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Herrgård i ny kostym

En ommålning som visade sig ta hela sommaren innan sista penseldraget ströks. Kulörprover, blandningsförhållande, fuktkvot och egenkontroll. Målarna fick en diger arbetsorder att följa. Hela byggnaden
slipades och dammsögs därefter för att få bort allt damm. Färgen blandades i samma kärl för att ha samma blandningsförhållande med 20 % balsamterpentin vid första strykningen. Därefter två strykningar
med 15% blandning och sista strykningen med oblandad linoljefärg. -Tänk på att linoljefärg skall målas
i mycket tunna skikt. Klara och tydliga direktiv från den färgexpert som vid slutbesiktning gav betyget,
mycket proffsigt utfört arbete.
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MEDLEMMAR I

Forsbacka Golfklubb
kallas till

höstårsmöte på Forsbacka Golfklubb
torsdag 25 november kl 18.00
Anmälan till Min Golf-tävling senast 22/11
Program: Mötesförhandlingar.
www.forsbackagk.se • info@forsbackagk.se
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Hej Golfvänner
Återigen en golfsäsong där vi fått
tagit stor hänsyn till Covid-19
vilket jag tycker att vi lyckades
bra med på klubben. Forsbacka
GK har under säsongen följt de
riktlinjer som regering, folkhälsomyndigheten och RF skickat ut
– naturligtvis finns det saker som
kunnat göras bättre men jag har
upplevt Forsbacka som en trygg
anläggning att vistas på och det
har återigen varit en fantastisk
säsong för klubben när det gäller
antalet spelade rundor - över 25
000 så många med mig har känt
sig trygga på Forsbacka.
Vi har kunnat hälsa ett antal nya
medlemmar välkomna till klubben och vi närmar oss nu 1000 till
antal.
Året som gick präglades också
av underhåll på våra fastigheter.
Vi har bytt skiffertaket på gamla

sädesmagasinet och vi har målat
om vår vackra herrgårdsbyggnad
vilket väl inte torde undgått någon.
Ett jobb som blev betydligt större
än det var tänkt då det visade sig
att vi behövde byta ut en del av syllen mm. När säsongen nästan tagit
slut blev jobbet iaf färdigt och vi
har nu en fantastisk vacker huvudbyggnad på klubben.
Fastighetskommittén har fått jobba
oerhört mycket med diverse frågor
som dykt upp både före och under
tiden arbetet med herrgården fortskridit - ett stort tack till ert fantastiska arbete. Men även alla andra
som lägger ned mängder av frivilliga arbetstimmar på att Forsbacka
GK ska fungera som bana/klubb
skall ha ett enormt tack - utan alla
er fungerar inte vår klubb - ingen
nämnd och ingen glömt - TACK
TILL ER ALLA!
Och till dig som ännu inte kommit
med i något arbete för att klubben
skall utvecklas och fortleva - kom
med - det finns många olika saker
att jobba med och du behövs. Det
är kul att ingå i gemenskapen som
driver vår klubb framåt. Ingen kan
göra allt men alla kan göra lite - då
blir det bra!
En liten sammanfattning av 2021
på Forsbacka GK.
Klubben har ca 980 medlemmar
=+30st en liten ökning mot 2020.
282 st. kvinnor 29% och 698 män
71%.

55 st. av medlemmarna är under
15 år 5,6% 172 st. är över 70 år
17,5%.
Greenfee intäkterna ca 2 miljoner
en liten ökning mot 2020.
Medlemsintäkterna ca 3 miljoner
= + 300tkr mot 2020.
Total nettoomsättning ca 8,8 miljoner = +800tkr mot 2020.
Där ingår då också omsättningen
i shopen som ökade med nästan 1
miljon till totalt 1,8 milj.
Klubben har lagt ned ca 2,5 milj.
på underhåll av fastigheter och fått
ca 500tkr i bidrag/försäkringsersättning.
En omfattande verksamhet som
synes och som kräver mycket av
många.
Vill också passa på att tacka personalen för ert slit och engagemang
för att vi golfare ska få utöva vår
älskade fritidssysselsättning.
Nu tackar jag för mig och lämnar
över ordförande klubban till nästa
man/kvinna.
Det har varit kul och intressant att
få vara ordförande i klubben som
betyder mycket för mig.

Tack o vi syns på banan till våren
igen.
Lasse Lindh
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KALLELSE TILL HÖSTMÖTET

Medlemmar i
Forsbacka Golfklubb
Kallas till ordinarie höstårsmöte på Forsbacka GK
torsdagen den 25 november 2021 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
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MEDLEMSAVGIFTER 2022
Styrelsen föreslår följande medlemskategorier till 2022 och att samtliga avgifter höjs med cirka 4 % och minst
100 kr år 2022.
KATEGORI

ÅRSAVGIFT STÄDDEP. ANMÄRKNING

Förmånsmedlem 1
Förmånsmedlem 2
Fullvärdig 1
Fullvärdig 2
Vardagsmedlem 1
Vardagsmedlem 2
80+
Ung vuxen 22 - 25 år
Junior 18 - 21 år
Junior 13 - 17 år
Junior 0 - 12 år
Nybörjare
Startmedlemskap
Dubbelmedlemskap
Pay as you play non resident*
Greenfeemedlemskap**
Passiv

7 050 kr
8 250 kr
5 130 kr
6 330 kr
3 980 kr
5 180 kr
1 190 kr
2 390 kr
1 780 kr
1 190 kr
200 kr
3 490 kr
4 490 kr
5 590 kr
1 990 kr
3 490 kr
500 kr

500 kr
500 kr
500 kr
500 kr
500 kr
500 kr

Äger spelrätt
Hyr spelrätt
Äger spelrätt
Hyr spelrätt
Äger spelrätt
Hyr spelrätt
Återlämnad spelrätt

500 kr

Träningsavgift eller golfkul ingår.
Nybörjarutbildning ingår.
År 2 som medlem. Hyra spelrätt ingår.
Om du är medlem i annan golfklubb.
Tre rundor ingår. Därefter spel mot greenfee.
Sex rundor ingår. Därefter spel mot greenfee.
Äger spelrätt. Se spelrättsbestämmelser.

*Förmånsmedlem:
Ingår gör presentkort i shopen à 1 000 kr. att använda till inköp eller lektioner, en greenfee på Fors
backa GK och ett rangekort laddat med 200 drag (hinkar).
**Pay as you play & non resident:
Gäller ej boende i kommunerna: Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Säffle och Årjäng.
***Greenfeemedlemskap
Ingen geografisk begränsning.
Övriga avgifter:
• Städdeposition 		
• Skåphyra 			
• Skåpavgift stort eget
• Skåpavgift litet eget
• P-plats elmoped 		
• Skåpavgift, batteriskåp

500 kr (utom för Juniorer, 80+, Pay as You play & Non Resident och passiva)
300 kr
300 kr
300 kr
300 kr
160 kr

Det här får du som är fullvärdig eller förmånsmedlem i Forsbacka GK:
•Fritt spel på en av Sveriges vackraste banor.
•Fritt spel på bana som av Svensk Golf är 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 2022 köpa spelrättsbevis i Forsbacka GK
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SPELRÄTTSBESTÄMMELSER
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 klubben. Juniormedlem som övergår till seniormedlemskap behöver, för aktivt medlemskap, ej förvärva spelrättsbevis förrän det år vederbörande fyller 26 år.
Spelrättsbeviset ger spelrätt på golfbanan mot erläggande av klubben beslutade avgifter. 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 överlåtelse av densamma först anmäla detta tillklubben på därför avsedd blankett – ”Överlåtelse av spelrättsbevis i Forsbacka GK”. Om spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen 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 spelavgifter. Undantaget är om innehavaren senast den 30 november året innan anmäler att
vederbörande önskar passivt medlemskap för kommande år. Avgift för passivt medlemskap 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. Lösenbeloppet 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.
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VERKSAMHETSPLAN 2022

DAMKOMMITTÉN

TÄVLINGSKOMMITTÉN

OLDTIMERSKOMMITTÉN

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 spela golf. Alla damer, från nybörjare
till erfarna golfare, ska känna sig
välkomna.
Damkommitténs plan för 2022 är
att:
•Starta golfsäsongen med en kickoff i slutet av april/början av maj.
•Arrangera damgolf på måndagar i
form av 9 eller 18-hålstävlingar.
•Anordna träffar och aktiviteter för
damgolfare.
•Arrangera andra damtävlingar
t ex; Vårblomman, Bokslaget,
Klubbtävling mot annan klubb, etc.
•Arbeta för att öka intresset för att
delta på damdagarna.
•Informera nya damer om damkommitténs verksamhet.
•Delta i seriespel.
•Genomföra avslutningstävling i
slutet av säsongen.
Damkommittén 2022 består av
Barbro Skjervik, Eva Gustafsson,
Helene Andersson, Kristina Ekberg, Marita Gustafsson och Monica Fagerström.

Tävlingskommitténs mål är att
vidareutveckla tävlingsverksamheten så att vi har ett lockande utbud
av tävlingar för alla kategorier av
golfare. Forsbackaveckan kommer
genomföras som planerat.
Vi ska jobba för att ha ett utbud
som lockar gäster från andra klubbar. Vårt mål är också att representera Forsbacka med seriespelslag
i distriktets seniorseriespel i så
många åldersklasser vi kan.

Kommittén kommer att anordna
torsdagstävlingar.
Matchtävling kommer ordnas under säsongen. En tävling med shotgun start med efterföljande lunch
planeras in i tävlingskalendern. En
scrambletävling, med lottade par
planeras. Resa till annan golfbana
planeras.Arbeta med att få med
flera deltagare i oldtimers tävlingar.
Årsavslutning med årsmöte på hösten.

För damkommittén
Marita Gustafsson

Rolf Weibull, Per-Olof Bengtsson, Gunilla Kjellstedt, Birgitta Nyqvist, Kjell Jansson och
Leif Gustafsson gick till finalspel. Den slutliga finalen spelades mellan Leif och Kjell och
där kunde Leif slutligen kammade hem segern. Stort grattis!

MARKNADSKOMMITTÉN

HCP-KOMMITTÉN

Marknadskommitténs medlemmar
ska vara ambassadörer för Forsbacka GK i kontakten med våra
samarbetspartners. Kommittén
ska aktivt arbeta för våra befintliga
samarbetspartners samt proaktivt
arbeta för att locka nya partners
intresserade av vår förening och
dess verksamhet.
Kommittén kommer att verka för
att som tidigare år underhålla kontakten med våra samarbetspartners
där en gemensam tävling i slutet av
säsongen blir en final för 2021.

Golfens handicapsystem bygger
på att varje spelare försöker uppnå
lägsta möjliga resultat på varje
enskilt hål i varje enskild handicaprond och att alla spelare registrerar så många handicapronder
som möjligt. 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. För mer information https://golf.se/for-spelaren/
regler--handicap/varldshandicapsystemet/
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VERKSAMHETSPLAN 2022
FORSBACKA GOLFKLUBB
Forsbacka Golfklubbs övergripande ansvar för verksamheten kräver
en sund ekonomi med en budget
i balans. Klubben ska under 2022
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 förutsättningarna.
FASTIGHETSKOMMITTÉN
På gång i höst/vinter och säsongen
2022: (Verksamhetsplan)
Dränerings arbeten.
Vi har några problemområden
med vattensamlingar som leder till
sättningar/ras i grunder.
Ställplats
Vi anlägger ytan för större kapacitet och mer planerad yta.
Investerar i en inkomstkälla.
Omklädningsrum
Duschutrymmen i behov av åtgärd.
Laddstationer El-bilar
Nödvändig kostnad för att möta
framtiden.
Ta tag i Vård och Underhållsplan
med målsättning att komma ikapp
och ligga steget före.
Ideella insatser håller verksamheten ovanför ytan. Mycket går att
lösa själv.
Klubbchef sitter som spindel i nätet
och ansvarig beställare för allt.
Vill du göra en insats eller ge ett
bidrag till bevarandet av Forsbacka
GK och dess historia?
Kontakta oss!
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Tjugo herrar startade. Tio kvalificerade sig till finalspel över nio hål. Där föll en efter en
ifrån och när krutröken lagt sig stod Glenn Eriksson som vinnare.

MEDLEMSKOMMITTÉN

HERRKOMMITTÉN

Medlemskommitténs uppgift är
att öka trivseln bland Forsbacka
GKs medlemmar. Ökad trivsel som
skapar en positiv anda i klubben.
Att göra golfen mer jämnställd och
inkluderande är en utmaning.

Herrkommittén kommer under
säsongen 2022 att fortsätta med
följande arrangemang.
Herrgolfen kommer att spelas på
tisdagar.

Kommittén skall jobba för att vår
vackra anläggning ska bli en mötesplats att trivas på för medlemmar, gästande golfare och alla andra som besöker Forsbacka GK.

Matchspelstävlingen Öhmans
Minne kommer att genomföras
under säsongen. Herrarnas avslutning avslutar säsongen.
Herrarnas hemliga resa planeras att
genomföras som start på säsongen.

BANKOMMITTÉN

JUNIORKOMMITTÉN

Inför 2022 har vi för avsikt att kontakta bankonsulent Peter Edman
i ett tidigt skede för att få anvisningar och råd om hur vi bäst kan
arbeta med vår bana för att den ska
bli så bra som möjligt.
Vi kommer även att pröva nya arbetsmetoder för klippning genom
den så kallade klipptågsmodellen,
där man med samtliga maskiner
klipper ett hål i taget, vilket har
prövats på andra banor med gott
resultat.
Vi ska även investera i en ny ruffklippare, ett par röjsågar och nya
regntåg för bättre bevattning.Ses på
banan 2022.

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 2022 är att öka antalet
juniorer i träning.
Vi hoppas också fler vågar ta steget
och testa på att tävla. Vi ser en satsning på barn och ungdomar som
en av grundpelarna i Forsbackas
Framtid.

Hans B. Johansson.
Bankommitténs ordförande

Stefan Gunnarsson,
Ordförande juniorkommittén

ForsbackaNytt
RESULTATRAPPORT FORSBACKA GK
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Här är valberedningens förslag till styrelse för Forsbacka golfklubb 2022.
En avsägelse under pågående mandatperiod har inkommit. (Glenn B Eriksson)

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 2022:
Ordförande:			

Hans B Johansson

1 (ett) år

Nyval.

Ordinarie ledamöter:		

Katarina Bjerker

2 (två) år

Nyval.

				Sarah Königsson

1 (ett) år

Nyval.

2 (två) år

Omval.			

		

Carina Nylén		

Kvar i styrelsen som ordinarie ledamöter med 1 (ett) år kvar av mandatperioden är:
Annica Gip och Göran Nilsson.
Suppleanter:			

Marita Gustavsson

1 (ett) år

Omval.

				Stefan Gunnarsson

1 (ett) år

Omval.

				

1 (ett) år

Nyval.

Roland Jernberg

					
Revisorer:
		
Mikael Möller 		

1 (ett) år

				

Tomas Engelbektsson 1 (ett) år

Revisorsuppleant:		

Fredrik Ågren

För valberedningen 2021
Peter Lindberg
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Per-Olof Bengtsson			

Adam Spjuth Ellis

ForsbackaNytt
RAPPORT FRÅN BANKOMMITÉN 2021
Bankommittén har, enligt den
organisationsplan som gäller för
Forsbacka Golfklubb, till uppgift
att se till så att banan sköts fackmannamässigt och håller hög
klass.
Inför säsongen har det tagits ned
träd för att få in mer luft och sol
och man har även försökt förbättra
avrullningsytor runt våra greener.
Återstår att slutföra den sista etappen av viltstängslet för att hålla
vildsvinen borta.
Banan har under året haft vissa
brister och inte kommit upp till
normal standard. Detta visade
sig bland annat genom fläckar på

greener och fairways samt torrsprickor. Orsaken tros ligga i bristfällig bevattning.
Bankonsulent Peter Edman har
besökt oss vid två tillfällen och
gett råd på hur banan ska klippas,
gödslas, dressas och vattnas.
Kvalité och finish kommer inte av
sig själv, så utöver bra ordinarie
arbete på banan krävs stöd av frivilliga medlemmar.
Ett stort TACK till alla som hjälper
till på städdagar, ställer upp som
hålvärdar eller deltar i röjarlagets
ovärderliga arbete. Allt för att
medlemmar och gäster ska få en så
bra bana som möjligt.

Många intressanta projekt är på
gång inför nästa säsong, såsom
utgrävning av vattenspeglar runt
hål 2 och hål 17. Trädfällning och
gallring fortsätter och nya vattentåg har beställts.
Även om bankommittén inte har
en arbetsledande roll, ska vi ta en
diskussion med styrelsen om verksamheten inför kommande säsong,
för inget är så bra att det inte kan
bli bättre.
Tack för i år och väl mött nästa år.
Hans B. Johansson
Bankommitténs ordförande

Foto Roger Borgelid
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TÄVLINGSKOMMITTÉN 2021
KLUBBTÄVLINGAR 2021

Segrare och Sponsorer på Forsbacka GKs tävlingar 2021
TVÅ GENERATIONER, GS, 37 par
Sponsor: Forsbacka GK		
A-klass: Urban Svenhage
Sten G Svenhage, 48 poäng
VOLVO WORLD GOLF CHALLANGE, PB,
46 par
Sponsor: Brandt AB
		
A-klass: Maria Lindberg Engberg
Andreas Engberg, 49 poäng
B-klass: Anders Fagerström
Marcus Nilsson, 45 poäng
PRONS IRISH GREENSOME, 64 par
Sponsor: Hexpol TPE
A-klass: Jörgen Odén		
Urban Svenhage, 67 slag
B-klass: Somying Sangtubtimrut		
Christer Lundberg, 44 poäng
				
ICA SUPERMARKET, Singel, 132 pers
Sponsor: ICA Supermarket Åmål
A-klass: Andreas Karlsson, 46 poäng
B-klass: Linda Bengtsson, 46 poäng
C-klass: Fredrik Jonsson, 41 poäng
ED OCH BENGTSFORSFÖRETAGENS SCRAMBLE, 112 pers
Sponsor: Ed/Bengtsfors Företagarna

Segrare: Adam Spjuth Ellis, Linus Johansson,
Kim Södergren, Evelina Johansson
57,3 slag
SEB IRISH GREENSOME, 111 par
Sponsor: S E B Åmål		
A-klass: Jan Olof de Land		
Per De Land, 49 poäng
B-klass: Ulf Carlstedt 			
Eleonor Rohm, 45 poäng
PRONS TÄVLING, 64 par
Sponsor: Golf & Event i Säffle AB
A-klass: Maria Lindberg Engberg
Henrik Moss, 46 poäng
B-klass: Anders Fagerström		
Marcus Nilsson, 48 poäng
C-klass: Elma Andreasson Larsson
Henrik Larsson, 50 poäng
GOLF & CULTURE CUP, 36 par
Sponsor: Golf & Culture AB
A-klass: Annika Gip		
Mikael Olsson, 63 slag
SÄFFLESCRAMBLEN, 110 par
Sponsor: Säffle Företagen		
A-klass: Andreas Johnsson
Henrik Messfeldt, 59 slag

ÄKTA MAKE/SAMBO MIX, GS, 12 par
Sponsor: Forsbacka GK, ICA Välsviken
Segrare: Somying Sangtubtimrut
Christer Lundberg, 44 poäng
EKEBYGOLFEN, GS, 37 par
Sponsor: Forsbacka GK, ICA Välsviken
A-Klass: Gun Franzén
Leif Franzén, 41 poäng
B-Klass: Somying Sangtubtimrut
Christer Lundberg, 44 poäng
RACE TO ESPÃNA, Scramble, 47 par
Sponsor: Race to Espãna		
Segrare: Martin Lindh
		
Staffan Lindh, 60,7 slag
GOLFHÄFTET TROPHY, GS, 39 lag
Sponsor: Golfhäftet		
Segrare: Katharina Fagenheim
Peter Engström, 46 poäng
KALKONGOLFEN, PB, 40 lag
Sponsor: Forsbacka GK,
Golfrestaurangen.
Segrare: Michael Tingberg
Tobias Tingberg, 43 poäng

ETT STORT TACK TILL ALLA SPONSORER, TÄVLINGSLEDARE
OCH DELTAGARE FÖR EN HÄRLIG TÄVLINGSSÄSONG!
HOLE IN ONE 2021

KM VINNARE 2021

Hole in one på Forsbacka GK
			
Namn				
Erik Seger - Lanna Lodge
Karl-Erik Unger		
Monica Fagerström		
Sanna Lindberg		
Lena Böös			
Fredrik Ågren			
Mats Ackerblad		
Kjell Jansson 		
Mattias Noaksson - Happy Golfers
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Hål
3
3
3
14
17
17
17
17
17

KM-Foursome		
Herrar:
Kristoffer Krave		
Daniel Viktorsson
KM-Singel
Herr:
Marcus Kjellin		
D 60
Marita Gustafsson
D 70
Kerstin Jansson
Pojkjunior Edvin Sivander
H 22
Marcus Kjellin
H 40
Jan Weiland
H 50
Glenn Eriksson		
H 60
Peter Lindberg
H 70
Dick Svensson
H 80
Sten G. Svenhage		
Totalt antal startande: 60 st.		

ForsbackaNytt
BDGF SENIORSERIESPEL 2021

Forsbacka GKs H50 lag seriesegrare i Div 1.
Tre omgångar kunde genomföras
eftersom den första omgången blev
inställd.
Forsbackas resultat:
Andra omgången 13/6 juni
Dynekilen bästboll:
Glenn Eriksson-Hans B. Johansson
65 slag
Urban Svenhage-Fredrik Waern 72
slag
Tredje omgången Fjällbacka 15/8
singel:
Glenn Eriksson 76 slag, Hans B.
Johansson 79 slag,
Roger Karlsson 83 slag, Torbjörn
84 slag.
Fjärde omgången Forsbacka 5/9
singel:
Glenn Eriksson 69 slag, Fredrik
Waern 77 slag,
Kenneth Johansson 79 slag, Urban
Svenhage 80 slag.

Slutställning Div 1:
1. Forsbacka 901 slag
2. Torreby 924 slag
3. Lyckorna 928 slag
I Div 1 deltog 9 lag.
I Div 2 deltog 6 lag.
Lagets styrka är dess jämnhet och
även om det är en lagseger ger vi
ett extra plus till vårt ankare

Glenn Eriksson.
Nästa år ska vi försvara vår titel på:
Uddevalla 7/5, Dagsholm 19/6,
Torreby 28/8, Holma-Stångenäs
11/9.
Kaptener: Hans B. Johansson,
Peter Kullberg

Grattis Birgitta Hansen till seger i DM och SM.

Forsbackas D50 lag som spelade sista omgången: Från vänster Annika Gip,
Birgitta Hansen, Solveig Vold Jansson (coach) och Ingela Nordström

Vi summerar säsongen 2021 med en hedrande
andraplats med sammanlagt 807 slag, endast
två slag efter segrande lag från Uddevalla.
På grund av coronapandemin ställdes första omgången in och endast tre omgångar
spelades under säsongen mot normalt fyra.
Omgång två var en singeltävling där även DM
ingick. Efter tufft särspel stod Birgitta Hansen från Forsbacka som DM-segrare. Sista
omgången spelades som en fyrboll och där
tog Forsbackaspelarna hem både första och
andraplatsen.
Totalt har 14 klubbar från distriktet deltagit
och banorna som spelats är Fjällbacka, Stenungssund och Dagsholm. Förutom laguppställningen som spelade sista omgången
Annika Gip, Birgitta Hansen, Solveig Vold
Jansson och Ingela Nordström har även Marie
Eriksson, Ulrika Abrahamsson och Susanne
Enell varit ordinarie spelare i laget.
Nu önskar vi alla en härlig vinter och tar nya
tag nästa säsong.
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FRAMTID FORSBACKA GK

Forsbacka GKs Peter Lindberg DM mästare 2021.
Omgång 1 Uteblev på grund av
restriktionerna.
Omgång 2 Spelades på ett blåsigt
Melleruds GK den 13 juni. Vi
mönstrade följande laguppställning: Peter Lindberg, Jörgen
Andersson, Terje Olsen och Tomas
Halldan.
Vi hade 261 slag på de 3 ronderna
som räknades (den sämsta räknas
bort), vilket gav oss en 4:e plats i
lagspelet efter, i tur och ordning,
Fjällbacka, Strömstad och Stenungssund. Jörgen spelade riktigt
bra golf, 83 slag, och tog en stark
5:e plats individuellt.
Omgång 3 Vi åkte till Strömstad
GK den 15 augusti för spel om DM
titeln. Vackert väder, men med en
tilltagande frisk vind. Terje Olsen,
Peter Lindberg, Tomas Halldan
och Roland Edvinsson fick förtroendet att representera Forsbacka
GK. Å SOM VI GJORDE DET!
Den här dagen var Forsbacka
BÄST. Vann omgången på 234
slag, 6 slags marginal till 2:an

14

Skaftö GK. I och med segern klättrade vi till 3:e plats i lagspelet, 7
slag efter Fjällbacka och 1 slag efter
Strömstad.
Och som grädde på moset tog
vår kapten Peter Lindberg hand
om DM titeln! Med 3 inledande
birdies blev han omöjlig att rå på
för de övriga i startfältet. Segerresultatet 72 slag, (+1), och hela
5 slag tillgodo på 2:an Anders
Linder från Lyckorna. Terje tog en
5:e plats.
Omgång 4 Mot Lyckorna GK och
avslutningen av seriespelet. Med
siktet högt ställt och råg i ryggen
från förra sammandraget anlände
vi ett småregnigt Lyckorna. Det
visade sig dock att Fjällbacka var
alldeles för starka och höll undan
för oss som jagade. De vann med 2
slags marginal till Strömstad och vi
var ytterligare 10 slag efter Strömstad. Glädjande dock att Peter
Lindberg konserverat formen och
återigen sköt dagens lägsta score,
75 slag (+3), och därmed knep Or-

der of Merit i BDGF H-60 2021.
Det är alltid lika roligt att ge sig
iväg på dessa sammankomster. Nu
hoppas vi att vintern blir kort och
att vi snart får ut och representera
Forsbacka GK igen.
					
Coach/Champ” Limmis”
(Foto Benny Larsson)

Peter Lindberg kunde efter en bra start ta
med DM medaljen hem till Forsbacka GK.
Foto H60 Benny Larsson

Tomas Halldan, Roland Edvinsson, Peter Linberg och Peter Lindberg fick förtroendet och tog omgångssegern till Forsbacka.

ForsbackaNytt
FORSBACKA GK:S SAMARBETSPARTNERS 2021

Slutställningen i Säffle Ekonomerna Trophy
1. SEB				
2. Säffle Ekonomerna		
3. Håkansson Sågblad AB
4. Hallings Rehabilitering
5. F&N Mekanik		
6. Ragnar Gustafsson Bil AB
7. BMP Transport 		
8. ICA Supermarket Lejonet
Elon Ljud & Bild		
9. AP Däckservice		
Nya Åmåls Plåt		
Mek-service/Axel P		
Sven Johansson Bygg
Järnmagazinet		
Beson Vägtjänster		
16. Lianpac		
Anders Bring AB
FFS Fire Fighting Systems
Storholmen kanaltrafik
MJ Måleri			
TVH Nordic 		
25. Hanza			
Bolia			
Åmåls Stadshotell		
Forsbacka GK		
28. Kjell Heintz Bil AB
Moelven Wood Interiör
Br Brandt		

34 poäng Vinst 2018/19
30 poäng
24 poäng Vinst 2013
22 poäng Vinst 2021
20 poäng Vinst 2020
18 poäng
14 poäng		
12 poäng Vinst 2015
12 poäng Vinst 2016
10 poäng
10 poäng
10 poäng
10 poäng
10 poäng
10 poäng
8 poäng
8 poäng
8 poäng
6 poäng
6 poäng
6 poäng
4 poång
4 poäng
4 poäng
4 poäng
2 poäng
2 poäng 		
2 poäng

Resultat Säffle ekonomerna Trophy 2021
1. Hallings Rehabilitering
2. SEB				
3. F&N Mekanik		
4. BMP Transport 		
5. Hanza			
6. Moelven Wood Interiör
7. Hexpol TPE			
8. Säffle Ekonomerna		
9. Invegon Equip		
10. TVH Nordic		
11. Dalslands Motor		
12. Järnmagazinet		
13. Wood Support AB		
14. Beson Vägtjänster		
15. FFS Fire Fighting Systems
16. Kjell Heintz Bil AB		

46 poäng 12 poäng
45 poäng 10 poäng
45 poäng 8 poäng
44 poäng 6 poäng
44 poäng 4 poäng
44 poäng 2 poäng
42 poäng
42 poäng
41 poäng
41 poäng
40 poäng
40 poäng
40 poäng
39 poäng
39 poäng
39 poäng

SEB som 2021 representerade av Anna-Karin Jansson
och Fredrik Waern avgjorde den rafflande striden om
Säffle Ekonomerna Trophy och tog hem vandringspriset.

Mattias Noaksson som spelade i lag TVH Nordic avgjorde närmast hål tävlingen med en HIO. Grattis!

Johannes Ovesen och Tobias Skoog försvarade Hallings
Rehabs färger så bra att det slutade med seger i sista
upplagan av Säffle Ekonomerna Trophy.
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INFORMATION FRÅN KANSLI
Säsongen 2021 är nästintill helt
över och arbetet inför 2022 är i full
gång. Bokningsschema och tävlingsprogram håller på att läggas
upp och in i systemen.

kansliet via mejl eller telefon. Utan
er hjälp kommer vi inte kunna få
igång detta, så vi hoppas innerligt
att några är intresserade att anmäla
sig.

Under denna säsong har vissa
saker upptäckts när det kommer
till vår klubb, framför allt när det
gäller nya spelare och medlemmar.
För att förbättra oss på den här
fronten gör vi ett försök att införa
en fadderverksamhet som ska rulla
under nästa år.
Tanken är att de som tagit grönt
kort eller om man har lite högre
hcp och bara vill sänka sig ska
kunna delta i fadderverksamheten.
För den som ligger lite lägre i hcp
så är man mer än välkommen att
delta som fadder.

Det finns fler planer för att få nya
medlemmar att komma in och
känna sig välkomna i klubben.
Med start nästa säsong kommer vi
införa sällskapsspel för alla som är
intresserade. Upplägget är ganska
så enkelt, inför varje vecka skickar
man in en intresseanmälan till
kansliet/shopen. När vi har fått in
anmälningarna så lottar vi bollarna spelarna.

Vi ber den som är villig att ställa
upp som fadder att kontakta

Öppettider
Under vintern är kansliet öppet
mellan kl. 9.00 och 13.00 tisdag,
onsdag och torsdag helgfria dagar.
Helt stängt är det mellan den
11 december och 30 januari.

Ändra i medlemskap
Ändringar gällande medlemskap
meddela kansli snarast, senast 30:e
november, om ni vill ändra något i
ert medlemskap inför 2022. Skicka
ett mail till
info@forsbackagk.se

Faktura
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 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.
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Detta är helt vanligt sällskapsspel
som inte är del av någon tävling
eller liknande och har därför ingen
avgift. Syftet med sällskapsspelet
är att man ska få en chans att träffa
nya spelare och utöka sitt nätverk
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 och ansök på
https://moregolf.golf.se/

Autogiro
De medlemmar som önskar 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 er som redan är anslutna
till autogiro kommer det att fortsätta med den nya avgiften 2021.

Kontaktuppgifter
Det är viktigt att ni kontrollerar
och vid behov uppdaterar era kon-

eller vänskapskrets.
Vi började tidigare i år med att ankomstregistrera oss via MinGolfs
bokningsapp och att föra scorer
i telefonen. Detta har helt klart
resulterat i att vi har många fler
anmäler sin ankomst. Nästa säsong kommer vi skärpa reglerna
gällande ankomstregistrering.
Alla starter som inte blivit avbockade kommer att faktureras full
greenfee-avgift för både gäster och
medlemmar.
Vi på kansliet finns kvar även
när banan är stängd, detta ger er
en möjlighet att lära er av oss. Vi
vill uppmana er som inte lärt er
hur man ankomstmarkerar er att
kontakta eller besöka kansliet så
vi kan lära er hur ni registrerar er
ankomst eller besvara era frågor
kring detta.
taktuppgifter på
https://mingolf.golf.se/
Det innebär att klubben har aktuella 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.

Bagskåp
Du som har skåp rekommenderar
vi att tömma skåpet och ta hem
utrustningen under vintern.

Medlemmar
Stort tack till alla ideellt arbetande. Listan är lång på de insatser
som görs av härliga medlemmar.
Städdagar, hålvärdar, Blomskötsel
och röjargäng. Vilken insatts är du
intresserad av?
Vi har också en duktig och hängiven personal med Pelle i spetsen. Stort tack till er. Det vittnar
banans kvalité om.

