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Ansiktslyft på rangen

Nu är den gamla väggen mot drivingrangen gömd. Istället är nu utsidan täckt av panel från Moelven 
Wood Interiör. Den färdigmålade panelen har spikats upp av några av våra underbara medlemmar. 
De har de senaste veckorna tillbringat många av dygnets ljusa timmar på byggställningen.  
Spikat panel och även i höstvädret lyckats med en strykning av rödfärg. Resultatet de har åstadkommit är 
fantastiskt fint.
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ORDFÖRANDE HAR ORDETORDFÖRANDE HAR ORDET

Hej Golfvänner

Corona har tagit ett starkt grepp 
om oss alla och ingen går oberörd 
ur detta ”krig”. Vilken tur för oss 
golfälskare att vi kunnat utöva vår 
sport även i Corona-tider. 

Forsbacka GK har under säsongen 
följt de riktlinjer som regering, 
folkhälsomyndigheten och RF 
skickat ut och jag tycker att det har 
fungerat bra på vår klubb – natur-
ligtvis finns det saker som kunnat 
göras bättre men jag har upplevt 
Forsbacka som en trygg anlägg-
ning att vistas på och det har varit 
en fantastisk säsong för klubben 
när det gäller antalet spelade run-
dor - över 25 000 så många med 
mig har känt sig trygga på Fors-
backa. 
Många nya golfare har vi också 
kunnat hälsa välkomna till vår 
fantastiska miljö på Forsbacka. Nu 
är vi nästan 950 medlemmar - en 

ökning med nästan 150 sedan 
ifjol. Fantastiskt roligt - och grattis 
till alla er nybörjare som nu blivit 
”bitna av golformen”.
När du läser detta har Forsbacka 
stängt för säsongen. Det ligger 
väldigt mycket arbete och kunskap 
bakom för att hålla vår bana i så 
fint skick som den är och vi tackar 
banpersonalen med vår greenkee-
per Pelle i spetsen men det är ett 
lagarbete och det är också många 
ideella krafter som ska tackas – 
Tack till er alla.
På Oxgärdet (hål 16) gjorde jag 
”debut” på Forsbacka – då som 
stenplockare när banan anlades. 
Vi var ett gäng unga killar som 
hjälptes åt och vi bodde under 
arbetsveckan i herrgården som då 
var tom och ganska nedgången. 
Det berättades spökhistorier av de 
lite äldre killarna när vi skulle sova 
och jag som yngst var ganska rädd 
ibland.
Drygt 40 år senare fick jag golfgif-
tet i blodet och då var det naturliga 
valet att börja på Forsbacka – även 
om jag har närmare till Valnäs som 
Säfflebo. Ett val jag aldrig ångrat. 
På Forsbacka känner jag mig alltid 
välkommen och trygg och många 
är de kvällar jag åkt sist från par-
keringen i och med att jag oftast 
spelar på kvällen.
Golf är en fantastisk sport - där 
gammal och ung kan mötas, tävla 
och umgås på ganska rättvisa vill-
kor tack vare vårt hcp-system. I 
år hade vi ett nytt hcp-system att 

förhålla oss till – jag tycker att det 
är ett bra system som mer speglar 
”rätt hcp” - iaf om man registrerar 
sina rundor.
Viktigt för att vi ska trivas på vår 
golfanläggning är också att vi har 
en bra restaurang och i år har vår 
restauratör, Rebecca gjort ett fan-
tastiskt jobb tillsammans med sina 
kockar och man får alltid god mat 
och ett bra mottagande.
Även vår personal i kansliet med 
klubbchefen Christer i spetsen har 
gjort ett mycket bra arbete och vi 
får mycket höga betyg i rankingen 
för hur de bemöter oss medlem-
mar och gäster.  
Vår dalsländska skönhet är ran-
kad bland de 40 bästa banorna i 
Sverige på flera rankinglistor och 
vi i styrelsen jobbar för att behålla 
eller tom förbättra rankingen i 
framtiden. Allt kostar dock pengar 
så det gäller att få ut mesta möj-
liga av varje investerad krona och 
vi arbetar med en affärsplan för 
framtiden som ska hjälpa oss på 
traven. Vårt mål är att presentera 
idéer på vårmötet som vi hoppas 
kan hållas på ordinarie sätt.

Ta hand om varandra, tvätta 
händerna, håll avstånd så ses vi på 
banan till våren igen. 

Väl mött                                                       
Lasse Lindh                                               
ordförande
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KALLELSE TILL HÖSTMÖTETKALLELSE TILL HÖSTMÖTET

Medlemmar i
Forsbacka Golfklubb

Kallas till ordinarie höstårsmöte på Åmåls stadshotell
onsdagen den 25 november 2020 kl. 18.00.

Program: Mötesförhandlingar.
Enligt klubbens stadgar finns årsmöteshandlingar tillgängliga på hemsidan,
På 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 samt motioner, som skriftligt kommit
styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter (4–7) för kommande verksamhetsår.
10. 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. 
11.  Övriga frågor.
12.  Mötets avslut.

Forsbacka Golfklubb
      Lasse Lindh                                        Helene Andersson                                                                                                

Ordförande                                              Sekreterare



ForsbackaNyttForsbackaNytt

5

**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 Resi-
dent och passiva) 
• Skåphyra    300 kr
• Skåpavgift stort eget     300 kr
• Skåpavgift litet eget     300 kr
• P-plats elmoped   300 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 Svensk Golf rankad på 34:e plats i Sverige.
•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 2021 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 3 % och minst 
100 kr år 2021.

MEDLEMSAVGIFTERMEDLEMSAVGIFTER

Fullvärdig 1 Sr 4 970 kr Äger spelrättsbevis
Fullvärdig 2 Sr 6 170 kr Hyr spelrättsbevis
Vardagsmedlem 1 3 870 kr Äger spelrättsbevis, spelrätt vardagar 
Vardagsmedlem 2 5 070 kr Hyr spelrättsbevis, spelrätt vardagar
80+ 1 120 kr Medlem som återlämnat spelrätt (personlig ägo i minst 10 år)

Ung vuxen 22-25 år 2 025 kr
Junior 18-21 år 1 450 kr
Junior 13-17 år  1 030 kr
Junior 0-12 år 100 kr Golfkul ingår
Passiv senior 520 kr
Pay as You play & Non Resident 2 500 kr 4 ronder ingår, därefter spel mot greenfee **

Förmånsmedlem 1 6 890 kr Äger spelrättsbevis. Inkluderar fria rangebollar, 4 st. 
greenfeebiljetter.

Förmånsmedlem 2 8 090 kr Hyr spelrättsbevis. Inkluderar fria rangebollar, 4 st 
greenfeebiljetter.

ANMÄRKNINGÅRSAVGIFT KATEGORI



ForsbackaNyttForsbackaNytt

6

Spelrättsbestämmelser för innehavare av spelrättsbevis – Forsbacka GK

Spelrättsbevis i Forsbacka GK (nedan kallad klubben) kan förvärvas av fysisk person 
som önskar och beviljas aktivt seniormedlemskap i klubben eller juridisk person med 
namngiven person till vilken spelrättsbevis upplåts. Spelrätt kan även hyras av klub-
ben. Juniormedlem som övergår till seniormedlemskap behöver, för aktivt medlem-
skap, ej förvärva spelrättsbevis förrän det år vederbörande fyller 26 år.

Spelrättsbeviset ger spelrätt på golfbanan mot erläggande av klubben beslutade avgif-
ter. Avgiften för medlem med av klubben hyrd spelrätt skall vara minst 20% högre 
än för medlem med egen ägd spelrätt. Innehavare av spelrättsbevis ska vid överlå-
telse av densamma först anmäla detta tillklubben på därför avsedd blankett – ”Över-
låtelse av spelrättsbevis i Forsbacka GK”. Om spelrättsbevis överlåts och det på över-
låtelsedagen finns skuld avseende spelavgifter eller andra avgifter som är hänförliga 
till spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden har betalts. I 
annat fall kan inte spelrättsbeviset överlåtas.

Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade spelavgif-
ter. Undantaget är om innehavaren senast den 30 november året innan anmäler att 
vederbörande önskar passivt medlemskap för kommande år. Avgift för passivt med-
lemskap kommer då att faktureras.

Vid underlåtelse att senast den 30 november meddela ovanstående och om debiterad 
avgift inte betalas inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt att:

 Driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in eller
 skriftligen häva spelrättsbevisets giltighet. Därvid är klubben skyldig att   
 betala lösen, efter avräkning av innehavarens skuld på spelavgifter eller annat  
 till klubben, för spelrättsbevisets värde på hävningsdagen. Om enighet inte   
 kan uppnås om lösenbeloppet skall det fastställas i allmän domstol. Lösenbe- 
 loppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt.

Innehavare av spelrättsbevis äger vid varje tillfälle rätt att återlämna spelrättsbeviset 
till klubben. Återlämnandet ska ske utan krav på ersättning, och före utgången av 
30 november respektive år, varefter innehavaren fr.o.m. påföljande år är befriad från 
framtida avgifter kopplade till densamma.
 

SPELRÄTTSBESTÄMMELSERSPELRÄTTSBESTÄMMELSER
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Damkommitténs målsättning är 
att tillvarata damernas intressen 
i klubben och bedriva klubbens 
damverksamhet.

Genom olika aktiviteter och ett 
varierat spelprogram kommer 
damkommittén verka för att främja 
både en social samvaro och att spe-
la golf. Alla damer, från nybörjare 
till erfarna golfare, ska känna sig 
välkomna.

Vår förhoppning är att golfsä-
songen 2021 ska bli mer normal än 
den gångna säsongen och att flera 
av de aktiviteter som då fick ställas 
in ska vara möjliga att genomföra 
nästa år.

Damkommitténs plan för 2021 är 
att:

 # Starta golfsäsongen med en 
kick-off i slutet av april/början 
av maj

 # Arrangera damgolf på månda-
gar i form av 9 eller 18-hålstäv-
lingar

 # Samordna utflykt till annan 
bana

 # Arrangera specialtävlingar så 
som; Vårblomman, Natten 
Drottning och Bokslaget

 # Arbeta för att öka intresset för 
att delta på damdagarna

 # Informera nya damer om dam-
kommitténs verksamhet

 # Delta i seriespel
 # Genomföra avslutningstävling i 

slutet av säsongen
Damkommittén 2021 består av 
Barbro Skjervik, Eva Gustafsson, 
Helene Andersson, Kristina Ek-
berg, Marita Gustafsson och Mo-
nica Fagerström.

För damkommittén

Marita Gustafsson

DAMKOMMITTÉNDAMKOMMITTÉN HERRKOMMITTÉNHERRKOMMITTÉN OLDTIMERSKOMMITTÉNOLDTIMERSKOMMITTÉN

Herrkommittén kommer under 
säsongen 2021 att jobba med ned-
anstående arrangemang.

 # Herrarnas hemliga resa (Plane-
rad 24/4)

 # Herrgolfen på tisdagar (Plane-
rad start 27/4)

 # Öhmans Minne
 # Herrarnas final Champions 

Cup (Planerad till 19/9)
 # Herrarnas avslutning med spel, 

middag och prisutdelning (Pla-
nerad till 25/9)

Herrkommittén 2021
Glenn B. Eriksson, Göran Nilsson, 
Seth Gustavsson, Kjell Jansson

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 2021. Det 
sköts automatiskt av det nu gällan-
de världshandicapsystemet.  Från 
och med 2020 gäller att 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 Golfförbundet. Alla 
golfare uppmanas att registrera alla 
rundor man spelar, både bra och 
dåliga.

HCP-KOMMITTÉNHCP-KOMMITTÉN

Oldtimerskommittén föreslår föl-
jande verksamhetsplan för 2021. 

 # Förslag till tävlingar, ev olika 
tävlingsformer. 

 # Tävlingar med shotgun-start 
med avslutande lunch eller 
starta med lunch och en efter-
middagstävling. Tidig vår och 
sen höst skulle vara mest troligt 
vid shotgun-start. 

 # Besöka en grannbana. 
 # Utbyte med Billerud GK. 
 # Hur locka fler deltagare till täv-

lingen? 
 # Träning i tennishallen eller 

annan träning med vår pro 
Kristofer. 

 # Regelkurs på vårmötet.

Tävlingskommitténs mål är att 
vidareutveckla tävlingsverksam-
heten så att vi har ett brett och 
lockande utbud av tävlingar för 
alla kategorier av golfare. Från 
Forsbackaveckan som är den stora 
höjdpunkten i vårt program till Två 
Generationer som attraherar de 
som har möjlighet att spela tillsam-
mans inom familjen. Vi ska jobba 
för att ha ett utbud som lockar 
gäster från andra klubbar. Ett sätt 
att göra detta är att även fortsätt-
ningsvis anordna deltävlingar som 
spelas på fler klubbar, t.ex. Ekeby-
golfen, Race to Espana och Golf-
häftet Trophy. Vårt mål är också att 
utveckla KM för att locka fler delta-
gare och ge tävlingen högre status. 
Målet är vidare att representera 
Forsbacka med seriespelslag i di-
striktets seniorseriespel i så många 
åldersklasser vi kan samt ha ett 
herrlag och damlag i SM Klubblag.

TÄVLINGSKOMMITTÉNTÄVLINGSKOMMITTÉN
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Personalen jobbar med vinter-
förberedelser och vi hoppas på 
en gynnsam vinter. Vissa Teen 
kommer torvas av och jämnas ut. 
Bevattningssystemet uppgraderas 
med en ny pump. Avverkningar är 
klara och återplantering fortlöper 
enligt plan. Jobbet att öka ljusin-
släppet på våra greener fortsätter. 
Trots den milda vintern 2019 gav 
täckningen av utvalda greener ett 
gott resultat. Det kommer att utfö-
ras även kommande vinter. 

Uppdatering av maskinparken fort-
sätter och följer investeringsplanen 
b.la en Ruffklippare kommer att 
köpas in. Vi kommer fortsätta job-
ba med banan för att den ska hålla 
en fortsatt hög standard. Lång-
siktigt kommer vi även att se över 
övningsområden och utveckla hela 
Forsbacka GK.

VERKSAMHETSPLAN 2021VERKSAMHETSPLAN 2021

FORSBACKA GOLFKLUBBFORSBACKA GOLFKLUBB BANKOMMITTÉNBANKOMMITTÉN

MARKNADSKOMMITTÉNMARKNADSKOMMITTÉN

JUNIORKOMMITTÉNJUNIORKOMMITTÉN

Forsbacka Golfklubbs övergripan-
de ansvar för verksamheten kräver 
en sund ekonomi med en budget 
i balans. Klubben ska under 2021 
fortsätta att vara kostnadsmedveten 
utan att pruta på kvalitet. Vi avser 
ge medlemmar och gäster en så 
god golfprodukt som möjligt inom 
ramen för de ekonomiska förutsätt-
ningarna.

Marknadskommitténs målsätt-
ning är att vara ambassadörer för 
Forsbacka Golfklubb i kontakten 
med våra samarbetspartners. Kom-
mittén ska aktivt arbeta med våra 
befintliga samarbetspartners samt 
proaktivt verka för att locka nya 
partners och intresserade till verk-
samheten. 
Kommittén kommer fortsatt att 
presentera en möjlighet för samar-
betspartners att bidra till utveck-
lingen av vår ungdomsverksamhet.  
Enskilda medlemmar kommer 
också att erbjudas att stötta fören-
ingens ungdomsverksamhet med 
riktade bidrag av frivillig storlek.
En gemensam tävling för klubbens 
samarbetspartnerts kommer att 
genomföras under 2021.

Vi vill kunna erbjuda våra golfande 
juniorer en miljö på Forsbacka 
Golfklubb att utvecklas i. Forsbacka 
ska vara en plats där våra ungdo-
mar 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 2021 
är att öka antalet juniorer i träning. 
Vi hoppas också fler vågar ta steget 
och testa på att tävla. Vi ser en sats-
ning på barn och ungdomar som 
en av grundpelarna i Forsbackas 
Framtid. 

Stefan Gunnarsson 
Ordförande juniorkommittén 

Kristoffer Karlsson 
Ansvarig tränare

Under 2021 kommer vi att fortsätta 
arbetet med att göra förbättringar i 
fastighetsbeståndet.

Behovet av renovering i klubbens 
fastigheter ses över i samråd med 
antikvarisk expert och en Vård och 
underhållsplan kommer att upprät-
tas.

FASTIGHETSKOMMITTÉNFASTIGHETSKOMMITTÉN
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Belopp i Tkr
Prognos 2020 Utfall 2019 Budget 2021

INTÄKTER

Medlemsavgifter 2 810 2 965  2 891
Greenfee 1 869 1 471 2 100
Jägmästaren 223 307 246
Marknadskommittén 323 411 400
Tränare/Driving range 479 302 495
Fastigheten/restaurang 566 1 154 205
Övriga kommittéer 321 132 382
Övriga intäkter 1 267 339 1 285
Summa intäkter 7 858 7 266 8 004

KOSTNADER

Klubbgemensamt -1 420 -675 -1 480
Kansli -1 102 -1 456 -1 206
Styrelse -3 -14 -3
Jägmästaren -305 -488 -120
Tränare/Driving range -303 -215 -290
Fastigheten -903 -673 -1 016
Bankommittén -2 188 -2 440 -2 776
Marknadskommittén -62 -166 -100
Övr. Kommittéer -156 -132 -249
Finansiella int/kostn. -91 -64 -90
Summa kostnader -6 532 -6 409 -7 329
 
Resultat före avskrivningar 1 326 857 675
Planenl avskr/reavinst -513 -326 -550

 
Resultat 813 531 125

RESULTATRAPPORT FORSBACKA GKRESULTATRAPPORT FORSBACKA GK
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAGVALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Här är valberedningens förslag till styrelse för Forsbacka golfklubb 2021.

En avsägelse under pågående mandatperiod har inkommit. (Sarah Königsson)

Förutsättningar:
Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av 4-7 personer samt 3-5 suppleanter.
Ordförande väljs för 1 (ett) år.
Hälften av styrelsens ledamöter ska väljas varje år för en mandatperiod av 2 (två) år. 
Suppleanterna väljs för en mandatperiod av 1 (ett) år.
Olika kön och åldersgrupper bör vara representerade enligt SGF.

Förslag till styrelse för Forsbacka golfklubb 2021:

Ordförande:   Lars Lindh  1 (ett) år Omval.
Ordinarie ledamöter:  Carina Nylén  2 (två) år Nyval.
    Annika Gip  2 (två) år Nyval.
    Göran Nilsson  2 (två) år Nyval.

Kvar i styrelsen som ordinarie ledamöter med 1 (ett) år kvar av mandatperioden är:
Helene Andersson, Peter Kullberg och Hans B Johansson

Suppleanter:   Karl-Erik Höög 1 (ett) år Omval.
    Glenn B Eriksson 1 (ett) år Nyval.
    Marita Gustavsson 1 (ett) år  Omval.
    Stefan Gunnarsson 1 (ett) år  Omval.

Revisorer:    Mikael Möller   1 (ett) år  
    Tomas Engelbektsson  1 (ett) år
Revisorsuppleant:  Fredrik Ågren

För valberedningen 2020

Peter Lindberg  Per-Olof Bengtsson  Adam Spjuth Ellis
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År 2020 kan sammanfattas som 
ett minst sagt speciellt tävlingsår. 
Många tävlingar har på grund 
av Coronapandemin ställts in i 
Golfsverige. I början av juni kom 
dock det glädjande beskedet att 
SGF gav grönt ljus för vissa täv-
lingar från och med 1 juli. Givetvis 
är tävlingsverksamheten viktig för 
alla som liksom jag älskar att tävla. 
Men den är även viktig för trivseln 
och gemenskapen eftersom det 
vid tävlingsdagar samlas många 
medlemmar, familjemedlemmar 
och spelare från andra klubbar på 
Forsbacka. Givet är att vi får möj-
lighet att visa upp vår fina bana 
på detta sätt och förhoppningsvis 
locka ännu fler medlemmar och 
greenfeegäster framöver. 

Tur i oturen är att vi endast har 
behövt ställa in två tävlingar i täv-
lingskommitténs regi. Detta beror 
på att majoriteten av våra täv-
lingar lyckosamt nog var förlagda 
i juli och augusti. De inställda 
tävlingarna Volvo World Golf 
Challenge samt nytillskottet Sten 
G Svenhages Jubileumstävling är 
förhoppningsvis åter på tävlings-
schemat nästa säsong. Även vår 
traditionsenliga tävling Två Ge-
nerationer som vanligtvis spelas 
under midsommarhelgen ställdes 
in. På önskemål av medlemmar 
kom denna tävling dock att spelas 
i september i stället.

Liksom alla andra verksamheter 
i samhället har höga krav ställts 
på golfklubbarna för att minska 
smittspridningen. Annat har inte 
framkommit än att vi alla – både 
anställda och medlemmar på 
Forsbacka – har gjort ett bra jobb 
i detta avseende. Jag är stolt och 
mycket glad för detta. Med facit i 

hand kan jag dessutom glädjande 
konstatera att årets tävlingssäsong 
har varit väldigt framgångsrik 
när det kommer till antal del-
tagare. Många trodde säkert att 
antalet deltagare skulle vara färre 
på grund av pandemin. Tvärtom 
har dock antalet deltagare ökat på 
nästan alla genomförda tävlingar 
på Forsbacka.    

Startskottet för årets tävlingssä-
song ägde rum den 4 juli genom 
vår uppskattade tränare Kristofer 
Karlssons tävling. Den 11 juli 
smygstartade Forsbackaveckan 
med min personliga favorittävling, 
KM Foursome. Därpå följde ytter-
ligare sex tävlingsdagar den 12–17 
juli med olika spelformer varje dag 
– singel, fyrmannascramble, Irish 
greensome, fyrboll, greensome 
och tvåmannascramble. Ett trevligt 
nytillskott under Forsbackaveckan 
var tävlingen Golf & Culture Cup 
som utöver Forsbacka spelas på sju 
golfklubbar i Värmland. Antal del-
tagare under Forsbackaveckan var 
851 stycken, dvs. en ökning med 
ca 5 procent i förhållande till före-
gående år som hade 814 deltagare 
(KM Foursome är inräknat). 

Efter Forsbackaveckan följde ett 
uppehåll med tävlingar fram till 
KM-helgen den 8–9 augusti som 
var en av sommarens varmaste 
helger. För att locka fler deltagare 
sponsrade Herrkommittén och 
Damkommittén med varsitt pre-
sentkort på 500 kr i shopen. Dessa 
kommer att lottas ut vid höstårs-
mötet. Stort tack för detta trevliga 
och generösa initiativ! Antalet 
deltagare på KM i år var glädjande 
56 stycken, dvs. mer än dubbelt så 
många som förra året. Det är också 
rekord för de senaste fem åren. 

Trots det anser jag att tävlingen 
förtjänar betydligt fler deltagare 
och högre status i en klubb med 
över 900 medlemmar. Mycket 
roligt var i alla fall att samtliga 
åldersklasser för herrar var 
representerade. Jag vill särskilt 
framhålla herrarna i H80-klassen 
– Ivan Hemmingsson och Sten 
Svenhage – som ansåg att nio hål 
var för lite för dem. Vi får helt 
enkelt se över statuterna för dessa 
herrar nästa år. När det gäller ål-
dersklasserna för damer saknades 
tråkigt nog deltagare helt i D22-, 
D40- och D50-klasserna, trots att 
både D22 och D50 har seniorlag. 
Här finns det helt klart förbätt-
ringspotential.

I augusti spelades även Ekebygol-
fen och Race to Espana där antalet 
deltagare uppgick till otroliga 146 
respektive 138 stycken, dvs. en 
ökning med mer än 50 procent 
jämfört med förra året. Framhållas 
ska också den stora andelen green-
feespelare på dessa tävlingar. På 
Ekebygolfen kom 55 av 73 par från 
andra klubbar. På Race to Espana 
kom 42 av 69 par från andra klub-
bar. Detta ger oss inte bara extra 
intäkter utan också fin reklam för 
vår bana. Jag var själv tävlingsle-
dare på Ekebygolfen och alla jag 
pratade med var lyriska. Augusti 
avslutades med Nordens största 
tävling Golfhäftet Trophy som i år 
gjorde premiär på Forsbacka. 

I september spelades Sponsorgol-
fen och den framflyttade tävlingen 
Två Generationer. Säsongen av-
slutades traditionsenligt med vår 
mycket uppskattade och trevliga 
tävling Kalkongolfen sponsrad 
av vår fantastiska restaurang med 
Rebecca i spetsen.

TÄVLINGSKOMMITTÉN 2020TÄVLINGSKOMMITTÉN 2020
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PRONS IRISH GREENSOME, 67 par 
Sponsor: Hexpol TPE 
A-klass: Adam Spjuth Ellis  
               Oscar Svensson, 67 slag 
B-klass: Emanuel Martinsson  
               Andreas Bryntesson, 44 poäng
C-klass: Lias Dahlström Bäckman
               Felix Engberg, 48 poäng
    
ICA SUPERMARKET, Singel, 128 pers 
Sponsor: ICA Supermarket Åmål
A-klass: Emilia Ullström, 43 poäng 
B-klass: Ulrika Abrahamsson, 39 poäng 
C-klass: Rickard Edh, 44 poäng

ED OCH BENGTSFORS-                                            
FÖRETAGENS SCRAMBLE, 107 pers 
Sponsor: Ed/Bengtsfors Företagarna 
Segrare: Stefan Gunnarsson, Emanuel Mar-
tinsson, Jonas Eriksson, Michel Myrberg 56,7 
slag

SEB IRISH GREENSOME, 84 par
Sponsor: S E B Åmål  
A-klass: Irene Gustafsson  
               Magnus Johansson, 41 poäng
B-klass:  Anders Fagerström 
                Monica Fagerström, 45 poäng

GOLFSTORES FYRBOLL, 77 par
Sponsor: Golfstore Karlstad
A-klass: Glenn B Eriksson  
               Mikael Henriksson, 44 poäng 
B-klass: Martin Karlén  
               Jonas Gustavsson, 48 poäng
C-klass: Peter Wilhelmsson
               Jakob Wilhelmsson, 46 poäng

GOLF & CULTURE CUP, 38 par
Sponsor: Golf & Culture AB
A-klass: Peter Svensson  
               Robin Ferdinandsson, 65 slag 

SÄFFLESCRAMBLEN, 94 par 
Sponsor: Säffle Företagen  
A-klass: Daniel Viktorsson  
               Jonathan Warg, 60 slag 
 
ÄKTA MAKE/SAMBO MIX, GS, 18 par
Sponsor: Forsbacka GK 
Segrare: Maria Lindberg Engberg
               Andreas Engberg, 43 poäng

EKEBYGOLFEN, GS, 73 par 
Sponsor: Åmåls Stadshotell, ICA Välsviken 
A-Klass: Lena Carlsson  
                Lennart Carlsson, 45 poäng 
B-Klass: Elisabeth Flyman 
                Kurt Flyman, 47 poäng

RACE TO ESPÃNA, Scramble, 69 par 
Sponsor: Race to Espãna  
Segrare: Lars-Åke Bergström 
                Jörgen Svensson, 57,2 slag

GOLFHÄFTET TROPHY, Gs, 49 lag
Sponsor: Golfhäftet  
Segrare: Annika Gip
               Mikael Olsson, 45 poäng

TVÅ GENERATIONER, GS, 22 par
Sponsor: Forsbacka GK  
A-klass: Dan Nilsson 
               Måns Bergenheim, 45 poäng

KALKONGOLFEN, PB, 47 lag
Sponsor: FogK, Golfrestaurangen. 
Segrare: Carina Nelson
               Johan Nelson, 42 poäng

Segrare och Sponsorer på Forsbacka GKs tävlingar 2020

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

KLUBBTÄVLINGAR 2020KLUBBTÄVLINGAR 2020

Samtliga vinnare på årets tävlingar 
presenteras på en särskild sida i 
tidningen.

Tusen tack Sven Forsell, Anders 
Lövstedt, P-O Bengtsson, Hans 
Johansson, Roger Karlsson, Ker-
stin Jansson, Kerstin Svensson, 
Eva Gustafsson, Janne Eriksson, 
Kristina Ekberg, Maria Lindberg, 
Stefan Gunnarsson, Jonathan 
Warg, Lennart Öhrn och Oscar 
Svensson som på olika sätt har 

hjälpt mig med årets tävlingar. Ett 
stort tack vill jag även ge Markus 
och Johan på kansliet för er hjälp 
och ert stöd. Ni är guld värda! 
Detsamma gäller Rebecca och ni 
andra i restaurangen.

Avslutningsvis vill jag också ta 
tillfället i akt och uttrycka min 
tacksamhet och hylla vår älskade 
sport detta mycket speciella år. Ge-
nom att vara en utomhussport där 
social distansering är ett naturligt 

inslag har golfen inte bara fått ett 
otroligt uppsving under rådande 
pandemi. Golfen har även varit en 
räddning för många vars liv har 
begränsats väsentligt med anled-
ning av restriktioner och liknande.  

Tack för i år!

Sarah Königsson
Ordförande för tävlingskommittén
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Marcus Kjellin och Oliwer Eriksson vann 
herrklassen i KM Foursome på 80 slag 
i matchande kläder. I samma boll gick   
Glenn B. Eriksson och Mikael Henriksson.

Våra stjärnskott Alicia Eriksson och Alicia 
Olsson tampades i 54 hål i Stora KM för 
damer. Segrare blev Alicia Olsson på det 
otroligt imponerande resultatet -3.

Ledarbollen i Stora KM för herrar bestod 
av Markus Enocksson, Marcus Kjellin och 
Glenn Eriksson. Segrare blev Marcus Kjel-
lin med resultatet +7, två slag före tvåan 
Glenn Eriksson.

Vinnare i H50-klassen (36 hål) Fredrik 
Waern med det mycket imponerande 
och överlägsna resultatet +1. Även sonen 
Marcus Waern var med och spelade, dels 
i Stora KM för herrar och dels i pojkjunior-
klassen där han blev tvåa.

Christian Sivander, som åter är medlem på 
Forsbacka, deltog i Stora KM för herrar och 
i H40-klassen. Även sonen Edvin Sivander 
var med och spelade, dels i Stora KM för 
herrar och dels i pojkjuniorklassen där han 
blev segrare.

Foto: Sarah Königsson

SEGRARE I KM 2020SEGRARE I KM 2020

KM-Foursome  
Herrar: Marcus Kjellin  
 Oliwer Eriksson 
Damer: Birgitta Hansen                                                        
                       Susanne Enell 

KM-Singel 
KM Dam: Alicia Olsson  
KM Herr: Marcus Kjellin  
  
D 60 Marita Gustafsson 
D 70 Kerstin Jansson
Flickjunior    Alicia Olsson  

H 22 Markus Kjellin 
H 40 Glenn Eriksson 
H 50 Fredrik Waern  
H 60 Dick Svensson
H 70 Leif Sundberg
H 80 Ivan Hemmingsson  
 
Totalt antal startande: 87 st.  
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Resultat Säffle ekonomerna Trophy 2020 
  
1. F&N Mekanik  46 poäng   12 poäng
2. Beson Vägtjänster  45 poäng   10 poäng
3. BMP Transport   42 poäng     8 poäng
4. Storholmen kanaltrafik 42 poäng     6 poäng
5. Hallings rehabilitering 41 poäng     4 poäng
6. Kjell Heintz Bil AB  41 poäng     2 poäng
7. Säffle ekonomerna  41 poäng 
8. Hexpol TPE   40 poäng 
9. Anders Bring AB  40 poäng 
10. Moelven Wood Interiör 40 poäng 
11. FFS Fire Fighting Systems 40 poäng 
12. Håkansson Sågblad  40 poäng 
13. TVH Nordic  40 poäng 
14. SEB    39 poäng 
15. OP höglunds  39 poäng 
16. Lianpac   39 poäng 
17. Järnmagazinet  37 poäng 
18. Nya Åmåls Plåt  29 poäng

Ställningen i Säffle ekonomerna Trophy 2020
   
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. ICA Supermarket Lejonet 12 poäng  Vinst 2015
    Elon Ljud & Bild  12 poäng  Vinst 2016
    F&N Mekanik  12 poäng  Vinst 2020
9. AP Däckservice  10 poäng  
    Nya Åmåls Plåt  10 poäng
    Mek-service/Axel P  10 poäng
    Sven Johansson Bygg 10 poäng
    Järnmagazinet  10 poäng
    Hallings Rehabilitering 10 poäng 
    Beson Vägtjänster  10 poäng
16. Lianpac     8 poäng
      Anders Bring AB     8 poäng 
      FFS Fire Fighting Systems   8 poäng 
      BMP Transport     8 poäng 
      Storholmen kanaltrafik    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

FORSBACKA GK:S SAMARBETSPARTNERS 2020 FORSBACKA GK:S SAMARBETSPARTNERS 2020 

Hole in one på Forsbacka GK  
   
Namn    Hål
Noel Matsson     14
Emanuell Martinsson      3
Roland Jernberg    17
Reinhold Berg     17
Linus Josefsson    14
Matthias Andersson      3    
Bertil Landegren Årjängs GK   17

HOLE IN ONE 2020HOLE IN ONE 2020

F&N Mekanik Carina och Johan Nelson vann 2020 års 
upplaga av Säffle ekonomerna Trophy. Inför nästa års 
tävling är det fyra lag som kan ta hem det åtråvärda 
vandringspriset. Vi ses 2021.
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Hur står sig klubben idag och var vill vi stå i framtiden?

En gång i månaden träffas styrelsen som en arbetsgrupp för Framtid Forsbacka.

Vi har en fantastisk produkt!
Vi har en fantastisk omgivning!
Vi har personal som håller en bana i toppskick!
Vi har medlemmar som ställer upp ideellt!
Forsbacka är rankad som nummer 34 i Sverige (Svensks Golf).

Detta speciella golfår har gett oss ett enormt tryck på bana och anläggning. Fullt fokus har legat på att leverera 
bästa möjliga produkt utifrån de resurser vi har att tillgå och det har vi gjort bra.

Ingen vet hur nästa säsong ser ut men vi måste rusta för den och många fler.

Sannolikheten att stå kvar på den rankingplats vi har är inte särskilt trolig utan att vi gör någon förändring. 
Kontakt och besök av flertalet bandesigners/banarkitekter har lett till att vi istället kan sikta högre på ranking-
listorna. Varför inte sätta ribban på topp 20! Den röda tråden angående banan är att den inte behöver en stor 
ombyggnad utan snarare en uppdatering och det är något man behöver proffs till att se på.
I skrivande stund får ladan vid driving rangen en ansiktslyftning, röjarlaget har precis kommit in efter sin 
torsdagstur på banan och maskinvård pågår i verkstaden.

Det är alla ideella insatser och sponsringar, stora som små, som håller oss igång.
Stora investeringar krävs för att vårda våra fastigheter kommande år och en underhållsplan från sakkunniga är 
beställd.

Alla pusselbitar ska sorteras in på rätt plats och i rätt ordning.
Bana, personal, medlemmar och omgivning ska må bra!
Vi strävar efter att presentera en plan till vårårsmötet 2021.

Styrelsen

RANKING SVERIGES 25 VACKRASTE GOLFHÅLRANKING SVERIGES 25 VACKRASTE GOLFHÅL

FRAMTID FORSBACKA GKFRAMTID FORSBACKA GK
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INFORMATION FRÅN KANSLIINFORMATION 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 ett omdöme vi 
hört, vill jag påstå dagligen i år. 
Att Forsbacka GK, vår klubb, får 
det erkännande ska vi alla vara 
stolta över. Ytterligare bevis är den 
ranking vi förtjänar i Svensk Golf. 
Hål 17 är, utan inbördes ordning 
ett av Sveriges 25 vackraste golfhål. 
https://www.svenskgolf.se/sveri-
ges-25-vackraste-golfhal/

När det rankas golfbanor i Sve-
rige är Forsbacka GK på 34:e 
plats. Vi utmanas av drygt 480 
svenska golfbanor. Det tycker 
jag vi ska vara väldigt stolta över.               
https://www.svenskgolf.se/sveri-
ges-basta-golfbanor/

Stort tack till alla ideellt arbe-
tande. Listan är lång på de insatser 
som görs av medlemmar. Städda-
gar, hålvärdar, Blomskötsel och 
röjargäng. Listan är lång och kan 
göras längre. Nu under hösten har 
ett fantastiskt gäng spikat upp ny 
panel på den vägg som vänder mot 
rangen. Tro mig snart värmer vår-
solen oss när vi står där och tränar.

Vi har också en duktig och hän-
given personal med Pelle i spet-
sen. Stort tack till er. Det vittnar 
banans kvalité om. 

Rekord
Årets säsong startade när vi öpp-
nade 18 bra greener med en bana 
i toppform den 1 april. Från det 
datumet till den 25 oktober har det 
bokats 25 328 starttider. 2019 var 
den siffran 15 994. En uppmaning 
till nästa säsong är att alla lagar 
nedslagsmärken, lägger tillbaka 
uppslagna torvor och inte minst 
tar hand om eget skräp. Jag vill 
inte se andras fimpar och por-
tionssnus på vår vackra bana. 

Det innebär att vi hjälps åt att 
vårda ”Den dalsländska skönhe-
ten”. 

Medlemmar
Hösten 2019 bad jag er om ett 
nyårslöfte. Att varje medlem pre-
senterar klubben för en ny golfare 
2020. Som ni svarade på det! 146 
nya medlemmar är registrerade 
under 2020. Kan vi komma över-
ens om samma i år också? Det 
finns plats för flera att trivas på 
vår vackra bana. Men det kommer 
också ett ansvar på var och en av 
oss. Att hjälpa nya golfare tillrätta. 
Spela med en ny medlem. Lära 
dem golfens grunder och regler. 

Tänk på att vi alla är ambassadö-
rer för Forsbacka.

Kansli
Under vintern är kansliet öppet 
mellan kl. 9.00 och 13.00 tisdag, 
onsdag och torsdag helgfria da-
gar. Helt stängt är det mellan den 
11 december och 31 januari. Ni 
når oss enklast på mail. info@
forsbackagk.se eller klubbchef@
forsbackagk.se

Ändringar gällande medlemskap 
meddela kansli snarast, senast 30:e 
november, om ni vill ändra något i 
ert medlemskap inför 2021. 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 fak-
tura strax före jul. Vi ser gärna att 
ni betalar fakturan så snart ni kan. 
Men senast den 31 januari. Det 
skapar mer administrativt arbete 
när inte betalningen görs i rätt tid. 
Och klubbens likviditet alltid är 
ansträngd under denna tid på året.

Vid betalning via faktura betala till 
vårt bankgiro 118-1171. 

Ange fakturanummer eller 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://moregolf.
golf.se/

Autogiro
De medlemmar som önskar kan 
betala sin medlemsavgift via auto-
giro. 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/må-
nad. För er som redan är anslutna 
till autogiro kommer det att fort-
sätta med den nya avgiften 2021.

Kontaktuppgifter
Det är viktigt att ni kontrollerar 
och vid behov uppdaterar era kon-
taktuppgifter på https://mingolf.
golf.se/

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!
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FORSBACKA GK VÅR TOPPRANKADE BANA I SVERIGEFORSBACKA GK VÅR TOPPRANKADE BANA I SVERIGE
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HJÄLP DITT FORSBACKAHJÄLP DITT FORSBACKA

https://www.svenskaspel.se/grasroten/valj
https://moregolf.golf.se/

Vill du hjälpa Forsbacka GK?
Om du använder Svenska spel ange Forsbacka GK och 
stöd vår ungdomsverksamhet. 
Lämna din pant i de blå kärlen på Forsbacka. Vi har i år 
fått 5 691 kr för de 24 säckar vi lämnat in.
Under en period i sommar gjordes en kampanj vi kall-
lade ”Stödrundan”. Tack till alla som hjälpte golfklubben 
och tillsammans betalade in 10 100 kr. på swishnummer 
1235527510
Klubben har på initiativ av en medlem ett bankkonto vi 
kallar ”Framtid Forsbacka”. Om intresse finns att sätta in 
ett belopp använd konto: 5119 34 626 81.
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www.golfsimulator.n.nu
Peter Hahn: 070 62 09 951
Lasse Lindh: 070 92 03 183

VINTERTRÄNINGVINTERTRÄNING


