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Om Forsbacka: 

Forsbacka golfklubb är en ideell idrottsförening som bildades i Åmål 1969. Golfbanan, som 
stod färdig 1971, rankas idag av Golf Digest som en av Sveriges tre vackraste golfbanor och 
som en av landets bästa golfanläggningar totalt sett. Forsbacka besöks årligen av tusentals 
nöjda medlemmar och gästspelare från när och fjärran.  

Forsbacka gård utgör själva herrgårdsdelen till Forsbacka f d järnbruk. Miljön innefattar den 
nuvarande huvudbyggnaden från 1818 och en äldre huvudbyggnad jägmästarflygeln från 
1747. I anslutning till dessa finns tre magasin från 1700-talets senare hälft samt en ladugård 
från 1878. Själva järnbruket har anor sedan 1690-talet då den första hammaren anlades. 
Bruket är sedan drygt hundra år nedlagt och produktionsbyggnaderna borta. Omkring 1900 
övertogs bruket av staten och 1925 såldes det till Åmåls stad. År 1969 uppläts marken och 
gårdsbyggnaderna till Forsbacka golfklubb som sedan 2002 är ägare till anläggningen. 
Huvudbyggnaden är klubbhus och restaurang och Jägmästarflygeln används som hotell. 
Både den nuvarande huvudbyggnaden och Jägmästarflygeln är uppförda i klassicerande 
herrgårdsarkitektur med tidstypiska drag för sina respektive perioder. 
Fastigheten är ”Byggnadsminne enligt kulturminneslagen”. 

 

Om partnerskap: 

Klubbens ambition är att kontinuerligt och i alla delar försöka utveckla verksamheten så att vi 
kan erbjuda våra medlemmar, gäster och samarbetspartners en totalupplevelse och en ännu 
bättre produkt. Klubbens verksamhet har under åren kunnat utvecklas med hjälp av våra 
samarbetspartners, men även många och stora ideella insatser har haft en helt avgörande 
betydelse.  

Som samarbetspartners med Forsbacka GK kommer ni i kontakt med positiva och 
engagerade människor. Nätverket består av en stor mängd företag från vårt närområde och 
möjligheter ges att på många olika sätt stärka relationer och knyta nya kontakter. Dessutom 
stöder ni en bra verksamhet! 

Förutom våra färdiga lösningar kan vi också skräddarsy samarbetsavtal som baseras på just 
era behov och önskemål.  

 

 

 

 



GULD 

GOLFBIL 15 000:- 

Profilering: 

Företaget syns på en av våra golfbilar och logga på vår partnervägg. 
Logga och länk till företaget på Forsbacka GK:s hemsida. 
 
Innehåll: 

• Inbjudan för två lag till den årliga tävlingen Säffle Ekonomerna Trophy. 
• En 50 minuters grupplektion med företagets personal. 
• Fri tillgång till golfbil en gång per dag. Bokas personligt. 
• Möjlighet att använda konferensrum 1 gång/år. Mat och dryck tillkommer. 
• Inbjudan till nätverksträffar. 

 
 

NEXT TEE SKYLT 15 000:- 

Profilering: 

Företaget syns på banans next tee skyltar och logga på vår partnervägg. 
Logga och länk till företaget på Forsbacka GK:s hemsida. 
 

Innehåll: 

• Inbjudan för två lag till den årliga tävlingen Säffle Ekonomerna Trophy. 
• En 50 minuters grupplektion med företagets personal. 
• Möjlighet att använda konferensrum 1 gång/år. Mat och dryck tillkommer. 
• Inbjudan till nätverksträffar. 

 

SILVER 

GOLFHÅL 12 000:- 

Profilering: 

Företaget syns på ett av våra golfhål och logga på vår partnervägg. 
Logga och länk till företaget på Forsbacka GK:s hemsida. 

Innehåll: 

• Inbjudan för ett lag till den årliga tävlingen Säffle Ekonomerna Trophy. 
• En 50 minuters grupplektion med företagets personal. 
• Möjlighet att använda konferensrum 1 gång/år. Mat och dryck tillkommer. 
• Inbjudan till nätverksträffar. 

 

 

 



BRONS 

ÖVNINGSOMRÅDE 9 000:- 

Profilering: 

Företaget syns på övningsområdet som omfattar antingen övningsgreen, chipgreen, 
korthålsbana eller fotbollsgolf samt logga på vår partnervägg.                                     
Logga och länk till företaget på Forsbacka GK:s hemsida. 

 

KORTHÅLSBANA 

Profilering: 

Företaget syns vid korthålsbanans och fotbollsgolfens startplats. 

Innehåll: 

• Inbjudan för ett lag till den årliga tävlingen Säffle Ekonomerna Trophy. 
• Inbjudan till nätverksträffar. 

 

PUTTINGGREEN   

Profilering: 

Företaget syns på samtliga hålmarkeringar – nio stycken. 

Innehåll: 

• Inbjudan för ett lag till den årliga tävlingen Säffle Ekonomerna Trophy. 
• Inbjudan till nätverksträffar. 

 

CHIPPINGGREEN  

Profilering: 

Företaget syns på samtliga hålmarkeringar – nio stycken. 

Innehåll: 

• Inbjudan för ett lag till den årliga tävlingen Säffle Ekonomerna Trophy. 
• Inbjudan till nätverksträffar. 
 

 

 

 

 



ÖVRIGT 

PARTNERVÄGG  7 000:- 

Profilering: 

Företaget syns på Forsbacka GK:s partnervägg. 

Innehåll: 

• Inbjudan för ett lag till den årliga tävlingen Säffle Ekonomerna Trophy. 
• Logga och länk till företaget på Forsbacka GK:s hemsida 

 

TV VISNING 

I shop och entré till restaurangen finns möjlighet att presentera ditt företag digitalt. 

• Inbjudan för ett lag till den årliga tävlingen Säffle Ekonomerna Trophy. 
• Tillsammans med max 10 andra företag 600:-/mån. 

• För fem månader (maj-september) 2 500:- 

 

TÄVLING 

Profilering: 

• Inbjudan för ett lag till den årliga tävlingen Säffle Ekonomerna Trophy. 
• Företaget syns i tävlingens namn och kommer synas på Forsbacka GK:s hemsida och 

Golf.se. Partnern har möjlighet att hissa flaggor och profilera sig på angiven plats i 
samband med tävlingsdagen. 

Innehåll: 

• Sponsring av prisbord till tävling till ett värde av 6 000:- till 8 000:- 

 

Till ovanstående grundpaket kan följande köpas till: 

• Hotellövernattningar. 
• Nybörjarkurser. 
• Företagsgolf och andra kundaktiviteter. 
• Prova på dag för personal med golf och andra aktiviteter. 
• Spelrätter & spelavgifter för namngivna personer i företaget. 

• Greenfeebiljetter. 
• Drivingrange kort. 
• Loggobollar och annat reklammaterial. 

 
 

Kontakt & information:   Christer Stolpen  
klubbchef 
Tel: 0532-616 91 
klubbchef@forsbackagk.se      
www.forsbackagk.se 

mailto:klubbchef@forsbackagk.se
http://www.forsbackagk.se/

