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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Hej Vänner

Efter att med blandad framgång varit 
medlem i FoGK i ca 40 år har jag en djup 
kunskap om de hinder och prövningar 
vår bana ställer oss inför. Det finns inte 
ett träd jag inte legat under eller bakom, 
ej heller en bunker jag inte förbannat 
eller vattendrag jag besökt. Det som får 
mig att ”kämpa vidare” är drömmen om 
det lyckade slaget, den perfekta rundan 
tillsammans med kamrater i en miljö som 
slår det mesta. Detta är varför jag håller 
på.
Vad jag inte visste var vilket arbete som 
krävs för att vi alla drygt 800 medlemmar 
skall ha en anläggning i det skick vi har. 
Vi har duktig kompetent personal som 
vårdar våra intressen. 
Frivilligt arbete är något annat, att arbeta 
inom kommitteer och styrelse innebär 
många nedlagda timmar men är samti-
digt väldigt givande. Lika viktigt är alla 
de insatser som utförs av golfvärdar, 
röjargänget, tävlingsledare och alla andra.  
Ettan och fyrans greener kunde byggas 
om mycket tack vare frivilliga insatser. 
Hantverkare och egenföretagare hjälper 
oss mer än de flesta vet om. Tack till er!
Det finns en kraft i ideellt arbete! Man ut-
för ett arbete för andra, tillsammans med 
människor man tycker om, på en plats 
man vill vara. Detta är viktigt! 

Jag vill att Forsbacka skall vara den 
självklara platsen man väljer att vara 
på.Vi står inför många utmaningar, den 
kanske största är antalet medlemmar 
och åldersfördelningen inom klubben. 
Vi har en högre snittålder än rikssnittet, 
dessutom har vi färre juniorer än i övriga 
landet. Det finns idag ingen juniorkom-
mittee vilket är trist då det är ett priorite-
rat område. 
Vi är ca 830 medlemmar, kostnaden för 
att driva anläggningen är i det närmaste 
samma oavsett om vi är 700 eller 1000. 
Däremot slår det direkt på intäkter och 
i slutändan på årsavgifterna. Värt att 
nämnas är att även om det kostar en hel 
del pengar att spela golf så ligger våra 
avgifter bland de lägsta i regionen. 
Vår duktiga Pro Birgitta gör ett bra arbete 
med de nya som provar på golf men be-
höver hjälp med faddrar. Fler som provar 
på golf måste bli medlemmar. Detta har 
hög prioritet.
Maskinhallen är ett problem. Det har dis-
kuterats ombyggnader i olika skepnader  
i 15-20 år men nu har den nått vägs ände. 
Något måste göras!
Vildsvin är inte ett problem som andra 
har. De finns hos oss och kan ställa till 
det rejält.
2019 fyller Forsbacka 50 år. Håll ögonen 

öppna! Information kommer att skickas 
ut angående hur vi skall fira detta.                            
Att golf äntligen blivit accepterat som 
friskvård är bra. Förhoppningsvis leder 
det till fler golfare. 
Det är med stor ödmjukhet jag tagit mig 
an utmaningen som ordförande. Fors-
backa har ständigt varit närvarande i mitt 
liv, och är en plats som fyllt mig med 
glädje (och en del frustration...;))

Vi ses på banan
Per Svenhage

20060316



ForsbackaNytt

4

KALLELSE TILL VÅRÅRSMÖTE

Kallas till ordinarie vårårsmöte på Forsbacka GK
måndagen den 23 april 2018 kl. 18.00.
Program: Mötesförhandlingar, kaffe.

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

Inkomna motioner publiceras på www.forsbackagk.se senast 16/4.

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. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste 
räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets-/räkenskapsåret.

9. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av överskott 
respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
11. Behandling av styrelsens förslag samt motioner, som skriftligen kommit styrelsen 

tillhanda före den 23 mars.
12. Verksamhetsplan 2018
13. Byggnation/ombyggnation av maskinhall.
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslut.

                             Forsbacka Golfklubb       

      Per Svenhage                                        Helene Andersson
                         Ordförande                                               Sekreterare
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

BANKOMMITTÉN 2017

Ännu ett fantastiskt golfår går mot sitt 
slut. Även i år har Pelle vår duktiga 
greenkeeper och hans gäng gjort ett otro-
ligt bra jobb. De som jobbat med banan 
är Karl-Gustav Karlsson, Göran Karls-
son, 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 bedömmning av 
Sveiges alla golfbanor. Vi hamnade på 
plats 41! Unikt bra. Juryns motivering 
lyder
 ” Det vackra läget bör ha gett arkitekts-
nestorn Nils Sköld en extra inspirations-
kick 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 kitt-
lande hål som kramar Forsbackasjön”.
Under kommande år kommer vårt fokus 
att vara på att varsamt utveckla banan 
i enlighet med utvecklingsplanen 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 finansie-
ras 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 röjargänget fort-
sätta med sitt värdefulla 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 
Forsbackas bästa.

Per Svenhage
Bankommitteéns ordförande

MEDLEMSKOMMITTÉN 2017

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 
trevlig 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 del-

tagare 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 delades ut till Per-Olof 
Bengtsson på höstmötet. 

Medlemskommittén
Ulrika Abrahamsson, Charlotte Bring, 
Katarina Gip, Helena Andréasson och 
Morgan Johansson
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Damernas golfår 2017 startade tradi-
tionsenligt med ett vårmöte. Även i år var 
det många damer som kom för att starta 
upp säsongen med en eftermiddag med 
information om den kommande säsong-
en, mingel och modevisning av shopens 
utbud.  
Året fortsatte med hemliga resan som i 
år gick till Årjängs GK. Det var en blåsig 
dag men en fin bana och god mat. Årets 
vinnare 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. Poängjakten har räk-

nats på samma sätt som året innan med 
en poängskala då vi numera även spelar 
slaggolf på våra måndagstävlingar. I år 
vanns poängjakten och eclectic av Helene 
Andersson som också blev årets damgol-
fare och fick mottaga Viveka Cedervalls 
vandringspris. Maria Lindberg Engberg 
vann matchspelet och Ulla Mortimer var 
den som presterade bäst i poängjakten 
över 9 hål. 
Årets säsong avslutades lördagen den 30 
september med en lagtävling där de första 
9 hålen spelades som en bästboll och 
andra 9 spelades som scramble. 
På kvällen var det festligheter i 
restaurangen på vår fantastiska bana med 

prisutdelning för säsongens prestationer. 
Damkommittén, som i år bestått av Jo-
hanna, Helene, Maria, Marita, Ulrika och 
Annika, vill tacka alla damer som har del-
tagit i våra aktiviteter under året och hop-
pas 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 
kollegor för deras stora engagemang. 

Damkomittén
Johanna Stolpen.

Tack för en härlig och trevlig säsong
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. 
Herrkommittén 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 sönda-
gen 24 september under gråa förhållan-
den och i ett ihärdigt duggregn som inte 
ville ge sig. 
Det var rafflande spel på inledande första 
9 där vi spelade poängbogey. Startfältet 
halverades efter första 9 hålen från 20 st 
till 10 st 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 strå-
lande golf och det var en hel del publik 
som följde med runt. 
Poängbogeyn byttes ut som slag (netto). 
Det var särspelstävling på i stort sett 
varje hål fram tills 17:e 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 på 65 slag. 

Efter uppfräschning var det dags för pris-
utdelning och jättegod mat i golfrestau-
rangen som Annika med personal fixade 
lika bra som alltid. Säsongens segrare på 
slagtävlingen var Martin Roth och poäng-
tävlingen vanns av Tomas Halldan.
Öhmans Minne vanns i år av Adam 
Spjuth Ellis efter att i finalen besegrat 
Torbjörn 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.

DAMKOMMITTÉN 2017

HERRKOMMITTÉN 2017
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TÄVLINGSKOMMITTÉN 2017

OLDTIMERSKOMMITTÉN 2017

Vi hade i alla fall tur med vädret....
Tävlingsverksamheten under året har 
gynnats av i det närmaste perfekt golfvä-
der, inte för varmt och inte för kallt. Vi 
hade även en torr period som gav bollen 
den där extra rullen vi så gärna vill ha.      
Med bra väder kommer bra resultat och 
denna sommarens tävlingsverksamhet 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 España 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 världsfinal nästa år. 
GRATTIS!!!!
Vi har även i år spelat seriespel och 
H50 vann sin serie. Grattis Kapten Terje 
och hans juniorer. D30 lyckades också 

bra och spelar nästa år i högsta serien. 
Bravo!!!
Elitlaget för damer och andra seniorlag 
har haft blandade framgångar men
alla har representerat Forsbacka på ett 
mycket värdigt sätt.
Jag hoppas att vi nästa år 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 tävlingsledare lycka till 
och som sagt:
Vi hade i alla fall tur med vädret...
 

Tävlings och seriespel ansvarig
Hans B Johansson

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 klub-
bens styrelsemöten som representant för 
oldtimerskommittén. Bidrag till höst- och 
vårnumret av Forsbackanytt har läm-
nats av oldtimerskommittén. Säsongen 
startade med ett upptaktsmöte 6/4 där alla 
oldtimers var inbjudna och där den kom-

mande säsongen diskuterades. Genom-
förda tävlingar (varje torsdag med något 
undantag):                                                                        

• 1 partävling
• 11 poängbogey 
• 11 slaggolf
• 1 matchtävling under säsongen 

Birgitta Nyqvist har efter varje torsdags-
tävling kontaktat PD som publicerat 
tävlingsresultatet efterföljande lördag. 
Oldtimerskommittén anmälde följande 
lagledare i seriespel:H60: Pelle Lars-
son, 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. Arrang-
emanget fick mycket beröm från de täv-
lande. Under säsongen har vi haft totalt 
634 starter på våra tävlingar. 69 personer 
har deltagit: 47 herrar och 22 damer. 

Oldtimerskommittén
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FASTIGHETSKOMMITTÉN 2017
När det kommer till byggnaderna på 
Forsbacka så har det hänt en hel del. 
Vi startade upp året med att låta 
huvudbyggnaden få en ansiktslyftning.
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 
gäster har lämnat positiva kommentarer 
om vår nya shop.
Klockstapeln som är ett välkänt ”land-
märke” och enligt alla 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 personer som 
ideellt ställer upp med tid och engage-
mang, vilket medför att vi kan stoltsera 
med fina fastigheter, och en fantastisk 
golfbana.

Fastighetskommittén
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JUNIORKOMMITTÉN 2017
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 vid ett flertal 
tillfällen. Flera av våra juniorer har visat 
framfötterna och skördat framgångar i 
form av flera delsegrar i sina respektive 
klasser. 
Vi har sett att antalet juniorer har sjunkit 
under året men de som deltagit har verkli-
gen utvecklats.

MARKNADSKOMMITTÉN 2017
En marknadsgrupp har tillsammans med 
Christer Stolpen och Birgitta Hansen 
arbetat för att ta fram olika sponsorpaket 
för Forsbacka Golfklubbs sponsorer.      
Syftet är att våra sponsorer klart och tyd-
ligt ska kunna se vad som ingår i de olika 
paketen – Guld – Silver och Brons. 
Vi har även tagit fram en lista med olika 
kompletteringsalternativ till de olika pa-
keten. För att visa vår uppskattning mot 
våra sponsorer vill vi erbjuda några olika 
aktiviteter. 

Målsättningen är att vi ska ha någon/
några föreläsningar per år med någon 
föreläsare/idrottsprofil, en resa till någon 
närliggande golfbana och den årliga 
sponsordagen.
Vi har under 2017 genomfört sponsorda-
gen och en resa till Karlstad Golfklubb.

Marknadsgruppen 
Britt Gustafsson, Anders Svensson och 
Sven Forsell
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Belopp i Tkr
Utfall 2017 Föreg. år Budget 2018 % avvik. föreg år

INTÄKTER
Medlemsavgifter 2 679 2 578 2 687  4%
Greenfee 1 385 1 339 1 320 3%
Övriga bidrag 23 39 0 -41%
Jägmästaren, uthyrning 795 603 730 32%
Reklam/ Sponsorintäkter 439 401 450 9%
Tränare/Driving range 214 224 215 -4%
Fastigheten 54 44 464 23%
Övriga kommittéer 318 313 248 2%
Hyra och övr. intäkter 559 683 393 -18%
Summa intäkter 6 466 6 224 6 507 4%
KOSTNADER 
Bana 2039 1740 2236 17%
Kansli 1 191 1 208 1 105 -1%
Klubbgemensamt 740 568 721 30%
Fastigheten 593 384 442 54%
Jägmästaren, uthyrning 679 722 648 -6%
Tränare/Driving range 420 249 300 69%
Marknadskommitten  130 174 100 -25%
Övr. Kommittéer 258 353 190 -27%
Styrelse 13 25 2 -48%
Summa kostnader 6 063 5 423 5 744 12%

Finansnetto -29 -32 -30

Resultat före avskrivningar 374 769 733
Avskrivningar -292 -328 -400

Resultat 82 441 333

Investeringar 219 101 1 010

UTFALL 2017

Även 2017 visar på ett överskott där 
ökade intäkter främst från uthyrning av  
jägarn samt ökade sponsorintäkter har bi-
dragit till ett positivt resultat. Ombyggnad 
av 1:ans green har gjorts till en kostnad av 
165 tkr och investering i bevattningsan-
läggningen med kr 54 tkr.

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-
sel samt infiltrationsanläggning ca 1010 
tkr.

RESULTATRAPPORT 2017 

RESULTATKOMMENTAR

Resultatrapport Forsbacka Golfklubb
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Ing balans Utg balans
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Ban-, markanläggning och drivingrange 3 716 47 3 763
Byggnader och mark 2 271 -81 2 190
Maskiner och inventarier 354 -29 325

Summa anläggningstillgångar 6 341 -63 6 278

Omsättningstillgångar
Varulager    0 25 25
Kortfristiga fordringar   294 -61 233
Kassa och bank  323 185 508

Summa omsättningstillgångar 617 149 766

SUMMA TILLGÅNGAR 6 958 86 7 044

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital -3 013 0 -3 013
Vinst/förlust från tidigare år -1 338 -441 -1 779
Årets resultat -441 359 -82

Summa eget kapital -4 792 -82 -4 874

Avsättningar
Framtid Forsbacka -10 0 -10

Långfristiga skulder
Banklån -1 194 75 -1 119
Supporterbevis -4 0 -4

Summa långfristiga skulder -1 198 75 -1 123

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder -958 -79 -1 037

Summa kortfristiga skulder -958 -79 -1 037

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT. OCH SKULDER -6 958 -86 -7 044

Balansrapport Forsbacka Golfklubb
BALANSRAPPORT 2017
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Forsbacka Golfklubbs övergripande ansvar 
för verksamheten kräver en sund ekonomi 
med en budget i balans. 
Klubben skall under 2018 fortsätta vara 
kostnadsmedveten utan att pruta på 
kvalité. Vi avser ge medlemmar och gäster 
en så god golfprodukt som möjligt inom 
ramen för de ekonomiska förutsättning-
arna. 
Vi har flera större projekt under året som 
kommer att finansieras av avverkning av 
mogen skog.

Skog
Vi har avverkat klart del ett som innefat-
tar bl.a. området vid hål 3 och 15. Vi har 
ansökt om att få avverka och gallra yt-
terligare vid hål 11 för att få in mer ljus på 
banan och framförallt till 11:ans green.

Maskiner
Vi har köpt in en nyare traktor och den är 
levererad. Vi letar för närvarande efter en 
bättre begagnad ruffklippare. 

Verkstad
Vi har haft översyn av arbetsmiljön och 
med extern sakkunnig gjort en brandsyn. 
Vi har fått hel del avvikelser som vi måste 
jobba med för att kunna få den godkänd.

Banan  
Inga större ombyggnationer kommer att 
utföras på banan i år. Röjargänget har 
varit igång under vintern och röjt vid 
rangen. Röjning har även skett vid hål 
4 och 5 där har vi följt Bosse Engdahls 
rekommendationer. Röjning påbörjas vid 
hål 13-14 när vädret tillåter.                             
Nya (teekulor) kommer att införskaffas 
och vi har fått några förslag som vi tittar 
på. En trappa till 1:ans tee utreds.

Vildsvinsstaket
Vi har tagit in offerter från flera leveran-
törer och även tittat på hur andra klubbar 
har gjort. Vi kommer att jobba för att det 
skall vara klart under 2018.

Maskinhall
Vi utreder om vi har möjlighet att bygga 
en maskinhall. Frågan har diskuterats i 15 
år och med dagens gällande 
arbetsmiljölagar mm så måste vi lösa hur 
vi går vidare med ny hall eller renovera 
befintliga lokaler vilket som så måste vi 
göra något.
Kenneth Johansson

VERKSAMHETSPLANER 2018

Ulrika Abrahamsson, Morgan Johansson, 
Katarina Gip, Charlotte Bring, Helena 
Andreasson, Terje Olsen och Tomas 
Halldan.
 
Medlemskommitténs uppgift är att öka 
trivseln bland befintliga medlemmar 
vilket ska enerera nya medlemmar. Ökad 
trivsel ska skapa en positiv anda i fören-
ingen/klubben och bli en mötesplats för 
både golfare och icke golfare.

After Work Golf
Tävlingar ska arrangeras för medlemmar 
där det är mer fokus på samhörighet och 
trivsel än tävlingsmomentet. Syftet är att 
skapa ett tillfälle då alla kan vara med 
och delta oavsett tävlingserfarenhet.  
Datum för AW: 

•27 april, tävlingsform snörgolf 9 hål
•25 maj, tävlingsform scramble 9 hål 
•24 augusti, tävlingsform flaggolf 9 hål

AW golfen börjar kl 17.00. I avgiften 
ingår tävling plus mat.

Kursverksamhet och fadder
Pro Birgitta Hansen ordnar kurser för ny-
börjare och för de som har handicap ner 
till 28. Medlemskommittén är behjälplig 
vid dessa tillfällen med att t ex skaffa 
fadder, delta själva som faddrar och ordna 
fika. Medlemskommittén arrangerar en 
nybörjartävling i augusti för de som gått 
nybörjarkurs 2017/2018.

Golfens dag
Golfens dag arrangeras den 26 maj. Da-
gen innehåller aktiviteter för både golfare 
och icke golfare, för alla åldrar. 

Jubileumstävling
Den 11 juli arrangeras en jubileumstäv-
ling. Åmåls stad fyller 375 år och i sam-
band med firandet anordnas en tävling. 
Medlemskommittén är tävlingsledare och 
Sötsjöbaden är huvudsponsor. 

Uppmuntringspriset
Detta pris ska tilldelas en person som gör 
det där lilla extra, en person som skapar 
trivsel i föreningen, en person som är 
en god kamrat och har ett vänligt 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 2018

BANKOMMITTÉN 2018



ForsbackaNytt

13

Herrkommittén kommer under säsongen 
2018 att fortsätta med nedanstående       
arrangemang:
• Herrarnas hemliga resa 
• Herrgolfen på tisdagar 
• Öhmans Minne 
• KM 
• KM Foursome 

Herrkommitèn säsongen 2018 kommer att 
bestå utav följande:
Glenn B. Eriksson (Ordförande) 
Fredrik Boqvist (Vice Ordförande och 
tävlingsansvarig) 
Torbjörn Olsson (Kassör) 
Michael Grönqvist (Ansvarig resultatrap-
portering herrgolfen och uppdatering av 
hemsidan) 
Andreas Jansson (Sekreterare) 
Mikael Josefsson (Ansvarig Sociala me-
dier och Vice Sekreterare)

HERRKOMMITTÉN 2018

•Få så många damer som möjligt att delta 
på våra aktiviteter.
•Aktivera damerna i klubben och följa 
upp nybörjardamer så de kan känna sig 
välkomna.
•Under april månad ska ett vårmöte ar-
rangeras för att starta upp säsongen 2018.
•En hemlig resa ska genomföras under 
våren.                                                                                
•Ha damgolf på måndagar vid två organi-
serade starttillfällen, morgon och efter-
middag, där man kan välja att spela 9 eller 
18 hål.                                                                                            
•Vid sista måndagen i varje månad an-
ordna en lag- eller partävling över 9 hål.                 
•Anordna en matchtävling som sträcker 
sig över säsongen.                                            
•Genomföra traditionsenliga damtävlingar 
såsom Vårblomman, Bokslaget och 
Nattens drottning.                                                                                                                                
•Arrangera speciella poängjakt- och eclec-
tictävlingar.                                                                                     
•Delta i seriespel.

DAMKOMMITTÉN 2018

Juniorkommittén skall fortsätta att i klub-
bens verksamhet uppmuntra och utveckla 
ungdomar. 
Det ska skapas möjlighet att nå sportsliga 
framgångar i de olika åldersklasserna med 
start i golfkul. 
Möjlighet att delta i Svenska Golfförbun-
dets tävlingstrappa, Teen Tour, Teen Cup 
osv, ska ges. 

JUNIORKOMMITTÉN 2018
Under 2018 kommer vi att fortsätta 
underhålla och att förbättra i fastighetsbe-
ståndet. Vi kommer att se över utrustning 
för värme och vatten i alla byggnader. 
Behovet av underhåll och reparationer är 
ständigt aktuellt. 
Det kommer fortsatt att utföras med 
hänsyn till våra kulturminnesmärkta 
byggnader och utifrån de ekonomiska för-
utsättningar som finns. Tillsammans med 
bankommittén kommer ett projekt rörande 
maskinhall att startas.

FASTIGHETSKOMMITTÉN 2018

•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 shot-
gun-start med avslutande lunch för den 
som vill. 
•Besöka en grannbana i början av sä-
songen. 
•En matchtävling under säsongen. 
•Delta i distriktets seriespel.
Oldtimerskommittén

OLDTIMERSKOMMITTÉN 2018

Marknadskommitténs målsättning är att 
vara ambassadörer för klubben i kontak-
ten med våra sponsorer. Vi vill pröva nya 
och gamla vägar för att öka sponsorin-
täkterna och få in nya samarbetspartners 
genom att ordna olika typer av aktiviteter 
och sammankomster. 

För 2018 planerar vi följande aktiviteter:
•Frukostmöte med en intressant föreläsare
•Resa till Nordea Masters
•Träningsgrupper med vår  Pro Birgitta
•Sponsordag med golftävling och middag.

Marknadskommittén 2018 består av Britt 
Gustafsson, Sven Forsell, Anders Svens-
son, Birgitta Hansen och Christer Stolpen

MARKNADSKOMMITTÉN 2018

20050212
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Nu är det vår igen och golfträningen både 
för nya och gamla golfare kommer att 
sätta fart.
Ta chansen med att utveckla din golf.
Kurser och enskild träning kan omfatta 
allt från:
-spelstrategi
-regler
-närspel
-puttning
-sving
-långa slag
-uppvärmning
-fysiksträning som hjälper dig att utföra 
dina slag på ett bättre och stabilare sätt.
Först ut är D 60 för att finslipa sin sving 
inför kommande utmaningar.
Första kursen för nya golfare startar hel-
gen 28 april, övriga kursdatum kommer 
ligga på hemsidan under PRO.
Följ även med på hemsidan och facebook 
vad som är på gång.

PRO KANSLI

Öppetider reception och shop kommer 
från 1:e maj att vara:

Måndag - torsdag  8.00 - 17.00
Fredag - söndag/helgdag 8.00 - 14.00
Även i år kommer ni att möta Jesper och 
Julia i shopen.

Det är viktigt att alla medlemmar 
informerar kansliet om ni flyttar eller 
byter mailadress. Logga in på ”Min golf” 
och kolla vilka kontaktuppgifter som finns 
där. Det är de uppgifter som alla golfklub-
bar använder  för att komma i kontakt 
med er golfare. Uppdatera där om det 
inte stämmer. Gör det till en rutin att med 
jämna mellanrum kolla så dina uppgifter 
stämmer på ”Golf.se/min golf”.
Välkommen till en ny golfsäsong på 
Forsbacka Golfklubb.
”Den dalslänska skönheten”

Ta med en kompis till Golfens dag 20 maj!
Den 26 maj är det Golfens dag i hela Sverige och vi på Forsbacka Golfklubb kommer att ha

öppet hus med massor av roliga aktiviteter. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna.                                                                          
Gärna tillsammans med familj och nyfikna icke-golfande vänner.

Golfens dag är ett nationellt initiativ för att fånga upp det rekordstora intresset för golf i
Sverige och det kommer att vara öppet hus på många golfklubbar i landet lördag den 26 maj.
Vi på Forsbacka Golfklubb kommer att vara en del av Golfens dag och bjuder in alla i vårt
område (Åmål, Bengtsfors, Säffle, Ed m fl) att prova på golf, umgås och njuta av vår fina

miljö. Vi kommer att ha aktiviteter mellan klockan 10.00 och 14.00 både för små och stora och
hoppas få många besökare och rekrytera nya medlemmar som är nyfikna på golf.

GOLFENSDAG 2018


