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Vilket år!
Vår bana har varit i absolut 
toppskick. Peter Hedblom ( fd 
tourspelare) sa efter  sitt besök att 
våra greener var top 10 i Sverige. 
Stort tack till bankommitten för 
era kloka beslut och ännu större 
tack till Pelle med personal som 
återigen gjort ett fantastiskt arbete. 
Störst  tack till de frivilliga som 
ständigt jobbar för att förbättra 
och förädla vår anläggning.  Jag 
tror att få, om några, förstår 
mängden av frivilliga timmar 
som läggs ner för att vi alla skall 
kunna njuta av Forsbacka. Detta 
görs utan några som helst anspråk 
på ersättning. Detta är unikt och 

helt avgörande för vår fortlevnad 
som föreningen! Det är svårt att 
nämna alla vid namn men alla ni 
som varit delaktiga i kommitteer, 
styrelsen, tävlingsledare, röjargäng  
etc. 

Ni är suveräna!

Kanske mest glädjande av allt är att 
vi nu har fler juniorer i träning än 
tidigare. De är  Forsbackas framtid 
och det är också namnet på vårt 
nya projekt för att locka fler barn 
och juniorer till golfen.

Styrelsen skapade  en åtgärdslista 
inför säsongen och vi är stolta 
över att i stort sett allt är gjort. (se 
bilaga i Forsbacka Nytt) Viktigaste 
åtgärderna i år har varit byte av 
värmesystem samt  bygget av vår 
nya fina maskinhall. Tack Leif och 
alla andra som varit delaktiga i 
detta projekt.

Vi firade att Forsbacka fyller 50 år 
genom att spela golf och mingla 
tillsammans på kvällen.

Inför nästa säsong har vi haft svårt 
att rekrytera medlemmar till våra 
kommitteer och detta är ganska 
allvarligt. Möjligen har vi varit 
lite för ambitiösa i vår strävan att 
komma ikapp med underhållet av 
anläggningen och därmed slitit lite 

för hårt på vissa. Vi i styrelsen såg 
det som nödvändigt. Kanske hade 
vi för bråttom?

Det går att driva Forsbacka utan 
kommitteer. Det är egentligen 
inte speciellt svårt. Det är  bara 
att höja årsavgifterna kraftigt och 
anställa mer personal som kan 
administrera och utföra de sysslor 
som är nödvändiga. Jag tror att det 
är en farlig väg att gå. Våra kloka 
grundare av föreningen kom fram 
till redan för 50 år sedan att det är 
avgörande för en landsortsfören-
ings överlevnad att kostnaden för 
att spela är rimlig så att det blir en 
sport för alla. Därför uppmanar jag 
samtliga medlemmar att fundera 
på om det inte är dags att ta plats 
i en kommitte eller på annat sätt 
aktivt arbeta frivilligt för en frisk 
och levande förening.

Slutligen vill jag passa på att tacka 
för att ni stått ut med mig som 
orförande dessa år. Det har varit 
en ära att få leda föreningen som 
betyder så enormt mycket för mig. 
Vi äger tillsammans anläggningen 
och det som är bra för föreningen 
är bra för alla medlemmar. Inte 
tvärt om.

Tack för mig.

Per Svenhage

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Hej vänner!
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KALLELSE TILL HÖSTMÖTET
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
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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 kr (utom för Juniorer, 80+, Pay as You play & Non Resident och passiva) 
• Skåphyra    210 kr
• Skåpavgift stort eget       60 kr
• Skåpavgift litet eget       40 kr
• P-plats elmoped   210 kr
• Skåpavgift, batteriskåp  160 kr

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 reducerad greenfee på Arvika GK, Billeruds GK, Karlstads GK och Årjängs GK.                               
•Rabatterat spel i Bohuslän/Dal. Juniorer fritt spel.
•En välsorterad golfshop.

Nya medlemmar erbjuds att under år 2020 köpa spelrättsbevis i Forsbacka GK                                                     
till det nominella värdet av 6 000 kr. Kontakta kansliet för mer information.

Styrelsen föreslår att gällande medlemskategorier kvarstår och samtliga avgifter höjs med cirka 2 % år 2020.

MEDLEMSAVGIFTER

Fullvärdig 1 Sr 4 760 kr Äger spelrättsbevis
Fullvärdig 2 Sr 5 960 kr Hyr spelrättsbevis
Vardagsmedlem 1 3 760 kr Äger spelrättsbevis, spelrätt vardagar 
Vardagsmedlem 2 4 960 kr Hyr spelrättsbevis, spelrätt vardagar
80+ 1 030 kr Medlem som återlämnat spelrätt (personlig ägo i minst 10 år)

Ung vuxen 22-25 år 1 890 kr
Junior 18-21 år 1 330 kr
Junior 13-17 år 920 kr
Junior 0-12 år 0 kr Golfkul ingår
Passiv senior 520 kr
Pay as You play & Non Resident 2 600 kr 5 ronder ingår, därefter spel mot greenfee **

Förmånsmedlem 1 6 680 kr Äger spelrättsbevis. Inkluderar fria rangebollar, 4 st. 
greenfeebiljetter och 4 fria lektioner.

Förmånsmedlem 2 7 880 kr Hyr spelrättsbevis. Inkluderar fria rangebollar, 4 st 
greenfeebiljetter och 4 lektioner.

ANMÄRKNINGÅRSAVGIFT KATEGORI
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Belopp i Tkr
Prognos 2019 Föreg. år Budget 2020 % avvik. föreg år

INTÄKTER

Medlemsavgifter 2 792 2 668 2 814 5%
Greenfee 1 215 1 065 1 320 14%
Jägmästaren 199 618 234 -68%
Reklam/ Sponsorintäkter 413 378 450 9%
Tränare/Driving range 249 172 245 45%
Tävlingsverksamhet 185 162 150 14%
Fastigheten 853 676 124 26%
Övriga kommittéer 130 579 98 -78%
Övriga intäkter 446 282 399 58%
Summa intäkter 6 482 6 600 5 834 -2%

KOSTNADER

Bana 2 342 2 266 2 541 3%
Kansli 1 281 1 156 941 11%
Klubbgemensamt 606 600 583 1%
Tävlingsverksamhet 60 76 50 -21%
Fastigheten 460 542 410 -15%
Jägmästaren 125 634 57 -80%
Tränare/Driving range 219 225 240 -3%
Marknadskommittén 140 154 100 -9%
Övr. Kommittéer 135 467 138 -71%
Styrelse 3 19 2 -84%
Summa kostnader 5 371 6 139 5 062 -13%
 
Finansnetto -50 -28 -74

Resultat före avskrivningar 1 061 433 698
Avskrivningar -300 -298 -492
 
Resultat 761 135 206

 

RESULTATRAPPORT FORSBACKA GK
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Vi kommer att iordningsställa 
orange tee och rätta upp övriga 
tee i den takt vi hinner med under 
2020.  Avverkningen fortsätter 
enligt plan och kommer att slut 
avverkas under vintern. För att öka 
ljusinsläppet på våra greener så 
kommer det att avlägsnas träd som 
skuggar men i den mån det går inte 
påverka spelet. Vintertäckningen 
som gjordes på utvalda greener 
förra vintern blev lyckat så vi kom-
mer att täcka ytterligare greener 
kommande vinter. Finns det medel 
så kommer 3:ans green att byggas 
om nästa höst.

Verkstad/Byggnader

Verkstaden är i det närmaste klar. 
Tyvärr så har vi en del investe-
ringar i övriga byggnader som vi 
kommer prioritera o jobba med 
löpande under 2020.

Vildsvinsstaketet

Gatan är röjd och stolparna är nere 
så nu återstår tråddragning och 
vägövergångar! Planen är att det 
ska vara klart våren 2020.

VERKSAMHETSPLAN 2020

FORSBACKA GOLFKLUBB BANKOMMITTÉN

Kommittén kommer att anordna 
torsdagstävlingar samt en klubb-
match mot Billeruds GK. En 
matchtävling under säsongen. 
Några tävlingar med shotgun start 
med efterföljande lunch. Någon 
scramble tävling för att locka nya 
medlemmar till våra tävlingar. Resa 
till någon annan bana. Deltaga i 
distriktets seriespel

HERRKOMMITTÉN

OLDTIMERSKOMMITTÉN

Under 2020 kommer vi att fortsätta 
arbetet med att göra förbättringar i 
fastighetsbståndet.

Behovet av renovering i klubbens 
fastigheter ses över i samråd med 
antikvarisk expert. En åtgärdslista 
kommer att upprättas.

FASTIGHETSKOMMITTÉN

MARKNADSKOMMITTÉN

JUNIORKOMMITTÉN

Forsbacka Golfklubbs övergripan-
de ansvar för verksamheten kräver 
en sund ekonomi med en budget 
i balans. Klubben ska under 2020 
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.

Herrkommittén kommer under 
säsongen 2020 att fortsätta med 
följande arrangemang. Herrarnas 
hemliga resa planeras att genom-
föras som start på säsongen. Herr-
golfen på kommer att spelas på 
tisdagar. Matchspelstävlingen Öh-
mans Minne kommer att genom-
föras under säsongen. Herrarnas 
avslutning med spel, middag och 
prisutdelning avslutar säsongen.

Marknadskommitténs medlemmar 
ska vara ambassadörer för FoGK 
i kontakten med våra samarbets-
partners. Kommittén ska aktivt ar-
beta för våra befintliga samarbets-
partners samt proaktivt arbeta för 
att locka nya partners intresserade 
av vår förening och dess verksam-
het. Golfen som idrott har under 
några år haft svårt att engagera 
ungdomar, något som vi också ser 
i vår förening. Målsättningen för 
2020 är därför att sätta ungdoms-
verksamheten i fokus. Se Fors-
backas framtid – Utvecklingsplan 
för barn- och ungdomsverksamhe-

ten på Forsbacka Golfklubb.
Kommittén kommer inför nästa 
säsong presentera ett sponsor-
paket där samarbetspartners får 
möjlighet att helt fokusera på våra 
ungdomar.  Enskilda medlemmar 
kommer också att erbjudas att 
stötta föreningens ungdomsverk-
samhet med riktade bidrag av fri-
villig storlek.
I övrigt kommer kommittén att 
verka för att som tidigare år un-
derhålla kontakten med våra sam-
arbetspartners där en gemensam 
tävling i slutet av säsongen blir en 
final för 2020.

Vi vill kunna erbjuda våra golfande 
juniorer en miljö på Forsbacka 
Golfklubb att utvecklas i.

Forsbacka ska vara en plats där 
våra ungdomar träffas för att 
umgås runt sitt golfspelande. Där 
man träffas och tränar och spelar 
golf, men också där vi umgås, leker 
lekar, badar, äter glass och skaffar 
nya vänner.

Vår ambition inför säsongen 2020 
är att dubbla antalet juniorer.

Vi ser en satsning på barn och 
ungdomar som en av grundpelarna 
i Forsbackas Framtid.

Stefan Gunnarsson
Ordförande juniorkommittén
Kristoffer Karlsson
Ansvarig tränare
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Damkommitténs ambition och 
målsättning är att göra damda-
garna trivsamma, trevliga, kul och 
spännande för klubbens damer.

Vi har alla olika tankar om vad vi 
vill få ut av vårt golfande, vi har 
olika förutsättningar, olika syn på 
saker. Någon lägger större vikt på 
det sociala och ser spelet som ett 
sätt att umgås, andra är tävlingsin-
riktade och fokuserar på resultat. 
Någon har nyss börjat spela, andra 
har spelat länge. Kort sagt vi är alla 

olika, men vi har en sak gemen-
samt - vi vill spela golf.

Med ett varierande spelprogram 
hoppas vi tillgodose många och 
göra 2020 års damgolf till en sä-
song med mycket golf och trevlig 
gemenskap.

Säsongen inleds med vårmöte i 
april. 
Damgolf kommer att arrangeras 
på måndagar

Sista måndagen i varje månad spe-

lar vi någon form av lag eller par-
spel över 9 hål och avslutar med 
fika eller annat gott.

Våra trevliga tävlingar Vårblom-
man, Nattens Drottning och 
Bokslaget finns med.

Vi kommer att vara värd för den 
årliga klubbtävlingen mellan Fors-
backa och Billerud.

Något nytt kul inslag kan också 
komma att dyka upp efter att vi 
klurat i vintermörkret.

DAMKOMMITTÉN

Tävlingskommitténs mål är att vi-
dareutveckla tävlingsverksamheten 
så att vi har ett brett och lockande 
utbud av tävlingar för alla katego-
rier av golfare. 
Från Forsbackaveckan, som är den 
stora höjdpunkten i vårt program, 
till Två generationer som attrahe-
rar de som har möjlighet att spela 
tillsammans inom familjen. 
Vi ska jobba för att ha ett utbud 
som lockar gäster från andra klub-
bar. Vårt mål är också att represen-
tera Forsbacka med seriespelslag 
i distriktets seniorseriespel i så 
många åldersklasser vi kan.

TÄVLINGSKOMMITTÉN

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 inte 
att utföra årsrevision av medlem-
marnas handicap inför 2020. Det 
sköts automatiskt när det nya sys-

temet träder i kraft 1 mars 2020. 
Från och med 2020 kommer de 
8 bästa rundorna av de 20 senast 
spelade att bli spelarens handicap.
Kontroll av angivna tävlingsronder 
ska göras enligt de nya regler som 
fastställts av Svenska Golfförbun-
det. SGF uppmanar att registrera 
alla rundor man spelar, både bra 
och dåliga.

HCP-KOMMITTÉN

Innan arbetet med den nya maskinhallen kunde påbörjas försvann ett ”landmärke”.
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VOLVO WORLD GOLF CHALLENGE, FB, 
49 par
Sponsor: Bröderna Brandt Bil AB 
Damklass: Gabriella Lörnbring 
                    Berit Erixon, 38 poäng
Herrklass:  Joakim Larsson  
                    Anders Lövstedt, 44 poäng  
  
RACE TO ESPÃNA, Scramble, 46 par 
Sponsor: Race to Espãna  
Segrare: Carina Lavén 
                Henrik Niesel, 59,1 slag  
 
TVÅ GENERATIONER, GS, 18 par
Sponsor: Forsbacka GK  
A-klass: Robert S Andersson 
                Noah Sandin, 47 poäng
    
PRONS JUBILEUMSTÄVLING, Gs,74 
par 
Sponsor: Golf & Event i Säffle AB 
Segrare: Patric Stenmyren 
               Johan Hermansson, 61 slag

ICA SUPERMARKET, Singel, 102 pers 
Sponsor: ICA Supermarket Åmål
A-klass: Jörgen Odén, 42 poäng 
B-klass: Dan Nilsson, 43 poäng 
C-klass: Gabriell Häggkvist, 42 poäng

ED OCH BENGTSFORS-                                            
FÖRETAGENS SCRAMBLE, 126 pers 
Sponsor: Ed/Bengtsfors Företagarna 
Segrare: Jan-Erik Åkesson Ypma, Seth Gus-
tafsson, Kurt Ågerup, Stig Nilsson 61,1 slag

SEB IRISH GREENSOME, 106 par
Sponsor: S E B Åmål  
A-klass: Håkan Olsson  
               Tove Olsson, 42 poäng
B-klass:  Reidun Nybakk 
                Rune Rödfjell, 40 poäng

FORSBACKAS SINGEL, 52 pers 
Sponsor: Forsbacka Golfshop
A-klass: Adam Spjuth Ellis, 69 slag 
B-klass: Tommy Sulutvedt, 67 slag
C-klass: Birgitta Nyqvist, 37 poäng

GOLFSTORES FYRBOLL, 69 par
Sponsor: Golfstore Karlstad
A-klass: Catrin Eriksson  
               Leif Sundberg, 48 poäng 
B-klass: Seth Gustafsson  
               Kjell-Åke Andersson, 47 poäng
C-klass: Kristina Ekberg
               Charlotte Skogström, 45 poäng

SÄFFLESCRAMBLEN, 79 par 
Sponsor: Säffle Företagen  
A-klass: Johannes Ovesen  
               Emil Ovesen, 58 slag 
B-klass: Niclas Bergström
               Catarina Bergström, 55 slag
 
ÄKTA MAKE/SAMBO MIX, GS, 6 par
Sponsor: Järnmagasinet, Forsbacka GK 
Segrare: Somying Sangtubtimrut
               Christer Lundberg, 49 poäng

EKEBYGOLFEN, GS, 92 par 
Sponsor: Åmåls Stadshotell, ICA Välsviken 
A-Klass: Linnea Bjergestam  
                Marcus Eriksson, 47 poäng 
B-Klass: Somying Sangtubtimrut 
                Christer Lundberg, 49 poäng

KALKONGOLFEN, PB, 50 lag
Sponsor: Golfrestaurangen  
Segrare: Kenneth Johansson
               Pia Malm, 38 poäng

Segrare och Sponsorer på Forsbacka GKs tävlingar 2019

ETT STORT TACK TILL ALLA SPONSORER, TÄVLINGSLEDARE 
OCH DELTAGARE FÖR EN HÄRLIG TÄVLINGSSÄSONG!

KLUBBTÄVLINGAR 2019

Rebecca från Golfrestaurangen tillsammans med alla glada vinnare i den alltid lika populära kalkontävlingen.
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SEGRARE I KM 2019

Segrare i KM 2019   
 
KM-Foursome  
Herrar: Glenn B Eriksson  
 Mikael Henriksson 
Damer: Emma Englund                                                        
                       Sara Königsson 

KM-Singel 
KM Dam: Alicia Olsson  
KM Herr: Marcus Nilsson  
  
D 50 Marita Gustafsson 
Flickjunior    Alicia Olsson  

H 22 Markus Enocksson 
H 40 Marcus Nilsson 
H 50 Peter Lindberg  
H 60 Sven Forsell  
 
Totalt antal startande: 52 st.  

Resultat Säffle ekonomerna Trophy 2019
   
1. SEB   42 poäng   12 poäng
2. Järnmagazinet  40 poäng   10 poäng
3. ICA Kvantum Säffle  40 poäng     8 poäng
4. TVH Nordic  40 poäng     6 poäng
5. FFS Sweden  39 poäng     4 poäng
6. Kjell Heintz Bil AB  39 poäng     2 poäng
7. Hexpol TPE  38 poäng 
8. Säffle Ekonomerna  38 poäng 
9. OP höglunds  38 poäng 
10. Forsbacka GK  37 poäng 
11. Intersport   37 poäng 
12. Moelven Wood Interiör 36 poäng 
13. Anders Bring AB  35 poäng 
14. Åmåls Kommun  34 poäng 
15. Håkansson Sågblad  33 poäng 
16. Br Brandt Bil AB  25 poäng 

Ställningen i Säffle ekonomerna Trophy 2019
   
1. Säffle ekonomerna  30 poäng 
2. Håkansson Sågblad AB 24 poäng  Vinst 2013
 SEB   24 poäng  Vinst 2018/19
4. Ragnar Gustafsson Bil AB 18 poäng  
5. Munksjö Paper  12 poäng  Vinst 2014
 ICA Supermarket Lejonet 12 poäng  Vinst 2015
 AudioVideo  12 poäng  Vinst 2016
 Taxi Säffle   12 poäng  Vinst 2017
9. AP Däck   10 poäng 
 Nya Åmåls Plåt  10 poäng
 Axel P   10 poäng
 Svensk Järnvägsteknik 10 poäng
 Sven Johansson Bygg 10 poäng
 Järnmagazinet  10 poäng
15. Janfire     8 poäng 
 VinStens resor    8 poäng
 Lianpac     8 poäng
 Anders Bring AB    8 poäng 
 ICA Kvantum Säffle    8 poäng   
                  FFS Sweden                                   8 poäng                                         
21. Hallings Rehabilitering   6 poäng 
 Johnny Kjellin Ekonomi   6 poäng 
 MJ Måleri     6 poäng 
 TVH Nordic     6 poäng                     
25. Bolia     4 poäng
 Åmåls Stadshotell    4 poäng
 Forsbacka GK    4 poäng 
28. Kjell Heintz Bil AB    2 poäng   
 Br Brandt     2 poäng 
 Hamilton Advokatbyrå                2 poäng                                                                                                                                            
                  Provinstidningen                          2 poäng 

Hole in one på Forsbacka GK 2019 
   
Namn   Hål
Ulf Thyselius  17
Glenn Eriksson  17
Gulli Andresson  17
Rolf Andersson  14
Peter Hahn  14
Alf Gunnar Ellingsen   3

HOLE IN ONE 2019

FORSBACKA GK:S SAMARBETSPARTNERS 2019

Mikael Möller toppade laget med Fredrik Waern och stod 

återigen som vinnare i tävling för våra samarbetspartners

Hei. Jeg fikk Hole in one på hull 3. 
Kommer fra Sotra vest fra Bergen 
i Norge. 3 året her. Fantastisk sted 
dere har her. Vi kommer tilbake 
neste år. Hilsen Alf Gunnar Ellings-
en. Styreleder i Sotra Golfklubb
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D-22 har nu gjort andra säsongen 
i division 1. Tyvärr var det flera 
klubbar som inte fick till något lag 
inför säsongen vilket gjorde att det 
endast blev en division. Slutresul-
tatet blev en fjärdeplats för Fors-
backas lag.

D-22 har säsongen 2019 represen-
terats av Emma Englund, Helena 
Andreasson, Helene Andersson, 
Johanna Stolpen, Lisa Johansson, 
Maria Lindberg Engberg, Martina 
Kjellebäck, Pia Malm och Sarah 
Königsson.

Omgång 1 spelades som en fyrboll 
på Uddevalla, där slutade vi på en 
femteplats. Även omgång 2 spela-
des som en fyrboll, denna gång på 
Dynekilen. I omgången slutade vi 

på en andraplats men låg tyvärr 
fortfarande kvar på femteplatsen i 
tabellen. 

I omgång 3 spelade vi singel och 
DM på Orust. Laget hamnade på 
en femteplats i omgången men 
klättrade en placering i tabellen till 
en fjärdeplats. 

Omgång 4 spelades som match på 
hemmaplan på Forsbacka där fyra 
från varje lag skulle spela och vi  
tävlade om placeringarna i tabel-
len. Tanken var att ettan i tabellen 
skulle spela mot tvåan och göra 
upp om segern, trean mot fyran 
och så vidare men då några lag fick 
svårt att få ihop spelare blev det 
istället att ettan mötte tvåan och 
resterande lag möttes i ett slags 

poolspel. Ett lag kom inte till start 
över huvud taget. Forsbacka vann 
två matcher, delade en och förlo-
rade en och behöll fjärdeplatsen i 
tabellen.

Inför omgång 4 ledde Fjällbacka 
före Tjörn men då Tjörn vann tre 
matcher och delade en innebar 
detta att de tog hem segern i D-22.

D-22 behöver fler spelare till laget 
så om någon är intresserad av att 
vara med så får de gärna höra av 
sig till undertecknad.

Tack till alla spelare i D-22 för sä-
songen som varit! 

Helene Andersson 

Lagledare D-22

SERIESPEL 2019

D-22

D-22 Lisa Johansson, Martina Kjellebäck, Sara Köningsson, Emma Englund och Helene Andersson.
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Säsongen inleddes med en fyrboll 
på Fjällbacka och därefter en fyr-
boll på Holma Lysekil. Singelspel 
på Stenungsund och Lyckorna.

Vid 4:e spelomgången på Lyckorna 
spelade Monika, Ann-Christine, 
Ingmarie samt Yvonne Nilsson 
som vi fick låna in från D-70 för 
att få ett komplett lag. Ingmarie 
stod för lägsta bruttoscore i div 2 

både på Stenungsund och Lyckor-
na. Bra jobbat! 
Forsbacka placerade sig i år på 3:e 
plats totalt.

Segrade gjorde Stenungsund lag 2 
men de har redan ett lag  i div 1

Detta innebär att Forsbacka går 
upp i div 1 nästa år tillsammans 
med Tjörn som blev 2:a.

Forsbacka D-60 lag har i år spelat 
i div. 2. Laget har bestått av Mo-
nika Fagerström, Ann-Christine 
Höjden, Ingmarie Kj-Karlsson och 
Kerstin Svensson.
Ett varmt tack till alla i laget som 
bidragit till bra spel och fin ge-
menskap.

Kerstin Svensson 
Lagkapten D-60

D-60

Forsbackas D-70 lag spelar i div. 1 
nästa år.

Bohuslän-Dals seniortour 2019 för 
Damer-70 är nu färdigspelad och  
en träff tillsammans med D-60 
damer i oktober blev en trevlig av-
slutning  på en lyckad 2019 års golf 
säsong där båda D-60 och D-70 
gick upp till div. 1 nästa år.

D-70 laget har spelat fyrboll och 
singeltävlingar på Sotenäs, Udde-
valla, Fjällbacka och den 11 juni 
var Forsbacka värd för 92 golfspe-
lande damer från Bohuslän-Dal 

och lyckades då vinna div. 2 med 
hela 20 slag före tvåan Stenungs-
sund.

Ett tack till alla frivilliga som hjälpt 
till med tävlingen.

Nu drar hösten in över oss,         
naturen är en kalejdoskop av 
färg,  det bli kyligare, mörkare och 
morgon dimma svepar in oss men 
vad bättre just nu än att sitta inne, 
tända ljus, och tänka tillbaka på 
alla roliga stunder vi har haft till-
sammens i år.  Ett stort tack till er 
alla som har varit med på träning, 

spelat, varit supportrar och inte 
minst Birgitta som har kört oss 
tryggt till golfbanorna.

Vi som spelade i år var Birgitta 
Nyqvist, Britt Gustafsson, Aina 
Olsson, Berit Erixon, Kerstin Jans-
son och Patricia Söder.

Må gott över vintern , var rädd om 
varann och jag ser fram emot att 
träffar er igen 2020.  Merry Christ-
mas and a Happy New Year to all.  

Patricia Söder

Lagkapten D-70

D-70

Birgitta som har kört oss tryggt till golfbanorna lastar släpkär-
ran tillsammans med Kerstin och Britt.

Aina Olsson, Kerstin Jansson, Britt Gustafsson och Birgitta Nyqvist 
Prisas efter en väl genomförd tävling.
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Ja då vart ännu en tävlingssäsong 
till ändå, en säsong som haft både 
djupa dalar och höga toppar.

Vi startade säsongen på Orust, 
vidare till Lyckorna, därefter årets 
höjdpunkt, DM på vårat fantastis-
ka Forsbacka. Resultatmässigt har 
vi en 5:e plats som bästa resultat, 
klart godkänt men självklart hade 
vi gärna sett en hemmavinst.

Det skall även sägas att vi fick 
väldigt, väldigt mycket beröm för 
våran bana!

Säsongen avslutas med lite smolk 
i bägaren med sena återbud och 
många som ej kan spela sista om-

gången på Strömstad vilket gör att 
vi får åka iväg med en man kort.

Jag vill även passa på att igen tacka 
alla er som ställt upp under sä-
songens tävlingar och även ni som 
hjälpte mig som tävlingsledning 
under DM!

Nu tackar jag för mig som lag-
kapten för H-22, två år räcker för 
denna gång. 

Än en gång, tack till alla er som 
krigat på under mitt ledarskap se-
naste två åren.

Fredrik Boquist

Lagkapten H-22

Fick börja säsongen med att spela i 
tregradigt väder med inslag av både 
regn och snöblandat. Det var en ny 
erfarenhet!! Bägge lagen placerade 
sig på silver-plats så man kanske 
inte skall ha åsikter på väderleken 
framöver...

För div 1 laget gick säsongen bra, 
slutade på en tredje plats. Div 2 
laget däremot spelade bättre vilket 
ledde hela vägen till toppen. 

Grattis till seriesegern pojkar!!

Tack alla ni 15st som var med och 
spelade någon gång med H-40 la-
get!

Glenn Eriksson

Lagkapten H-40

H-22 H-40

H-80

Forsbacka representerades i år 
i H-80 av Per Söder, Ivan Hem-
mingsson, Arnold Gustafsson och 
Kurt Carlsson. Efter en väl genom-
förd säsong stod laget som segrare 
i division 2. Laget hade de bästa 
resultaten i alla de tre omgångarna.

Kurt Carlsson

Lagkapten H-80         H-22 Markus Kjellin, Jonas Gustafsson, Markus Enocksson och Kristofer Karlsson.

Efter nio håls kvalificering återstod det endast idel ädel golfadel som gjorde upp om årets Champions Cup. Vinnaren Christoffer Sol-
hemmer står längst till höger
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Lag SM i div. 2 damer gick detta 
år av stapeln på Albatross GK i 
Göteborg. En mycket fin bana med 
utmanande greener.

Laget som representerade Fors-
backa GK var Birgitta Hansen, 
Thinka Berg Sköld, Sarah Königs-
son, Emma Englund, Helene An-
derson & Solveig Vold Jansson.

Sarah Königsson kunde dock 
ej delta på tävlingsdagarna pga   
sjukdom. Ett mycket tungt avbräck 

för laget. Särskilt med tanke på 
hennes fina formkurva och de fina 
resultat både Sarah och jag själv 
tog med oss till SM i form av seger 
i KM foursome på 80 slag brutto. 
Samma vinnarresultat som i herr-
klassen.

17 st lag deltog i div. 2 och vi pla-
cerade oss på en 13:e plats. Med 
tanke på att laguppställningarna 
fick justeras med kort varsel samt 
att vi saknade vår bäste spelare 
tycker jag att vi gör en godkänd 

laginsats.

Självklart fanns en vilja att knipa 
några placeringar till och det var 
inte långt borta, men detta får bli 
målet till 2020.

Avslutningsvis vill jag tacka Kri-
stoffer för mycket bra träningar 
under året samt tacka alla som 
deltagit i laget både på träning och 
tävling.

Emma Englund

Lagkapten damlaget

DAMLAG

Delar av Forsbackas damlag laddar inför kommande utmaningar på vackra Albatross GK. Tjejerna gjorde en god-
känd innsats och slutade på en 13:e plats.
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Ordningen återställd.

H-50:s ”trivselgäng” gjorde vad 
som förväntades i Div.3. Första 
platsen var odiskutabel! Med seg-
rar i de 3 första omgångarna hade 
man råd med lite ”Dubbelbogeys” 
i sista omgången, och höll undan 
med 9 slags marginal till Stenung-
sund 2. Tillbaka i Div. 2. Starkt 
jobbat gänget!

Div.1 laget tuffade på i vanlig stil, 
och hamnade på en stark 5:e plats. 
Med vår breda trupp är det svårt 
att misslyckas. För ovanlighetens 

skull blev det ingen omgångsseger 
under säsongen, men stabilt spel 
över lag. Enda plumpen var väl 
89:an en omgång, men vem kom-
mer ihåg den nu?
Vi har som vanligt väldigt trevligt, 
vi i H-50 gänget, och är stolta över 
att få representera Forsbacka GK 
på BDGF:s Seniortour. Därför 
tycker vi det är tråkigt att BDGF:s 
TK har beslutat att varje ålderska-
tegori får anmäla endast ett lag 
kommande säsong. Vi hade gärna 
sett att det fortsatt som tidigare. 
Men, men, det blir som det blir. 

Hursomhelst så vill vi coacher 
(Halldan – Limmis), tacka alla 
som spelat och med levererat 
under säsongen. Vi tackar även 
Svensson för hjälpen och PRO Kri-
stoffer för tips å trix.

Själv tackar jag för förtroendet Ni 
gett mig under de senaste 2 åren. 
Jag lämnar nu rollen som coach för 
H-50 för att ansluta till H-60 kom-
mande säsong. Vi ses 2020// 

Champ Limmis
Peter Lindberg

Lagkapten H-50

H-50

Under säsongen har vi tränat och 
spelat tillsammans med H-70 
måndagar kl 10. 
Vi har i år spelat i Division 2, som 
bestod av 9 lag.
Spelform: 2 fyrboll bästboll och 
2 singlar med 4 man i varje lag, 
varav 3 räknades. Vi startade upp 
säsongen med träning med vår nya 
pro Kristoffer Karlsson den 6 maj. 
Han hjälpte oss att hantera pitch, 
chip och bunkerslag.
Tävlingsstarten var 14 maj på 
Tjörns GK med fyrboll bästboll 
då båda resultaten räknades. Vi 
gjorde hyfsat ifrån oss och belade 
4:e plats och endast 7 slag efter 
1:an. Resultat : Lars och Leif 85 
slag samt Sten och Reinhold 87 
slag.

11 juni spelade vi 2:a omgången 
på Fjällbacka GK. Även denna 
omgång spelade vi fyrboll bästboll, 
där båda resultaten räknades. 

Vi gjorde bra ifrån oss och 
avancerade till 2:a plats och endast 
6 slag efter 1:an. 
Resultat : Lars och Leif 78 slag 
samt Sten och Bosse 87 slag.
20 augusti spelade vi Mellerud GK, 
som dessutom var DM. Vädret 
var ganska bra och där gjorde alla 
bra ifrån sig. Vi avancerade till 3:e 
plats endast 1 slag från 1:an.
Resultat: Leif 83 slag – 3:a i DM -; 
Sten 90 slag, Lars 91 slag och Bo 
104 slag.
Avslutande omgång skulle 
spelas på Torreby GK den 10:e 
september. men banan var i sådant 
skick att tävlingen flyttades till den 
24 september.

Den avslutande träffen på 
Forsbacka hade vi spelare enligt 
plan den 15 september, där vi 
planerade att spela en 9-hålare mot 
H-70 och H-80. Endast spelare 
från H-75 deltog, men vi hade det 

trevligt ändå. Efter spelet blev det 
lite prat om årets säsong och lite 
om kommande samt kaffe med 
dopp.
Avslutande omgång på Torreby 
gick av stapeln den 24 september. 
Det var lite kallt men ganska lugnt 
för att vara västkusten. Spelet 
gick OK trots lite svåra greener. 
Tyvärr hade vi endast tillgång till 3 
spelare, så att det gällde att hänga i.

Resultat: Sten 93, Sven-Åke 95 och 
Reinhold 98 slag.
Strömstads andra lag vann 
Division 2 och vi från Forsbacka 
kom på en fin andra plats.

Vi som har spelat är: Leif 
Sundberg, Sven-Åke Runelid, 
Reinhold Berg (coach), Sten G 
Svenhage, Bo Johansson samt Lars 
Wilhelmsson.

Reinhold Berg 

Lagkapten H-70

H-75

Under året har vi tränat och spelat 
med H-75 på måndagar. Laget har 
i år spelat i div 1. Första omgången 
spelades på Mjölkeröds GK. Vi 
spelade fyrboll. Andra omgången 
avgjordes med singelspel på Orust 
GK. Även i den tredje omgången, 

som spelades på Sotenäs GK, var 
det singelspel som gällde. Fjärde 
omgången spelades på Skaftö GK 
också som singel. I div 1 spelade 
nio lag och Forsbacka placerade 
sig på en sjätte plats och kommer 
att spela i högsta divisionen kom-

mande år. De som spelade i laget 
var Bo Larsson, Dan Nilsson, Rolf 
Andersson, Jimmy Ericsson och 
Hans Åström.

Hans Åström

Lagledare H-70

H-70
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•	 Köpa in golfutrustning för att kunna låna ut till ”nya” barn och ungdomar som vill prova på. 
•	 Besöka skolorna i Åmåls kommun på idrotten för att introducera dem för golf. 
•	 Bjuda ut skolklasser till Golfklubben i samband med friluftsdagar eller elevens valaktiviteter. 
•	 Erbjuda alla juniorer i träningsgrupp fria rangebollar.
•	 Anordna träningsspel på Forsbackas” grannklubbar”.
•	 Prisbord vid klubbtävlingar för juniorer.
•	 Starta ett utbyte med andra klubbar i BohuslänDals Golfdistrikt. 
•	 Iordningställande av ett ”juniorrum” på Klubben.

Forsbackas framtid - Utvecklingsplan för barn- och 
ungdomsverksamheten på Forsbacka Golfklubb 

Vi har under säsongen 2019 varit ca 25 barn och ungdomar i träning 
i åldrarna 6 till 15 år. Vi har genomfört 2 träningar per vecka mellan 
v 19 och v 37. Vi har för första året på lång tid genomfört ett junior-
läger, vilket var populärt med över 10 st deltagare. Vi spann vidare på 
intresset och följde upp med ytterligare 3 stycken juniordagar under 
sommarlovet. Lördag den 14e september avslutades säsongen med 
korvgrillning och fika, 5-kamp i golf samt golfbrännboll mellan för-
äldrar och barn/ungdomar. 

Vi vill kunna erbjuda våra golfande juniorer en miljö på Forsbacka Golfklubb att utvecklas i. Forsbacka 
ska vara en plats där våra ungdomar träffas för att umgås runt sitt golfspelande. Där man träffas och 
tränar och spelar golf, men också där vi umgås, leker lekar, badar, äter glass och skaffar nya vänner. 

Vår ambition inför säsongen 2020 är att dubbla antalet juniorer. I vår målsättning behöver vi ditt stöd 
för att bl a kunna:

Vi ser en satsning på barn och ungdomar som en av grundpelarna i Forsbackas Framtid, en satsning 
som vi hoppas att du och ditt företag vill vara en del av!

Stefan Gunnarsson Ordförande juniorkommittén

Kristoffer Karlsson ansvarig tränare
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Forsbacka GK firade 50 år den 6 juli!

Vilket fantastiskt firande det blev! 
En fin utställning, en uppskattad 
tävling och som avslutning en trev-
lig fest!

Tävling
Vi inledde dagen med en jubi-
leumsgolftävling som vår pro Krist-
offer Karlsson arrangerade. 74 par 
spelade tävlingen och många fick ta 
del av prisbordet.Vinnarna, Patric 
Stenmyren och Johan Hermansson, 
vann en golfresa med Kristoffer till 
Spanien. Tack till Kristoffer för en 
fint arrangerad tävling och för det 
fina prisbordet.

Fest
Jubileumsfesten hölls utomhus i ett 
partytält som var placerat utanför 
herrgården. Arrangemanget var 
välbesökt av både medlemmar och 
speciellt inbjudna som medverkade 
på festen.

Vinnarna, Patric Stenmyren och Johan 
Hermansson vann en golfresa till Spanien 
och tackaded Kristoffer för en .
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Ordförande Per Svenhage uppvaktade Hans Nordström och Kurt Carlsson som var med 
och grundade Forsbacka GK. 

Ulrika Abrahamsson och Glenn B Eriksson 
var kvällens toastmasters.

I det välbesökta partytältet minglade 
och avnjöts den goda maten av både
 medlemmar och speciellt inbjudna 
gäster som medverkade på festen.

Hans Nordström berättade om hur det gick 
till när klubben bildades och Forsbacka 
blev en golfbana. 
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Göran Johansson, ordförande Bohuslän-
Dals Golfförbund, var på plats och firade 
50-åringen med ett tal och present. 

Utställning
Utställningen handlade både om 
Forsbackas historia och Forsbacka 
som golfklubb. Sven Forsell och 
Gerhard Jansson ska ha ett stort 
tack för ett väl genomfört arbete 
och engagemang. De hade tagit 
fram material med både foton och 
text som visades upp i vagnslidret 
hela sommaren. Utställningen upp-
skattades av många medlemmar 
och gäster.

Jubileumsgruppen

Britt, Ulrika, Helene och Marita

Rebecca Svenhage, Forsbackas golfrestaurang, med personal serverade god mat, dryck 
och födelsedagstårta som var mycket uppskattat av festdeltagarna. 

Musikerna Dan Johansson och Dennis Bromander fick gästerna att både sjunga med och dansa under kvällen.
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1200 meter vildsvinsstaket är nu på plats. Sträckan som tråden är dragen är från fyrans green till 11:ans 
green. Möjlig promenadväg? Kom ut och prova. 
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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. Vi tycker det 
själva men det är något vi hör från 
våra gäster också.
Att Forsbacka GK, vår klubb, får 
det erkännande ska vi alla vara 
stolta över. Stort tack till alla ideellt 
arbetande medlemmar. Listan är 
lång på de insatser som görs av 
medlemmar. Städdagar, hålvärdar, 
maskinhall, bergvärme, vildsvins-
staket och röjargäng. Listan är lång 
och kan göras längre. Vi har också 
en duktig och hängiven personal. 
Det vittnar banans kvalité om i år. 
Stort tack till er.
Det innebär att vi hjälps åt att vår-
da ”Den dalsländska skönheten”. 
Tillsammans fortsätter jobbet att 
locka nya golfare till vår gemen-
skap. Positivt i år är juniorverk-
samheten. Tänk på att vi alla är 
ambassadörer för Forsbacka. Ett 
nyårslöfte vi kan ge varann är att 
varje medlem presenterar klub-
ben för en ny golfare 2020. 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, 
onsdag och torsdag helgfria dagar. 
Helt stängt är det mellan den 13 
december och 12 januari.
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 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.

MoreGolf
Att betala med 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 2020 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
Du som har skåp rekommenderar 
vi att tömma skåpet och ta 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, Pelle, Kalle och 
Bolla.
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www.golfsimulator.n.nu
Peter Hahn: 070 62 09 951
Lasse Lindh: 070 92 03 183


