprodukt 
som möjligt inom ramen för de 
ekonomiska förutsättningarna.                          

Vi har flera större projekt under 
året som till viss del kommer att fi-
nansieras av avverkning av mogen 
skog. Resterande del finansieras 
via banklån. 

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. 

After Work-golf
Tävlingar ska arrangeras för med-
lemmar där det är mer fokus på 
samhörighet och trivsel än täv-
lingsmomentet. Syftet är att skapa 
ett tillfälle då alla kan vara med 
och delta oavsett tävlingserfaren-
het.  Under 2019 arrangeras AW-
golf även andra dagar än fredagar 
och vid fler tillfällen med olika 
tävlingsformer. AW-golfen börjar 
kl. 17.00. I avgiften ingår tävling 
plus mat.

Kursverksamhet och fadder     
Pro Birgitta Hansen ordnar kurser 
för nybörjare och för de som har 
handicap ner till 28. Medlems-
kommittén är behjälplig vid dessa 
tillfällen med att till exempel skaffa 
fadder, delta själva som faddrar 
och ordna fika. 

Golfens dag
Golfens dag arrangeras den 25 
maj. Dagen innehåller aktiviteter 
för både golfare och icke golfare, 
för alla åldrar.

Uppmuntringspriset
Detta pris ska tilldelas en person 
som gör det där lilla extra, en 
person som skapar trivsel i fören-
ingen, 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 välkomna, en person 
som är en bra ambassadör och 
som pratar väl om Forsbacka ut-
anför Åmål.  Alla medlemmar får 
nominera person/personer med 
en motivering varför man tycker 
denna person är värd priset. Priset 
delas ut på höstmötet. 

Vi som arbetar för medlemskom-
mittén är Ulrika Abrahamsson, 
Katarina Gip, Charlotte Bring, 
Helena Andreasson, Terje Olsen 
och Tomas Halldan.

VERKSAMHETSPLAN 2019

FORSBACKA GOLFKLUBB

BANKOMMITTÉN

MEDLEMSKOMMITTÉN
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• Få så många damer som möjligt att delta på våra aktiviteter.
• Aktivera damerna i klubben och följa upp nybörjardamer så att de känner sig välkomna.
• Under april månad ska ett vårmöte arrangeras för att starta upp säsongen 2019.
• En hemlig resa ska genomföras under våren.
• Arrangera damgolf på måndagar vid två organiserade starttillfällen, morgon och eftermiddag, där man  
 kan välja att spela 9 eller 18 hål.
• Arrangera speciella poäng-, slagkamp och eclectictävlingar.
 Vid sista måndagen i varje månad anordna en lag- eller partävling över 9 hål. 
• Anordna en matchtävling som sträcker sig över säsongen.
• Genomföra traditionsenliga damtävlingar såsom Vårblomman, Bokslaget och Nattens drottning.
• Delta i seriespel.

Herrkommittén kommer under säsongen 2019 att fortsätta med nedanstående arrangemang:
• herrarnas hemliga resa (planerad till 20 eller 27 april)
• herrgolfen på tisdagar (planerad start 23 april)
• Öhmans minne (upplägget klart)
• KM (planerad till 3-4 augusti)
• KM Foursome (planerad till 12 juli)
• herrarnas avslutning med spel, middag och prisutdelning (planerad till 28 september).

• Kommittén kommer att anordna torsdagstävlingar samt planerar ett utbyte med Billeruds GK. 
• En matchtävling under säsongen.
• Några tävlingar med shotgun-start med efterföljande lunch.
• Någon scrambletävling för att locka nya medlemmar till våra tävlingar.
• Resa till någon annan bana.
• Delta i distriktets seriespel.

DAMKOMMITTÉN

HERRKOMMITTÉN

OLDTIMERSKOMMITTÉN

Under 2019 kommer vi att fort-
sätta arbetet med att göra för-
bättringar i fastighetsbeståndet.         
Klubben kommer se över behovet 

för uppvärmningen i klubbens 
samtliga fastigheter. 
Ansökan om tillstånd för att reno-
vera ytterdörren på Jägmästarfly-

geln är lämnad till Länstyrelsen. 
Behovet av renovering i klubbens 
fastigheter ska ses över i samråd 
med antikvarisk expert.

FASTIGHETSKOMMITTÉN

Juniorkommittén skall fortsätta 
att uppmuntra och introducera 
så många juniorer som möjligt. 
Forsbacka GK vill stimulera alla 
ungdomar att delta i verksamheten 
på klubben. I ålder 0–12 år kom-
mer inga avgifter att tas ut.

• kontakt med andra golfklubbar för att införskaffa erfaren
 heter/influenser
• frukostmöte med en intressant föreläsare
• resa till Nordea Masters
• marknadsföra Forsbacka Golfklubb i våra grannkommuner
• sponsordag med tävling och middag.

MARKNADSKOMMITTÉN JUNIORKOMMITTÉN

Vi som arbetar för marknadskommittén är Britt Gustafsson, Sven For-
sell, Anders Svensson, Birgitta Hansen och Christer Stolpen.

Marknadskommitténs målsättning är att vara ambassadör för klubben i 
kontakten med våra samarbetspartners. Vi kommer aktivt att arbeta för 
våra befintliga sponsorer samt söka nya samarbetspartners. Olika aktivi-
teter och sammankomster kommer att anordnas. 
För 2019 planerar vi följande aktiviteter:
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DALSLANDS TOUR KVAL, FB, 54 par.  
Sponsor: Mellerud nyheter  
Segrare: Göran Torkildsson  
                 Rolf Weibull, 49 poäng

VOLVO WORLD GOLF CHALLENGE, FB, 41 
par.
Sponsor: Bröderna Brandt Bil AB 
Damklass: Catrin Eriksson 
                     Annika Gip, 44 poäng
Herrklass: Rune Rödfjell  
                     Arve Brandt, 46 poäng  
  
RACE TO ESPÃNA, 33 par 
Sponsor: Race to Espãna  
Segrare: Helene Andersson 
                 Kjell-Åke Andersson, 59,8  
 
TVÅ GENERATIONER, GS, 17 par
Sponsor: Golfstore  
A-klass:   Solveig Vold Jansson 
                  Lisa Jansson, 53 poäng
Gk-klass: Arwid Eldh Gustafsson 
                  Fredrik Gustafsson
GK-klass: Felix Engberg  
                  Andreas Engberg   
 
JUBILEUMSGOLF, FB, 41 pers 
Sponsor: Sötsjöbaden 
A-klass: Solveig Vold Jansson, 68 slag 
B-klass: Ing-Marie Kj-Karlsson, 67 slag 
C-klass: Ronney Andersson, 45 poäng

ICA SUPERMARKET, SINGEL, 77 pers. 
Sponsor: ICA Supermarket Åmål
A-klass: Marcus Kull, 45 poäng 
B-klass: Per-Anders Blom, 42 poäng 
C-klass: Jan Weiland, 45 poäng 
 
SEB IRISH GREENSOME, 75 par
Sponsor: S E B Åmål  
A-klass: Magnus Johansson  
                Terje Henriksson, 43 poäng
B-klass: Ulrika Sten 
                Mikael Sten, 44 poäng  
  
ED OCH BENGTSFORS-                                            
FÖRETAGENS SCRAMBLE, 108 pers 
Sponsor: Ed/Bengtsfors Företagarna 
Segrare: Sarah Königsson, Robin Eriksson, 
     Erik Åkerblom, Mikael Jacobsson 57,1 slag 
    
HEINTZ BIL:s FYRBOLL, 74 par
Sponsor: Heintz Bil AB 
A-klass: Adam Spjuth Ellis  
               Daniel Viktorsson, 46 poäng 
B-klass: Oliwer Eriksson  
                Markus Kjellin, 53 poäng
C-klass: Per-Ola Hartman
                Henrik Wass, 47 poäng
 

SÄFFLESCRAMBLEN, 76 par 
Sponsor: Säffle Företagen  
A-klass: Blenn B Eriksson  
                Torbjörn Olsson, 60 slag 
B-klass: Ann-Christine Nyström 
                Sten G Svenhage, 58 slag

AUDIOVIDEO:s SINGEL, 59 pers 
Sponsor: AudioVideo Värmlandsgruppen
A-klass: Fredrik Eklöf, 67 slag 
B-klass: Ann-Christine Nyström, 58 slag  
 
ÄKTA MAKE/SAMBO MIX, GS, 29 par
Sponsor: Järnmagasinet, Forsbacka GK 
Segrare: Mette Olsen  
                 Dan Eriksson, 43 poäng

EKEBYGOLFEN, GS,  56 par 
Sponsor: Åmåls stadshotell, ICA Välsviken 
A-Klass: Gun Franzén  
                Leif Franzén, 43 poäng 
B-Klass: Margaretha Skoglund 
                Staffan Skoglund, 46 poäng 
   
KALKONGOLFEN, 54 lag 
Sponsor: Golfrestaurangen  
Segrare: Britt Bäckström
                 Marco Svartling, 40 poäng

Segrare och Sponsorer på FoGKs tävlingar 2018

ETT STORT TACK TILL ALLA SPONSORER, TÄVLINGSLEDARE 
OCH DELTAGARE FÖR DENNA SÄSONG!

Golfens handicapsystem bygger 
på att varje spelare försöker uppnå 
lägsta möjliga resultat på varje 
enskilt hål i varje enskild handica-
prond och att alla spelare registre-
rar så många handicapronder som 
möjligt. Kommittén kommer fort-
satt att årligen utföra årsrevision av 
medlemmarnas handicap. Kontroll 
av angivna tävlingsronder ska gö-
ras enligt de nya regler som fast-
ställts av Svenska Golfförbundet, 
SGF. SGF uppmanar att registrera 

alla rundor man spelar, både bra 
och dåliga. Detta eftersom att, från 
och med 2020, kommer de 8 bästa 
rundorna av de 20 senast spelade 
att bli spelarens handicap.

https://golf.se/globalassets/regler-
och-handicap/sa-fungerar-golfens-
handicapsystem.pdf

https://golf.se/regler-och-handi-
cap/handicap/varldshandicap/

Tävlingskommitténs mål är att vi-
dareutveckla tävlingsverksamheten 
så att vi har ett brett och lockande 
utbud för alla kategorier av golfare; 
allt från Forsbackaveckan, som är 
den stora punkten i vårt program, 
till Två generationer, som kanske 
är den minsta tävlingen vi har. Vi 
ska också försöka ha ett utbud som 
lockar till oss gäster från andra 
klubbar. Vårt mål är också att 
försöka ha seriespelslag i Bohuslän-
Dal i så många åldersklasser vi kan.

HCP-KOMMITTÉNTÄVLINGSKOMMITTÉN

KLUBBTÄVLINGAR 2018
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SEGRARE I KM 2018

Segrare i KM 2018   
 
KM-Foursome  
Herrar: Glenn Eriksson  
 Stefan Simonsson 
Damer: Ulrika Abrahamsson  
 Solveig Vold Jansson 
KM-Singel 
KM Dam: Emma Englund  
KM Herr: Markus Kjellin  
  
D 22 Emma Englund  
D 40 Helene Andersson 
D 50 Solveig Vold Jansson 
D 70 Yvonne Karlsson  

H 22 Markus Kjellin  
H 40 Marcus Nilsson 
H 50 Peter Lindberg  
H 60 Roland Edvinsson 
H 70 Dan Nilsson  
   
Totalt antal startande: 81 st.  

Resultat Säffle ekonomerna Trophy 2018
   
1. SEB   47 poäng   12 poäng
2. Sven Johansson Bygg  45 poäng   10 poäng
3. Anders Bring AB  44 poäng     8 poäng
4. Ragnar Gustafsson Bil AB 44 poäng     6 poäng
5. Åmåls Stadshotell  42 poäng     4 poäng
6. Säffle ekonomerna  40 poäng     2 poäng
7. Hallings Rehabilitering 40 poäng 
8. Håkansson Sågblad AB 40 poäng 
9. Taxi Säffle  39 poäng 
10. FFS Sweden  39 poäng 
11. MJ Måleri   39 poäng 
12. MyCal   39 poäng 
13. Sven Johansson Bygg 38 poäng 
14. Kjell Heintz Bil AB  37 poäng 
15. Br Brandt   37 poäng 
16. Nya Åmåls Plåt  35 poäng 
17. Br Brandt   32 poäng 

Ställningen i Säffle ekonomerna Trophy 2018
   
1. Säffle ekonomerna  30 poäng 
2. Håkansson Sågblad AB 24 poäng   Vinst 2013
3. Ragnar Gustafsson Bil AB 18 poäng  
4. Munksjö Paper  12 poäng   Vinst 2014
 ICA Supermarket Lejonet 12 poäng   Vinst 2015
 AudioVideo  12 poäng   Vinst 2016
 Taxi Säffle  12 poäng   Vinst 2017
 SEB   12 poäng   Vinst 2018
9. AP Däck   10 poäng 
 Nya Åmåls Plåt  10 poäng
 Axel P   10 poäng
 Svensk Järnvägsteknik 10 poäng
 Sven Johansson Bygg 10 poäng
14. Janfire     8 poäng 
 VinStens resor    8 poäng
 Lianpac     8 poäng
 Anders Bring AB    8 poäng 
18. Hallings Rehabilitering   6 poäng 
 Johnny Kjellin Ekonomi   6 poäng 
 MJ Måleri     6 poäng 
21. Bolia     4 poäng
 FFS Sweden    4 poäng
 Åmåls Stadshotell    4 poäng
 Forsbacka GK    4 poäng 
25. Br Brandt     2 poäng 
 Provinstidningen    2 poäng 
 Hamilton Advokatbyrå                2 poäng 

Hole in one på Forsbacka GK 2018 
   
Namn.   Hål.
Britt Gustafsson  14

HOLE IN ONE 2018

FORSBACKA GK:S SAMARBETSPARTNERS 2018

Vinnare i årets tävling för våra samarbetspartners blev 
SEB. Laget bestod av Mikael och Johan Möller.
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**Pay as You play & Non Resident gäller ej boende i kommunerna: Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, 
Säffle och Årjäng. 

Övriga avgifter:
• Städdeposition   300:- (utom för Juniorer, 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:-

Det här får du som är fullvärdig eller förmånsmedlem i Forsbacka GK:
•Fritt spel på en av Sveriges vackraste banor. 
•Av GolfDigest nr. 7 2018 rankad på plats 76 i Norden.
•Spela för halv ordinarie 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 i Karlstad.

Nya medlemmar erbjuds att under år 2019 köpa spelrättsbevis i Forsbacka GK                                                     
till det nominella värdet av 6 000:-. Kontakta kansliet för mer information.

Fullvärdig 1 Sr 4 660:- Äger spelrättsbevis
Fullvärdig 2 Sr 5 860:- Hyr spelrättsbevis
Vardagsmedlem 1 3 680:- Äger spelrättsbevis, spelrätt vardagar 
Vardagsmedlem 2 4 880:- Hyr spelrättsbevis, spelrätt vardagar
80+ 1 010:- Medlem som återlämnat spelrätt (personlig ägo i minst 10 år)

Ung vuxen 22-25 år 1 850:-
Junior 18-21 år 1 300:-
Junior 13-17 år 900:-
Junior 0-12 år 0:- Golfkul ingår
Passiv senior 520:-
Pay as You play & Non Resident 2 500:- 5 ronder ingår, därefter spel mot greenfee **

Förmånsmedlem 1 6 540:- Äger spelrättsbevis.                                                
Inkluderar fria rangebollar och 4 st. greenfeebiljetter.

Förmånsmedlem 2 7 740:- Hyr spelrättsbevis.                                                          
Inkluderar fria rangebollar och 4 st greenfeebiljetter.

ANMÄRKNINGÅRSAVGIFT KATEGORI

Styrelsen föreslår att gällande medlemskategorier kvarstår och samtliga avgifter höjs med cirka 2 % år 2019. 
Styrelsen föreslår att fria lektioner försvinner från kategorin Förmånsmedlem.

MEDLEMSAVGIFTER
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Belopp i Tkr
Prognos 2018 Föreg. år Budget 2019 % avvik. föreg år

INTÄKTER

Medlemsavgifter 2 676 2 679 2 706 0%
Greenfee 985 1 385 1 270 -29%
Jägmästaren, uthyrning 637 795 730 -20%
Reklam/ Sponsorintäkter 396 439 450 -10%
Tränare/Driving range 164 214 215 -23%
Tävlingsverksamhet 156 191 150 -18%
Fastigheten 697 54 704 1 191%
Övriga kommittéer 121 318 262 -62%
Hyra och övr. intäkter 355 391 332 -9%
Summa intäkter 6 187 6 466 6 819 -4%

KOSTNADER

Bana 2 095 2 039 2 135 3%
Kansli 1 238 1 191 1 043 4%
Klubbgemensamt 463 740 538 -37%
Tävlingsverksamhet 60 79 50 -24%
Fastigheten 452 593 504 -24%
Jägmästaren, uthyrning 625 679 610 -8%
Tränare/Driving range 318 420 339 -24%
Marknadskommitten 148 130 107 14%
Övr. Kommittéer 220 179 169 23%
Styrelse 6 13 5 -54%
Summa kostnader 5 625 6 063 5 500 -7%
 
Finansnetto -26 -29 -60

Resultat före avskrivningar 536 374 1 259
Avskrivningar -378 -292 -550
 
Resultat 158 82 709

 

Prognos 2018
Årets överskott visar på ett resultat på 158 
tkr trots minskade intäkter på greenfee 
och uthyrning i Jägarn på grund av den 
sena våren och med de skador som drab-
bade banan. Skogsavverkningen har gett 
en intäkt på 611 tkr. Investeringar har 
gjorts med 301 tkr (ny avloppsanläggning 
268 tkr och ny elpanna i Jägarn 33 tkr).

Budget 2019
Budgeten för nästa år visar på ett över-
skott på 709 tkr. Beräknade skogsintäk-
ter på 650 tkr, ökade avskrivningar och 
räntekostnader pga. lånefinansiering av 
större investeringar.

Investeringar 2019
Planerade större investeringar under 
2019:
Maskiner till banan, ny maskinhall, ny 
värmeanläggning samt viltstängsel.

Resultatkommentar

RESULTATRAPPORT FORSBACKA GK 2018
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D-30-laget avslutade 2017 med 
att avancera till division 1. Till 
säsongen 2018 blev D-30 istället 
D-22 vilket gjorde att vi fick in 
ytterligare nya spelare i laget. Vi 
har kämpat på och slutade på en 
tredjeplats efter alla fyra omgångar 
vilket vi får se som ett mycket god-
känt resultat för första säsongen i 
division 1. Vi var dessutom endast 
tre slag efter tvåan.
D-22 har säsongen 2018 represen-
terats av Emma Englund, Helene 
Andersson, Johanna Stolpen, Lisa 
Johansson, Maria Lindberg Eng-
berg, Martina Kjellebäck, Sarah 
Königsson, Sara Stålhandske och 
Ulrika Sten.
Första omgången spelades som en 

fyrboll/bästboll i Fjällbacka, där 
slutade vi på en tredjeplats. Även 
andra omgången spelades som 
en fyrboll/bästboll, denna gång 
var vi i Mellerud. Omgången var 
mycket jämn och vi slutade på en 
fjärdeplats i totalen men med bara 
sex slag upp till det ledande laget. 
Emma Englund och Sarah Königs-
son vann pris för bästa bruttoscore 
på 73 slag! I tredje omgången 
var det dags för singel och DM 
i Strömstad. Laget spelade upp 
sig bra och låg på en tredjeplats 
efter omgången med bara tre slag 
upp till tvåan. Helene Andersson 
knep dessutom en silvermedalj i 
DM. Fjärde omgången spelades 
på Lyckorna och var den sista för 

säsongen. I omgången hade vi 
samma antal slag som tvåan vilket 
innebar att vi tyvärr inte lyckades 
ta in de tre slagen.
Segrare i division 1 blev Stenung-
sund 1 på 828 slag, Fjällbacka kom 
på andra plats med 845 slag, Fors-
backa på tredje plats med 848 slag, 
Uddevalla på fjärde plats med 916 
slag, Lyckorna på femte plats med 
927 slag och på sjätte plats kom 
Torreby med 934 slag.
Stort tack till alla i D-22, bra spe-
lat! Nu är vi taggade inför nästa 
säsong!

Helene Andersson

Lagkapten D-22

I år har D-50 varit representerade 
med två lag, ett i division 1 och ett 
i division 2.
Omgång 1 fick flyttas pga. att 
vinterns härjningar gjort att banan 
på Forsbacka inte var klart för spel. 
Vi startade säsongen med omgång 
2 på Allmag. Division 1-gänget 
vann och division 2-gänget blev 
fyra. Tredje omgången, som också 
var DM, spelades på Tjörn. Tyvärr 
tappade båda lagen trots att Birgit-
ta tog hem DM-titeln. Grattis Bir-
gitta! Sedan var det dags för fjärde 
omgången som spelades i regn 
och blåst på Lysekil Holma. Vårt 
division 1-lag vann men division 
2-laget tappade rejält då vi kom till 
start med för få spelare.
Säsongen avslutades med spel på 
vårt vackra Forsbacka. Vi bjöd 
på kaffe och hembakade bullar. 
Division 1-laget segrade och blev 
seriesegrare. Division 2-laget blev 
trea och slutade sjua totalt.
Vi är mycket tacksamma för att 
Kerstinorna Jansson och Svensson 
ställde upp som tävlingsledare och 

skötte det med bravur. 
Med start på 1:an och 10:an och 
många lika resultat var det inte 
helt lätt med särskiljningen. 
Många tack till Sven-Hugo Forsell 
som var scoreinmatare och Niklas 
Ekberg och Urban Sköld som var 
starters. Tack också till restau-
rangen som serverade god mat till 
våra gäster.

I division 1-laget har Birgitta Han-
sen, Thinka Berg sköld, Solveig 
Vold Jansson, Annika Gip och 
Ulrika Abrahamsson spelat. I divi-
sion 2-laget har Marita Gustafsson, 
Kristina Ekberg, Katarina Bjerker, 
Ann- Kristin Nyström och Made-
leine Olsson spelat.

Tack för i år!
Madeleine Olsson

Lagkapten D-50

SERIESPEL 2018

D-22

D-50
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Forsbackas D 60-lag har i år spelat 
i division 1. Från och med 2018 
ändrades D-60 till endast två divi-
sioner i stället för som tidigare tre 
divisioner med fyra spelare i varje 
omgång. 
Laget har bestått av Monica Fa-
gerström (ej med på bild), Britt 
Gustafsson, Anki Höjden, Kerstin 
Jansson, Ing-Marie Kj-Karlsson 
och Kerstin Svensson.
Säsongen inleddes med en fyrboll 
på Tjörn. Därefter tre singeltävling-
ar där alla fyra spelarnas resultat 
räknades och spelades på Dyneki-
len, Forsbacka och avslutades på 
Skaftö.
Laget bestående av Anki, Britt, Ing-
Marie och Kerstin J gjorde mycket 
bra ifrån sig på Forsbacka den 26 
augusti där även DM avgjordes. La-
get blev tvåa och Ing-Marie tog en 
lysande silverplats i DM. Genom 
det fina resultatet på Forsbacka 
låg vi femma av åtta lag inför sista 
tävlingen. 
Avslutningen på Skaftö blev en 
blåsig och mycket blöt historia 
med ihållande regn. Totalt delade 
vi sjätte platsen med Stenungsund 
som genom bättre tidigare resultat, 
senaste två omgångarna, därmed 
säkrade fortsatt spel i division 1 
och vi får flytta ner till division 2 
nästa år. Vi har åkt till tävlingarna
tillsammans i buss som vi hyrt 
av Eijes Bil och har haft mycket 
trevligt på våra resor. Ett stort tack 
till alla i laget som bidragit med bra 
spel och fin gemenskap. Ett särskilt 
tack till Britt och Kerstin J som 
nu tyvärr lämnar oss för D-70. Vi 
kommer att sakna er mycket och 
önskar er varmt lycka till.
Vi behöver bli fler i D-60. Är du 
intresserad av att vara med så hör 
gärna av dig till undertecknad.

Vi ser fram emot nästa säsong med 
spel i division 2.

Kerstin Svensson 

Lagkapten D-60

D-60

Laget har bestått av Anki Höjden, Ing-Marie Kj-Karlsson, Kerstin Svensson, Kerstin Jans-
son och Britt Gustafsson samt Monica Fagerström som ej är med på bild.

”Watch out division 2, här kom-
mer Forsbackas damer”!
2018 är den varmaste sommaren 
jag minns. Man har nästan glömt 
hur varmt det var med nästan 30 
grader i minst sex veckor och nu 
tjuter vindarna utanför, löven faller 
och hösten gör sitt inträde.
Då har man minnena kvar – fyr-
bollsspel på banorna Strömstad 
och Torreby och sedan DM och 
singelspel på Lyckorna och Ste-
nungsund.  Forsbackas damer 
spelade bra men motståndarna 
var bättre så 2019 är det division 
2 som gäller för vår del. Nu ska vi 
verkligen se fram emot nya utma-
ningar och sätta som målsättning 
att bli topplag i division 2 för att 
återta en plats i division 1 – det har 
vi gjort förut!  
Forsbackas D-70-lag som spe-
lade 2018 bestod av: Aina Olsson, 
Birgitta Nyqvist, Berit Erixon, 
Yvonne Karlsson, Yvonne Nilsson 
och Patricia Söder.  Hoppas att alla 

kan ställa upp nästa år, samtidigt 
som vi välkomnar nya damer in i 
gänget.
Till dessa tjejer och vår ”suppor-
terklubb” vill jag rikta ett stort tack 
för många härliga stunder och 
mycket skratt. Ett särskild tack till 
Birgitta och Yvonne K. som körde 
oss tryggt till banorna. 
Må gott under vintern och ta väl 
hand om varann!
Merry Christmas, Happy New Year 
and see you next Spring!
Your coach,

Patricia Söder

Lagkapten D-70

D-70
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I år bestod laget av mig (Sarah Kö-
nigsson), Birgitta Hansen, Thinka 
Berg Sköld, Emma Englund och 
Helene Andersson. Vi är glada och 
tacksamma för att även i år ha fått 
Forsbackas stöd att representera 
klubben.

Seriespelet ägde rum den 20 och 
21 juli på Lidköpings GK. Dessa 
dagar kan sammanfattas med 
sol, hetta, mycket rull och taskiga 
studsar med svåra inspel som följd. 
Trots den extremt varma och torra 
sommaren var banan i otroligt bra 
skick och enastående grön i jämfö-
relse med många andra golfbanor 
denna säsong.

Generellt sett var resultaten något 
högre än vanligt. En förklaring till 

detta var värmen som tog hårt på 
oss alla. Att spela 36 hål två dagar 
i rad i över 30 graders värme är 
verkligen tufft. Det tyckte till och 
med jag som älskar sol och värme. 
Trots detta presterade mina lag-
kamrater fina och stabila resultat. 
Jag är så stolt över er! Jag är också 
stolt och tacksam över den vän-
skap och gemenskap som vi har 
byggt upp i laget.

Av tretton deltagande lag slutade 
vi på elfte plats. Självklart hade vi 
önskat ta ytterligare några pla-
ceringar. Vi kände nog alla att vi 
hade mer i oss. Med hänsyn till 
våra förutsättningar får vi ändå 
vara nöjda. Lagets bästa resultat 
bidrog Emma Englund med under 
den sista rundan då vi spelade 

singeltävling. Hon hade då 78 slag, 
vilket var flera slag bättre än hen-
nes handicap. 

Emma Englund presterade inte 
bara i Lidköping utan har även i 
övrigt haft en fantastisk golfsä-
song. Hon har blivit klubbmästare 
och gjort hole-in-one på första 
hålet på Göteborgs GK (180 meter 
i extrem motvind) på Sverigefina-
len i Volvo World Golf Challenge. 
Stort grattis Emma!!!

Stort tack mina vänner och käraste 
Forsbacka för denna säsong!

Sarah Königsson

Lagkapten damlaget

Avancemang till division 1 för 
H-22! 
Ja, som rubriken lyder så lyckades 
vi knipa en av platserna som inne-
bär division 1-spel nästkommande 
säsong. 
Vi gick ut stenhårt i premiären på 
en strålande Lysekil Holma och 
vann första omgången med första-
laget. Andralaget gjorde även de en 
mycket god insats. Sedan rullade 
det vidare till Mjölkeröd, Uddeval-
la och avslutningsvis Dagsholm. 
När vi nu summerat fick vi följan-
de placeringar: Förstalaget knep en 
fjärdeplats, endast ett slag bakom 

trean Sotenäs. Andralaget slutade 
på en niondeplats vilket är bättre 
än tre förstalag och bästa andralag 
totalt! Otroligt roligt och detta 
tycker jag visar på en bra topp och 
bredd på Forsbacka! 

Avslutningsvis vill jag passa på 
att tacka samtliga som har varit 
med och lirat under säsongen och 
skulle någon vara intresserad av att 
ta över som kapten nästa säsong så 
ställer jag min plats till förfogande.

Fredrik Boquist 

Lagkapten H-22

Efter två tävlingar med fyrboll och 
två singeltävlingar blev både divi-
sion 1- och division 2-lagen place-
rade på fina tredje platser. Vi var 
åtta lag i varje division. Båda lagen 
avancerade gentemot i fjol vilket ju 
är glädjande.
Hoppas vi tar ytterligare steg nästa 
år!!

Glenn Eriksson

Lagkapten H-40

H-22 H-40

DAMLAG
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Vi har haft ett så kallat mellanår.
Som ny kapten för gubbarna hade 
jag stora förväntningar inför se-
riestarten. Med Halldan som vice 
kapten, nya klubbkläder och mini-
buss till samtliga omgångar hade 
vi rustat för en stabil säsong.
Efter första omgången som spela-
des på Torreby GK i början av maj, 
hade division 1-laget redan halkat 
efter täten med sju slag. ”Trivsella-
get”, som vi kallar division 2-laget, 
tappade ännu mer. Hela 18 slag 
efter segrande Strömstad GK. Det 
var här grunden lades. Men vi 
misströstade inte på något vis, vi 
vet ju vad vi kan i våra bästa stun-
der. Vi kommer igen, TRODDE 
VI!!
Omgång 2, som spelades på 
Sotenäs i slutet av maj, var KATA-
STROF för division1-laget. Våra 
annars så stabila herrar, med confi-

dence GRANDE! VAD HÄNDE?? 
Trivsellaget däremot var bäst den 
omgången. Fem slag bättre än divi-
sion 1-laget. Som det kan bli! 
Tredje omgången spelades den 19 
augusti.  Bit ihop - kom igen! Vi 
besökte Orust GK, där även DM 
avgjordes. Lite regnigt och blåsigt 
men väldigt trevligt. Resultaten 
däremot var som tidigare under 
säsongen, alldeles för höga. 83 var 
gångbara siffror i trivsellaget.
Inför sista omgången på Strömstad 
GK var division 1-laget i ingen-
mansland, på säker mark så att 
säga. Det skulle mycket till att bli 
degraderade, men ännu mer för 
att vinna. Trivsellaget hamnade i 
en oväntad knipa när vi fick lov 
att ge oss iväg en man kort. Det 
var kostsamt fick vi erfara då det 
slutade med nerflyttning till divi-
sion 3. Men det är garanterat lika 

TRIVSAMT där, som i division 1 
och 2. För GOLF i glada vänners 
lag är ju bland det bästa som finns! 
Vi kommer igen! Stärkta av årets 
motgångar dominerar vi förmodli-
gen säsongen 2019.
Tack gubbar, Anders Svensson, 
Tomas Halldan, Jörgen Odén, Per 
A Sjöberg,  Per Svenhage, Ur-
ban Svenhage, Kenneth Ädelby,      
Ronney Kristoffersson, Peter 
Kullberg, Roger Karlsson, Hans 
B Johansson, Mikael Tingberg, 
Torbjörn Olsson, Michael Grön-
qvist, Seth Gustafsson och Mi-
kael Sten för att Ni varit med och 
representerat Forsbacka GK under 
säsongen! 
Väl mött 2019!

Captain Limmis

Peter Lindberg

Lagkapten H-50

H-50

Under året har vi tränat och spelat 
med H-75. Laget har haft en bra 
säsong. I år var det spel i divi-
sion 2. Spelform första och andra 
omgången var fyrboll/bästboll. 
Omgång tre och fyra spelades som 
singeltävling där fyra man spelade 
varav tre resultat räknades.
Laget spelade första omgången 
på Stenungsund den 8 maj. Laget 
hamnade på tredje plats. Den 5 

juni spelades andra omgången 
på Tjörn. Spelet gick ganska bra 
men laget tappade en placering. 
Den 21 augusti spelades den tredje 
omgången på Torreby. Vi halkade 
ner en placering till en femte plats. 
Den 11 september spelades sista 
omgången på Forsbacka i regn 
men spelet gick som en dans. Vi 
vann på hemmabanan och gick 
upp till division 1 nästa år. 

Lyckorna 2 och Forsbacka går upp 
till division 1. Orust 2 och Sotenäs 
2 ner till division 2.
De som spelat i år är Leif Sund-
berg, Dan Nilsson, Lars Wilhelms-
son, Rolf Andersson och Hans 
Åström.

Coach Hans Åström

Lagkapten H-70

H-70

Vinnare i Heintz Bil fyrboll under Forsbackaveckan tillsammans med 
tävlingens mångårige sponsor Kjell-Olov Heintz.
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Under året har vi tränat och spelat 
tillsammans med H-70 måndagar 
kl. 10.

Vi har i år spelat i division 1 som 
bestod av nio lag. Spelform: en 
fyrboll/bästboll och tre singlar 
med fyra man i varje lag varav tre 
resultat räknades.

Starten var den 15 maj på Skaftö. 
Vi hade det svårt på de snabba 
greenerna och slutade på åttonde 
plats, men endast sju slag efter 
sjundeplatsen.

Den 12 juni spelade vi andra om-
gången på Uddevalla GK. Nu spe-
lade vi fyrboll/bästboll där båda 
resultaten räknades. Första nio 
gick ganska bra men på sista nio 
tappade Leif och Reinhold mycket 
uppe i skogen. Sten och Stellan 
höll ihop det bra. Här belade vi ni-

onde plats och behöll vår åttonde 
plats, tyvärr hela femton slag från 
sjunde plats.

Den 14 augusti spelade vi på 
Dagsholm, där det dessutom var 
DM. Spelet gick ganska bra och 
vi knappade in på laget före oss. 
Vi hamnade på sjunde plats men 
behöll vår placering endast sju slag 
från sjunde plats. Nu gällde det 
den sista omgången, där vi måste 
ta in dessa slag på Stenungsund.

Avslutningen den 11 september 
skulle spelas på Mjölkeröd. Vi fick 
aldrig någon chans. Vädret var 
mycket dåligt, så att den sista om-
gången inhiberades helt. Ledning-
en ansåg att något nytt datum för 
spel inte kunde hittas. Den sista 
omgången borde inte ligga så här 
sent på säsongen enligt vår upp-
fattning. En förhoppning är, att de 

ledande för seriespelet inser detta. 
Vi var i alla fall på plats, prisutdel-
ning vidtog och vi kunde åka hem 
som förlorare.

Fjällbacka vann serien. Forsbacka 
och Torreby åkte ner i division 2.

Avslutningsvis träffades H-70- och 
H-75-lagen den 13 september för 
att ha tävling mellan lagen. Vi fick 
inte ihop några lag för tävling, 
men vi spelade 18 hål och hade 
trevligt. Sedan avslutade vi med 
kaffe och kaffebröd och diskute-
rade årets spel.

Vi som spelat är: Reinhold Berg 
(coach), Stellan Andersson, Leif 
Andréasson, Bo Johansson, Stellan 
Nyqvist samt Sten G Svenhage.

Reinhold Berg

Lagkapten H-75

H-75

Fyra besvikna gubbar från Forsbacka som inte fick en chans att försvara sin plats i Div 1 
samlade utanför reception på Mjölkeröds GK.
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Nära, nära för herrlaget på Sotenäs 
GK. Äntligen har vi ett herrlag på 
Forsbacka GK igen. 
Fredrik Boquist och Kent Gustavs-
son (Kent Agent) fick uppdraget 
att sätta ihop en trupp tillsammans 
med klubben. Träningsgruppen 
har bestått av tio grabbar som har 
kört gemensam träning minst en 
gång i veckan inför seriespelet som 
i år spelades på Sotenäs GK. 
Vi åkte ner till Sotenäs på sönda-
gen vilket gav oss två dagars inspel. 
Målsättningen var givetvis hög när 
Forsbacka återigen representerades 
med ett herrlag i seriespel. Laget 
enades om att ge allt och lite till 
och det gjorde vi verkligen.

Efter första dagen, där vi avver-
kade 2 x foursome och 2 x bäst-
boll, låg vi på en andraplats, fyra 
slag efter Tjörn. Vi åkte till huset vi 
bodde i under dessa dagar och lad-
dade batterierna. Spelarna plåst-
rade om fötter som hade passat in i 
skräckfilmer med mera. Även Ido-
minsalva nyttjades i ganska stora 
mängder på utsatta kroppsdelar.
Det var ett laddat gäng krigare 
som peggade upp den andra täv-
lingsdagen. Forsbacka vann den 
tredje ronden och plockade in två 
slag på ledande Tjörn. Ledningen 
inför singelspel var nu endast två 
slag. Trots bra spel under sista 
dagens singelspel lyckades Tjörn 

vinna med sex slags marginal när 
tävlingen summerades. 
Återkommsten i seriespel för Fors-
backas herrlag gav en kassaskåps-
säker andraplats hela 11 slag före 
trean. 
Stort tack till samtliga spelare, 
ledare, caddies och klubben för 
denna säsongen! Det har varit en 
ära att leda detta gäng. Nu byg-
ger vi vidare på detta och kniper 
förstaplatsen 2019.

Shooof bara!!   

                                        
Fredrik Boquist

Lagkapten herrlaget

Vår säsong med bemanning av 
golfvärdar har alltsedan starten år 
2016 inletts vid Kristi himmels-
färdshelgen. Så gjordes även i år. 
Tyvärr var banan, som alla med-
lemmar känner till, inte i någon 
god kondition vid den tiden. Flera 
greener var inte öppna för spel och 
man hade varit tvungen att avboka 
flera bokningar till klubben under 
maj. 
Av den anledningen blev vårt 
första pass först helgen därpå. 
Säsongen har då varit 19 maj-18 
augusti.

Totalt har det blivit 21 bemannade 
dagar av tillsammans 23 medlem-
mar. Lördag och söndag har varit 
ordinarie bemanningsdagar med 
två golfvärdar per pass kl. 08.30-
13.30. Efter midsommar och un-
der juli utökade vi bemanningen 
till fredag, lördag och söndag. 
Våra golfvärdar har mött upp 
vid pergolan och 1:ans tee och 
välkomnat såväl medlemmar 
som gästande spelare från andra 
klubbar i Sverige samt Norge, 
Danmark och Tyskland. Förutom 
att möta upp vid starten har en 

golfvärd varit ute på banan i bil för 
att underlätta spelet och hjälpa till 
om så behövts. 
En medhavd vattendunk har varit 
till stor glädje för många denna 
mycket varma sommar. Golfvär-
darnas bemötande har gett många 
positiva reaktioner från spelarna. 
Vi hoppas att detta bidrar till att ge 
Forsbacka GK gott renommé.

Ingegerd och Reinhold Berg

Ansvariga för golfvärdar

HERRLAG

GOLFVÄRDAR
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INFORMATION FRÅN KANSLI

Några ord från klubbchefen
Forsbacka GK är fortsatt en golf-
bana som rankas som en av de 
vackraste i Sverige. GolfDigest 
rankade i nr 7 2018 ”Nordens 100 
bästa golfbanor”. I den aktuella 
rankingen placeras Forsbacka 
på en hedersam 38:e plats. Det 
finns ca 665 golfanläggningar 
i landet med varierat antal hål. 
Antalet medlemmar och klub-
bars geografiska skiljer sig mycket 
i vårt avlånga land.Alla har olika 
förutsättningar att bedriva sin                  
golfverksamhet. 
Att Forsbacka GK, vår klubb, får 
det erkännande ska vi alla vara 
stolta över. Stort tack till alla 
ideellt arbetande medlemmar. Vi 
har också en duktig och hängiven 
personal. Stort tack till er.
Det innebär att vi hjälps åt att vår-
da ”Den dalsländska skönheten”. 
Även gästande golfare och andra 
besökare vittnar om vår vackra 
bana. 
Tillsammans fortsätter jobbet att 
locka nya golfare till vår gemen-
skap. Tänk på att vi alla är ambas-
sadörer för Forsbacka. Ett nyårs-
löfte vi kan ge varann är att varje 
medlem presenterar klubben för 
en ny golfare 2019. Det finns plats 
för flera att trivas på vår vackra 
bana.

Kansli
Under vintern är kansliet öppet 
mellan 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 2019. Skicka 
ett mail till klubbchef@forsback-
agk.se

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 betalningsda-
tum” – på så sätt hjälper ni klub-
ben 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.
MoreGolf-kortet är ett alternativ 
för dig som vill få återbäring på 
det du betalar. Informera dig på: 
https://golf.se/moregolf/

Autogiro
De medlemmar som är intresse-
rade kan betala sin medlemsavgift 
via autogiro. Medlemsavgiften 
kommer att delas upp på årets 12 
månader och belasta ditt konto 
sista bankdagen i varje månad. Det 
tillkommer en administrativ avgift 
på 10 kr/månad för den som väljer 
autogiro. Via sitt medgivande 
godkänner man att det automa-
tiskt betalas in till klubben. För er 

som redan är anslutna till autogiro 
kommer det att fortsätta med den 
nya avgiften 2019 utan avbrott.

Kontaktuppgifter
Det är viktigt att ni kontrollerar 
och vid behov uppdaterar era 
adressuppgifter inklusive e-post-
adress på Golf.se/Min golf. Det 
innebär att klubben har aktu-
ella 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.
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www.golfsimulator.n.nu
Peter Hahn: 070 62 09 951
Lasse Lindh: 070 92 03 183


