
Bankommittén Forsbacka Golfklubb 

Protokoll 2022-6 

2022-08-25 

Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordföranden Patrick Solhemmer som hälsade välkommen. 

Närvarande 

Patrick Solhemmer, Leif Gustafsson, Pelle Gärdensmo, Jörgen Andersson, Leif 

Nilsson, Marita Gustafsson 

Godkännande av dagordning 

Dagordning enligt kallelse. 

Föregående mötesprotokoll 

Lästes igenom och godkändes 

Pågående och kommande arbeten 

 

• Inspektionsrunda: Hål 16 och 15 inspekterades för att fastställa plats för ny 

röd/orange tee på hål 16 och grävningsarbeten på hål 15. 

 

• Tee: Röd/orange tee på hål 16 kommer att placeras i höjd med fairway och 

björkarna. 

 

• Vattenlinje: Grävning av strandlinjen på hål 15 påbörjas förhoppningsvis i 

oktober. Grävning av området nedanför 1:a tee påbörjas så snart som möjligt. 

 

• Bron: Diskussioner har förts med försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget tar 

fulla ansvaret. FoGk är byggherre, ansvaret för projektering har lagts på Afry. 

Ev. behöver en geologisk undersökning göras för nya bron. Den gamla bron 

behöver tas bort. 

 

• Bana: Bevattningsrevision av hål 4, 9, 17 och 18 kommer att göras innan 

säsongsslut. En flerårsplan för införande av automatisk bevattning tas fram. 

Inför vintern klipps foregreener ner för avrinning. 

Mer krypven (vinterhärdigare) kommer att sås i för att få ner mängden vitgröe. 

 

• Maskiner: Inventering och prioritering av maskiner ska göras. Leasing på en 

greenklippare löper ut. 

 

• Övriga frågor: En invasiv växt, kanadensiskt gullris, finns mellan hål 11 och 

12. Tas bort innan den sprids mer. 



Nästa år kommer en stor H60 tour med ca 150 spelare att förläggas till FoGk. 

Fråga om hur medlemmars spel ska hanteras under touren behöver utredas. 

2024 kommer SGF:s stora tävling till FoGk. SGF tar hand om tävlingen, men 

vi behöver hantera parkeringsvakter, funktionärer, etc. 

Bankommittés uppmuntringstävling är flyttad till 9/9. 

Röjargänget drar igång i slutet av oktober. En person som anmält sig på lista 

till röjargänget, fick ingen respons. Viktigt att intresserade kontaktas. 

Medan mötet pågick kom en grupp gästspelare fram och uttryckte sitt beröm 

över banan. 

Datum för nästa möte. 

Nästa möte 26/9 kl 17.00.  Patrick kallar via mail. 

Mötets avslutande 

Patrick tackar deltagarna och avslutar mötet  

Protokoll skrivet av Marita Gustafsson  

Godkändes av: Patrick Solhemmer 

 


