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Styrelsensverksamhetsberättelse 2019

2019 var ett händelserikt år på Forsbacka. 

Banan öppnades tidigt och våra greenfeegäster hittade tillbaka. Vi hade ungefär lika många gäster som 2015-
2017. Vi var återigen sparsamma med större ingrepp på banan. Störst vikt lades på underhåll, mindre förbätt-
ringar och finish. Arbetet fortskred med att gallra skog runt greener för ökat ljusinsläpp.

Efter att årsmötet hösten 2018 röstat igenom styrelsens förslag angående maskinhall samt byte av värme och 
vatten system var det detta som var i fokus under året. Det lades ner otroligt många frivilliga timmar på dessa 
projekt. Vi är mycket nöjda med vår nya maskinhall och prognosen för värmesystemet verkar vara minus ca 
85 000 kWh per år. Bäst av allt är att vi lyckade hålla budgeten för projekten. 

Utöver detta har arbetet med vildsvinsstaketet fortsatt och nu är det snart färdigt. Även här med gigantiska 
insatser av några tappra. Till dags dato har vi inte haft ovälkomna gäster…

Vår nye mycket duktige Pro Kristoffer var ett välkommet tillskott och många av oss tog del av hans sving tan-
kar. Vi startade ”Forsbackas framtid” en satsning på att få fler unga intresserade av golf. 

Utöver detta firade vi 50 år som förening. Detta gjordes med tävling, utställning och fest. Det hela var mycket 
trevligt.

P.S 

Mängden frivilliga timmar som läggs av några få för att alla ska kunna spela golf är många. Uppmärksamma 
gärna dessa medlemmar med ett tack. Vi ser vad ni gör och vi är tacksamma. Det betyder mycket!

Vi i ”gamla” styrelsen tackar för förtroendet och önskar den ”nya” lycka till.

Damkommittens verksamhetsberättelse 2019

Säsongen inleddes med vårmöte den 13 april. P-O Bengtsson informerade om de nya reglerna och vi hade be-
sök av Func Factory som presenterade årets klädkollektion.

Under året har totalt 22 damtävlingar arrangerats. 19 st måndagstävlingar varav 4 st 9 hålsrundor med efterföl-
jande fika samt att Vårblomman, Nattens Drottning och Bokslaget har arrangerats.

Säsongen avslutades den 26 september med tävling, god middag och prisutdelning på Forsbacka.
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Herrkommittens verksamhetsberättelse 2019

Ja då vart det dags igen, ännu en säsong avklarad och vi går nu motvilligt till några månader utan golf. 

Vi startade säsongen med hemliga resan som i år gick till Ekarnas, vilket nog mer eller mindre samtliga på klubben 
hört talas om. Tyvärr har väl det hela fått proportioner som låter/ser värre ut än vad verkligheten var. Jag förklarar mer 
än gärna för den som vill. Hursomhelst var det en händelse som vart utagerad med Ekarnas direkt på måndagen efter 
resan och inga hard feelings därifrån. Nog om detta! 

Vi har även kört vidare med herrdagarna, otroligt kul att se hur många som verkligen krigar för sina positioner i Cham-
pions Cup! Herrdagarna har i år totalt haft 1006 starter, ETTUSENSEX !! starter, utspritt på 131 unika deltagare. FAN-
TASTISKT! 

Öhmans minne har vi också avklarat under säsongen, där drog matchspelsgiganten Glenn Eriksson (Säffle) längsta 
strået för andra säsongen i följd. 

Champions Cup (Tidigare Race to XO) vanns i år efter en rafflande tävlingsdag av Christoffer Solhemmer. 

Vi har också i herrkommittén ansvarat för km-foursome och KM under säsongen. 

Säsongen avslutades traditionsenligt med lottad scramble slag open scratch, avslutningen med käk och prisutdelning 
hölls i år på stadshotellet. 

Jag vill också rikta ett stort tack till er som i år varit med i herrkommittén och gjort en strålande insats, Glenn B Eriks-
son, Adam Spjuth, Marcus Kjellin, Johannes Ovesen, Göran Nilsson. Gött jobbat boys! 

Nu tackar jag för mig, även några till lämnar HK så nya medlemmar behövs! 

Fredrik Boquist

Ordförande Herrkommittén 

Juniorkommittens verksamhetsberättelse 2019

Hej! 

Sommaren 2019 togs ytterligare steg i vår verksamhet för barn och ungdomar. Vår tränare Kristoffer har 
en stor del i detta, med sitt sätt att bemöta och ta hand om våra golfintresserade juniorer. Klubben hade två 
träningsgrupper igång, en för de äldre barnen på måndagar tillsammans med Kristoffer och en för de yngsta 
på söndagar med undertecknad som ledare. Totalt var vi under säsongen ca 30 barn i träning och lek. Under 
sommarlovet genomfördes ett golfläger med lek, träning och spel på banan. Detta var mycket uppskattat och 
därför beslutades att följa upp med ytterligare 3 juniordagar i juli. 

Säsongen avslutades en solig lördag i september med femkamp, korvgrillning och match i golfbrännboll mel-
lan barn/ungdomar och föräldrar. 

Vi hoppas denna säsong kunna utöka med ytterligare träningsgrupper med Kristoffer som ansvarig. Så om 
ni känner golfsugna barn och ungdomar, skicka dem till klubben! Vilka dagar vi ses för träning är inte spikat 
men håll utkik efter information. 

Med förhoppningsvis fler golfande ungdomar och fler träningsgrupper, behövs fler ledare. Känner du att du 
har något att bidra med till vår juniorkommitté, vill du vara med och skapa en rolig och utvecklande tid för 
framtidens golfare, hör av dig till mig.

Stefan Gunnarsson Ordf. Juniorkommittén
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Oldtimerskommittens verksamhetsberättelse 2019

- Oldtimerskommittén har haft följande sammansättning Christer Axelsson, Eva Jakobs-
son, Reinhold Berg, Kerstin Jansson, Gunilla Kjellstedt och Hans Åström.

- Årsmöte med efterföljande middag avhölls på Forsbacka den 8/10. Ca 30 personer del-
tog.

- Christer Axelsson har deltagit i klubbens styrelsemöten vid ordinarie ledamots från-
varo.

- Oldtimerskommittén har haft fyra protokollförda möten.
- Upptaktsträff hölls den 20/3 där 25 medlemmar hade hörsammat kallelsen och deltog 

i diskussion om kommande säsong. PO Bengtson höll en regelgenomgång.
- Genomförda tävlingar blev färre än planerat beroende av den kalla våren.
- I Klubbmatchen på Billeruds GK deltog 21 Forsbackaspelare.
- Birgitta Nyqvist har i vanlig ordning sett till att tävlingsresultaten har publicerats i PD. 
- Rolf Weibull har skött resultatrapporteringen på hemsidan.
- Stort tack till båda.
- I växlande väder besöktes Skaftö GK av 24 glada golfspelare och spelade med varierat 

resultat. Ett uppskattat arrangemang.
- På torsdagstävlingarna har vi ett vikande deltagande. 

Medlemskommittens verksamhetsberättelse 2019

After Work Golf

Det har arrangerats After Work Golf den 3 maj och den 22 augusti, frukostgolf 25 maj i samband med 
Golfens Dag. Det har varit bra uppslutning med ca 20 deltagare vid varje tillfälle. I år var det olika 
spelformer vid dessa tre tillfällen.

Golfens Dag 25 maj 

Aktiviteter för alla åldrar erbjöds medlemmar och icke medlemmar.

Uppmuntringspriset 2019

Detta pris 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 bemötande, 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 utanför Åmål.  
Alla medlemmar får nominera person/personer med en motivering varför man tycker denna person är värd 
priset. 

Priset delades ut till Leif Nilsson på höstmötet med följande motivering: 

Leif har med en storartad insats möjliggjort genomförandet av betydande investeringar för Forsbackas 
verksamhet. En eldsjäl med stort kunnande, engagemang och tålamod och med Forsbackas bästa i fokus.
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RESULTATKOMMENTAR

RESULTAT 2019 

Årets intäkter visar en positiv utveckling 
på medlemssidan samt greenfee. Investe-
ring i ny maskinhall uppgår till 2 103 tkr 
och nytt värmesystem 1 141 tkr. Finan-
siering har skett genom utökade lån hos 
bank samt likvid från skogsavverkning.

BUDGET 2020

Budgeterade intäkter utgörs 
av ordinarie verksamhet. 
Inga förväntade intäkter från 
skogsavverkning. Ökade av-
skrivningar och räntekostna-
der p ga gjorda investeringar.

INVESTERINGAR 2020 

Planerade större investeringar 
2020: Vildsvinsstängsel, ma-
skiner till banan, kyl- och frys 
till restaurangen.
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