
2016
Melleruds GK 28 maj 
Dagsholm GK 2 juli
Forsbacka GK 20 augusti

Final 2016 på
Mellerud GK  
den 17 september

Idogt 
arbete
De senaste åren har 
fokus lagts på greener 
och spelytor på Dags-
holms GK. Nu är banan 
vida känd för sin höga 
kvalitet, mycket tack 
vare idogt arbete och 
välutbildad banperso-
nal, framhåller Niklas 
Jansson, banchef och 
arrendator

– Sid  10 & 11 –

Nyheter på Forsbacka

Gasolgrill 
Landmann 12792.   
Avalon 4+1 brännare. 
Gasolgrill med all utrust-
ning du behöver för att 
lyckas med grillen.
Ord. pris: 5995:- 

Nu: 4995:-

Högtryck på väg!
Erbjudandena gäller t.o.m. 23/6 2016.

MELLERUD Långgatan 76 / 0530-75 52 00 / Vard 7-17 Lör 10-13
SÄFFLE Norrlandsvägen 24 / 0533-76 12 00 / Vard 6.45-17 Lör 9-13
ÅMÅL Drottning Kristinas Väg 6 / 0532-79 72 00 / Vard 6.45-18 Lör 10-13
www.optimera.se   

Klotgrill 
Landmann 11100.   
Rejäl 57 cm klotgrill med  
askuppsamlare, samt   
helemaljerat klot med  
termometer i locket.
Ord. pris: 1195:-

Nu: 995:-

Högtryckstvätt 
Nilfisk C130.2-8PAD.   
Kompakt och ergonomisk  
högtryckstvätt.

Nu: 1995:- 

Klotgrill
Landmann 11100

995:–
Ord. pris: 1195:-

 

Arbetsglädje och 
vi-känsla i Mellerud

För tredje året är Chris-
ter Stolpen klubbchef 
på Forsbacka GK. 
Klubben har laddat för 
en händelserik säsong 
med flera nyheter. Fors-
backas nya välmeritera-
de pro Birgitta Hansen 
kommer närmast från 
Billeruds GK. 

13:e green är omlagd 
och övervåningen på 
herrgården har genom-
gått en uppfräschning.

– Sid 4 till 7 – 

En populär 
golftour 
som lockar
Det är nu elfte året som 
Dalsland Tour arrangeras, 
sedan 2010 i samarbete 
med Melleruds Nyheter. 
Intresset är stort som van-
ligt och de tre golfklubbar 
som anordnar deltävling-
arna har jobbat hårt för att 
banorna ska vara i bästa 
skick inför säsongen.

Mellerud har fått en 
nytändning där ideella 
krafter stöttar till med 
banarbetet, Forsbacka flag-
gar för flera nyheter och 
medlemmarna strömmar 
till Dagsholms fina bana.
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Melleruds GK
Tel 0530-13570

  Anmälan: Till arrangerande klubb per telefon 
(ej e-post eller fax). Anmälan även via golf.se.
Anmälan till den första kvaltävlingen, Mellerud 
GK, tidigast den 9 maj och till övriga kvaltäv-
lingar tidigast måndagen efter föregående täv-
ling. Sista anmälningsdag är tre dagar före res-
pektive tävling (onsdag kl 16). Startlista 
därefter tillgänglig på golf.se torsdag kl 
16.
Anmälan skall innehålla uppgifter om 
lagmedlemmarnas namn och golf-id. La-
gen tages in i anmälningsordning, d.v.s. 
”först till kvarn” gäller.

Deltagande: Rätt att deltaga har par med ge-
mensamt exakt tävlingshcp max 72,0 (ind. 36,0 
exakt hcp) och som har aktivt medlemskap i golf-
klubb ansluten till SGF eller annat nationellt golf-
förbund som tilllämpar EGA hcp-system. 
Max antal startande är 90 par/kvaltävling. 
Laget kan ej ändras under tävlingens (= årets) 
gång. Det innebär att ett lag som kvalat in till 
final måste representeras av samma spelare i 
båda tävlingarna.

Avgifter: Anmälningsavgiften för varje deltäv-
ling är 200 kr/lag. För spelare, som inte tillhör 
arrangerande klubb, tillkommer greenfee på 
150 kr/spelare. I finalspelet endast greenfee. 
SGF:s och BDGF:s Introduktionskort gäller INTE.

Final: Från varje deltävling går 20 procent av 
startfältet direkt till final. Om flera lag 
inom denna grupp har lika många po-
äng går samtliga dessa till final. Redan 
finalklara lag erbjuds spela fler kvaltäv-
lingar om plats kan erbjudas. De spelar 
då endast om dagens fylliga prisbord 
och räknas ej in i gruppen som kan gå 

till final.

Priser: Digert prisbord vid varje deltävling och 
vid finalen. Alla pristagare går till final och pri-
serna utdelas finaldagen. Vid finalspelet, som 
alternerar årsvis mellan klubbarna, utses årets 
Dalsland Tourmästare.

För mer utförliga bestämmelser se  
www.mellerudsnyheter.se

Välkommen till Dalsland Tour 2016!

Öppen partävling, spelas som fyrboll bästboll, poängbogey i 
en klass. Varje klubb anordnar var sin deltävling/kvaltävling.

Melleruds GK 28 maj
Dagsholm GK 2 juli 
Forsbacka GK 20 augusti

Final 2016 på 
Melleruds GK 
den 17 september

2016

Forsbacka GK
Tel 0532-61690

Dagsholm GK 
Tel 0528-20377

11  
år
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Varuhuset är sprängfyllt inför sommaren 
välkommen att fynda!

Tel: 0530-404 80 • www.blomsvaruhus.se • E45, 3 km norr om Mellerud avfart Håverud

     Öppet
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

Välkommen in!Kaffe, glass eller 
á la carte

Välkommen in
till Café Brevé!

Lösgodis

Hinkset 

Väskor / Plånböcker 
Resväskor

590
/ hg

• Fritid/Verktyg
• Grillartiklar
• Hygienartiklar
• Städ/tvätt
• Hund/kattartiklar
• Sportkläder

• Underkläder
• Damkläder
• Herrkläder
• Barnkläder
• Leksaker
• Väskor

• Porslin/Heminred.
• Hemtex/Mattor
• Smink
• Skor

Våra avdelningar

Med reservation 
för slutförsäljning

i massa läckra färger
Prydnadskuddar

49.90/st

från 

5990
/set

Shorts
Dam Herr

Följ oss på
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Upplev Åmål

Andra evenemang 2016

Åmåls fotofest 30 april-7 maj
Åmålstravet V86 22 juni

Forsbackaveckan 16-21 juli
Hamnkalaset 21-23 juli

Bokdagar i Dalsland 29-30 juli
Packmopedsturnén 3 augusti

Åmålsdagen 6 augusti 
Glupsk på Dalsland 20-21 augusti
Åmåls ljusfest 8 & 10 september

Fiskehälja 10-11 september

6-10 juli
Åmåls Bluesfest

- 25:e upplagan 2016 -

Flera nyheter på Forsbacka

Herrgårdsbyggnaden på Forsbacka står redo för säsongens gäster.

Stora salen i herrgårdsbyggnaden har fått nya tapeter och 
konferensutrustning.

Forsbacka GK har en oslagbart vacker bana.

Tel. 0531-100 12 • Storgatan 24, Bengtsfors
Tel. 0533-103 45 • V. Storgatan 1, Säffle

LEK & BOSÄTTNING

Guld- och silversmycken
Glas och porslin

Leksaker

Guld- och silversmycken
Glas och porslin

Leksaker

Tel. 0531-100 12 • Storgatan 24, Bengtsfors
Tel. 0533-103 45 • V. Storgatan 1, Säffle

Vi fixar det digitala hemmet
Storgatan 8, BENGTSFORS • 0531-617 95

Forsbacka är laddat för 
en händelserik säsong 
och många besökare. 
Till nyheterna hör en 
omlagd 13:e green, 
en uppfräschning av 
herrgårdens övervå-
ning och en ny pro i 
välmeriterade Birgitta 
Hansen.
Den stora salen på herr-
gårdsbyggnadens övervåning 
har nyligen tapetserats med 
1800-talet tidstypiska möns-
ter och fått en komplett 
konferensutrsutning. 

Restaurangen en trappa 
ner drivs liksom de två se-
naste åren av Ximena och 
Ziad Kawaach med perso-
nal. Denna säsong kommer 
de att presentera en ny kock 
och tre nya medarbetare.

Terassen på husets baksida 
som byggdes av klubbmed-
lemmar i fjol har blivit en 
populär plats, med utsikt 
över en stor del av banan, 
där ett frivilligt röjarlag ar-
betat i vinter för att göra ut-
sikten ännu bättre.

– Vi har också lagt om 
trettonde green  som lutade 
skarpt åt vänster. Arbetet 
gjordes i september/oktober 
och greenen i sin nya layout 
blev spelbar från start. Den 
befintliga grästorven rullades 
av och sedan på igen, berät-
tar Christer Stolpen som gör 
sitt tredje år som klubbchef 
på Forsbacka i år.

Ny pro
Pro Birgitta Hansen har tidi-
gare jobbat som pro på Bille-
ruds GK och i Norge. Hon 
har också varit tävlingsledare 
på touren Leta, den europe-
iska damtouren. 

Aktuellt just nu i maj är 
hennes kurser för de som har 
handicap 28-54, som börjat 
med golf men ännu inte rik-
tigt kommit igång.

Aktiv kommitté
Medlemskommittén på 
Forsbacka som leds av Ulri-
ka Abrahamsson, Katarina 
Gip och Morgan Johansson 

är mycket aktiv. En prova på 
dag har hållits, vilket resulte-
rade i flera nya anmälningar 

till nybörjarkurserna och vid 
damernas säsongsuppstart i 
april arrangerade medlem-

Välkomna önskar
Ximena och Ziad

Tel 0532–43076
Mail: forsbackagolfrestaurang@outlook.com 

Välkommen till 
Herrgårdsrestaurangen 

på Forsbacka GK!
Dagens rätt • À la carte

Vi tar också gärna emot förfrågningar om 
specialarrangemang och slutna sällskap.

Öppet 1 maj – 30 september 
varje dag kl. 8.00 – 20.00
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Pro Birgitta Hansen och två klubbmedlemmar på en tidig 
golfrunda.

13:e green fick ny layout i höstas. Här har grästorven rullats av, för att sedan rullas på igen

Din lokala el-affär
VITVAROR

ARMATURER

DAMMSUGARE

SMÅEL

EL-MATERIAL

Med mera

Vi finns på Brandberget

INSTALLATIONER • REPARATIONER

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!

MELLERUDS
NYHETER
MELLERUDS
NYHETER

Dalskog

Dals Rostock

Ödskölt

Sundals-Ryr
Brålanda

Frändefors

Bolstad

Åsebro

Grinstad
Erikstad

Mellerud

Bäckefors Åsensbruk

Håverud

Köpmannebro

Ånimskog

Fengersfors

Tösse

Redaktion:
Stig Bertilsson
Susanne Emanuelsson
Karin Åström

2016

Tidningen om

Produceras av
Box 43, 464 21 Mellerud
Tel. 0530-125 40
Fax. 0530-400 40
www.mellerudsnyheter.se

Tidningen medföljer som bilaga i Melleruds 
Nyheter den 11 maj och i Dalslänningen den 13 
maj 2016. Den distribueras även via Dalslands 
golfklubbar under säsongen 2016.

Tryck: VF Tryck AB, Karlstad, 2016

Annonser:
Christina Callh
Maggan Lindholm

skommittén modevisning 
med golfshopens nyheter. 

Varje år arrangeras en 
hemlig resa, lika uppskattad 
varje gång. I år gick den till 
Kobergs GK. 

Hotellet
Jägmästarflygeln som fick en 
upprustning för några år se-
dan är populär och ofta full-
bokad.  Hotellet har tretton 
rum och 24 bäddar och hade 
behövt fler.

– Hotellet är efterfrågat, 
tyvärr mest på helgerna, så vi 

får ofta tacka nej till gäster, 
men vi har inlett ett sam-
arbete med Stadshotellet i 
Åmål för att kunna ta emot 
fler, säger Christer. 

Evenemang
Forsbackaveckan börjar i år 
lördagen den 16 juli, efter 
Åmåls bluesfest, där Fors-
backa är med på ett hörn 
genom att en av dagarna  ar-
rangera lunchjazz med den 
svenskfödda amerikanska 
bluesartisten Sophie Reed. 

Forsbackaveckan pågår 

från lördag till onsdag med 
olika tävlingar varje dag för 
alla sorters spelare.

– Måndagens scramble 
följs av den traditionella 
pubkvällen, den är upp-

skattad, säger klubbchefen 
Christer Stolpen.

Karin Åström

Fler bilder från Forsbacka 
finns på nästa sida

ADRESS
Axel P AB
Järngatan 2
666 31 BENGTSFORS

TELEFON
0531-615 30

EPOST & WWW
info@axelp.se
www.axelp.se

ÖPPETTIDER
Mån-fre 07.00-18.00
Lördag 10.00-13.00

ADRESS
Mek Service i Dals Ed 
AB
Hammarvägen 2
668 32 Ed (Dals-Ed)

TELEFON
0534-199 80

ÖPPETTIDER
Mån-fre 06.30-17.00

Nu även uthyrning!

Sveriges största
Bygg- och järnkatalog

ute nu!
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RES MED  BÅT OCH TÅG
LÄNGS DALSLANDS KANAL

TRAMPA DRESSIN

Bokning: 0530-310 27 Bokning: 0531-52 68 01 Bokning 0531-106 33
Rederi Dalslandia Dal-VästraVärmlands Järnväg Storholmens Kanaltrafik AB

Bokning: 0531-52 68 01

Upplev en tur på slingrande vattendrag med spännande sluss-
ningar på någon av kanalbåtarna. Under resan kan ni njuta av

god mat och dryck ombord. Resan tillbaka gör ni med vår rälsbuss.

Trampa rakt ut i den Dalsländska och Värmländska naturen
och upplev den på ett annorlunda sätt. Start i Bengtsfors eller
Årjäng. Sträckan är en av Sveriges längsta, 50 km. Turen kan
kombineras med kanotpaket 1-4 dagar. Du kan även trampa en

kortare sträcka för att sedan vända tillbaka.

www.dalslandia.com www.dvvj.com www.storholmen.com

27 juni - 27 augusti 2016
Måndag-Lördag Trevlig  

sommar

Christer Stolpen gör sitt tredje år som klubbchef på Fors-
backa GK.

Ximena och Ziad Kawaach driver restaurangen.

Utsikt upp mot herrgårdens baksida. Där finns en terass med utsikt över en stor del av banan.

Hotellet Jägmästarflygeln är populär bland gästande golfspelare.

Ett av sovrummen i hotellet Jägmästarflygeln.
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590
/hg

Birgitta pro på Forsbacka
Birgitta Hansen, från 
Svanskog, är pro på 
Forsbacka GK.
De senaste tio åren har Bir-
gitta varit verksam i Norge 
där hon arbetade som golf-
tränare i Haugesundområ-
det. 

De tre sista åren var hon 
även driftansvarig för gol-
fbaneanläggning i Hauge-

sund och hade under några 
år även uppdrag för Norges 
golfförbund.

–  Min golfkarriär började 
redan på 70–talet men då 
som spelare. Tyvärr blev jag 
aldrig tillräcklig bra, så det 
blev till att utbilda sig, säger 
Birgitta.

Hon satsade på förvaret 
och Flygvapnet och innehar 
kaptens grad. Den militära 

banan avslutade hon 2000 
och har sedan dess arbetat 
som golftränare. 

–  Men redan 1994 bör-
jade jag arbeta inom golfen 
som TD (Tournament Di-
rector) för Svenska Golftour-
erna. TD uppdragen håller 
jag fortfarande på med, har 
cirka två tävlingar per år, de 
flesta är de som ingår på LE-
TAS/Nordea Tour.

Birgitta Hansen under en kylig golfrunda på Forsbacka i början av maj.

Med ett enda slags 
marginal blev det 
”halv hemmaseger” 
när en mycket jämn fi-
nal i tioårsjubilerande 
Dalsland Tour avgjor-
des på Dagsholm GK i 
Färgelanda i septem-
ber ifjol. 

Bengt-Göran Thulin i hem-
maklubben vann tillsam-
mans med Håkan Amandu-
sson, Uddevalla GK. Håkan 
och Tove Olsson, Melleruds 
GK blev tvåa.

Vinnarnas skörd i fina-
len, som avgjordes som en 
foursome, blev 41 poäng. I 

foursome spelar man i två-
mannalag och spelarna slår 
vartannat slag från tee till 
hål. Över huvud taget blev 
den mycket jämn final med 
de sju bästa lagen inom tre 
poäng. 

Bengt-Göran och Håkan 
tog hem tourfinalen 2015

Håkan Amandusson, Uddevalla GK (t v) och Bengt-Göran Thulin, Dagsholm GK när de just 
har fått sina troféer av Melleruds Nyheters Stig Bertilsson som var prisutdelare. 

Forsbacka GK

Forsbacka GK  Tel 0532-616 90  www.golfstore.se

Testa ut 
nya klubbor!
Beställ en Custom Fitting Lesson™
med Birgitta så bjuder vi på  
utprovningen.
Gäller t.om. juni månad ut.

Beställ 
logobollar nu!
Beställ dina logobollar innan 
den 30 juni, så bjuder vi på 
frakt- och klichékostnaden.

Varmt välkommen till shopen!
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Dalslands Skylt & Reklam

DSR
Mellerud Bengtsfors
0530-101 99             0531-101 66

• Skyltar
• Dekaler
• Arbetskläder
• Böcker

• Brodyr
• Bildekor
• Roll-Ups
• Kuvert

• Visitkort
• Profilkläder
• Presentreklam
• Fönsterdekor

• Broschyrer
• Banderoller
...och mycket 
mer!

dsreklam.se

Här presenterar vi 16 härliga gåvoset som passar 
alla från den passionerade matlagaren till friskusen 
som gör allt för att leva ett hälsosamt och aktivt 
liv. Alla gåvor skall ges med hjärtat, men önskar ni 
ge ett bidrag till Hjärt-Lungfonden så finner ni ett 

gåvoset som är vackert och ger ett bidrag till den 
livsviktiga hjärt- och lungforskningen. Vilket är då 
roligast? Att ge eller att få? Låt oss konstatera att 
ge bort en gåva som uppskattas, är lika härligt för 
givaren som för mottagaren.

Kontakta din närmaste återförsäljare eller Sagaform AB så hjälper vi dig att finna den perfekta lösningen.
Telefon 033 - 23 38 20 | E-post: info@sagaform.com | www.sagaform.com 

Nu är det dags att börja tänka 
på sommarpresenter!

Öppet: 
Vard 9-18 
Lörd 9-13

Välkomna till oss!

9 995:-
ENTRÉ Ställbar säng

Entré Ställbar säng 90 x 200 inkl Bäddmadrass 
Polyeter Kant exkl. ben. (Ord. pris 12 995:-)

JUST NU
KAMPANJPRIS

9 995:-
ENTRÉ Ställbar säng

Entré Ställbar säng 90 x 200 inkl Bäddmadrass 
Polyeter Kant exkl. ben. (Ord. pris 12 995:-)

JUST NU
KAMPANJPRIS

Dalsland Tour 2015
Forsbackaduon Thomas Halling/Urban Larsson segrade i 2015 års första Dalsland Tourkval. De vann 
tävlingen på Melleruds GK på samma poäng som hemmaparet Kjell-Arne Lahger/Monica Lahger. 
Lägre handicap avgjorde den jämna tävlingen.

Thomas Halling, Forsbacka GK har just slagit ut på första 
tee…

… liksom lagkamraten Urban Larsson. Båda ser fundersam-
ma ut men dagen slutade på bästa sätt; med seger!

45 poäng blev det för hemmaduon Kjell-Arne Lahger… … och Monica Lahger. Det räckte till en säker andraplats.

Kvaltävlingen i Dalsland Tour på Dagsholm GK 
i Färgelanda blev tuff och utslagsgivande. Trots 
besvärliga väderförhållanden krävdes det hela 
42 poäng för att ta sig vidare till final.

Efter ”hole in one” på 17:e hålet blev det grattis och skål i 
alkoholfri champagne för Erik Dammann, medlem i Melle-
ruds GK. Han och Majvor Carlström, Dagsholm GK spelade 
dessutom ihop 39 poäng.

Låghandikappade Ola Lindblad och Patric Hörberg, båda 
Onsjö GK, vann lördagens kvalspel efter bitvis strålande spel. 
Patric som har hcp 3,7 gick runt banan på 70 slag. Även Ola 
med hcp 9,9 spelade bra och deras resultat till slut 49 poäng. 
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Inbjudan till 
Dalslands Sparbanks 
årliga Kundgolf 2016
Välkommen fredag den 3 juni 
till Melleruds GK
Vi spelar i par och spelformen som gäller är 
bästboll/poängbogey. Tävlingen är öppen för dig 
som är kund i banken och född 1998 och tidigare. 
Deltagarna delas in i en A- och en B-klass.

Anmälan direkt på www.golf.se

Tävlingsavgift 200kr/par som vi sänker till 
Melleruds GK juniorer. Gratis greenfree

Bygdens bank 
gillar sport och fritid 

Vi finns i din närhet.
Det absolut viktigaste för oss är att du är nöjd med ditt 

val av bil, oss som återförsäljare och serviceverkstad.

Bengtsfors  -  Dingle  -  Ed  -  Lysekil  -  Mellerud  -  Strömstad  -  Säffle  -  Trollhättan  -  Uddevalla  -  Vänersborg  -  Åmål

Dalsland Tour 2015

Tre Dalslandsklubbar representerade i en boll. Fr v Erik Dam-
mann, Melleruds GK, Majvor Carlström, Dagsholm GK (som 
tog sig vidare till final) samt hemmaspelarna Christer Axelsson 
och Leif Gustafsson.

Glada lag. Maria Lindberg och Marie Sjöstedt vann kvalet 
på Forsbacka. De gick i samma boll som Jonas Eriksson och 
Ulrika Abrahamsson. Ulrika vann deltävlingen ”längste drive” 
för damer.

2015 års sista kvalspel i Dalsland Tour avgjordes på Forsbacka GK. Av de 
tio bästa lagen spelade åtta på hemmaplan. Med det fina vädret följde 

fullt startfält där damduon Maria Lindberg/Marie Sjöstedt vann på hela 48 
poäng.

Dagens första boll som slog ut redan kl 7.30 blev lyckosam. 
Karl Nilsson och Gustaf Carlsson (till vänster), båda Dags-
holm GK drog ihop 43 poäng och slutade med det åtta och gick 
till final. Ännu bättre gick det för Onsjö GK:s Daniel Kile och 
Urban Flyrén som slutade på 46 poäng och blev trea.

Med ett enda slags marginal blev det ”halv hemmaseger” när en mycket 
jämn final i Dalsland Tour avgjordes på Dagsholm GK. Bengt-Göran Thulin 

i hemmaklubben vann tillsammans med Håkan Amandusson, Uddevalla 
GK. Håkan och Tove Olsson, Melleruds GK blev tvåa.

Tvåa och trea. Tove och Håkan Olsson, Melleruds GK (t h) 
knep andraplatsen och Gunvor och Bengt-Ove Malmenklev 
blev fyra. Båda lagen en enda poäng efter vinnarna.

Glenn B Eriksson, Forsbacka GK som här slår ut på hål ett var 
tillsammans med Mikael Henriksson endast fyra poäng efter 
vinnarna.

Full fart genom hela svingen demonstrerade AnnSophie Röst-
berg, Forsbacka GK.
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Centrumhuset i Färge-
landa har öppet hela 
sommaren. Här finns 
bibliotek, konsthall, 
medborgarkontor, café 
och turistbyrå där du 
som besökare erbjuds 
en rad upplevelser.  

Färgelanda bibliotek
Här får du lästips, inspi-
ration och möjlighet till 
fördjupning kring nyhe-
ter och aktualiteter. Här 
kan du söka informa-
tion, låna böcker, CD-
skivor samt hyra DVD 
filmer. Du kan använda 
Internet, läsa tidskrif-
ter och dagstidningar 
eller bara ta det lugnt 
en stund. Biblioteket er-
bjuder många tjänster 
både på plats och via 
vår hemsida.

Färgelanda konsthall
Färgelanda konsthall 
ligger på övervåningen 
i Centrumhuset, mitt 
i Färgelanda. Målsätt-
ningen är att i första 
hand visa konst som 
väcker nya tankar och 
berör.
Sommaren 2016 visas 
en utställning om Dals-
lands kyrkor.

Turistbyrå/
Medborgarkontor
Turistbyrån i Färgelanda 
är öppen året runt. Vi 
hjälper dig med allt du 
behöver veta för att få 
en fin vistelse i Färge-
landa kommun och öv-
riga Dalsland. Medbor-
garkontoret hjälper dig 
med övriga frågor.

Öppettider bibliotek, 
konsthall, Medborgar-
kontor/turistbyrå
Månd-onsd 09:00-18:00 
Torsd-fred 09:00-17.00 
Lördag 10:00-13:00 

Café
Månd–fred 09:00-17:00 
Lördag 10:00-13:00
Telefon bibliotek:  
0528-56 75 00 
Telefon turistbyrå/MBK: 
0528-56 73 00 
Telefax: 0528  56 75 01 
biblioteket@fargelanda.se
medborgarkontoret@
fargelanda.se

Centrumhuset i Färgelanda
– där alla möts!

Tel. 0528-56 70 00
www.fargelanda.se

Populär bana på Dagsholm

Banan på Dagsholm GK är uppskattad för sin höga kvalitet...

...och har smaragdgrönt gräs redan tidigt på säsongen.

Lars-Åke och Gunilla Jansson sköter kansliet på ideell basis 
även i år. Han är ordförande i klubben, hon är kassör.

Niklas Jansson med en starholk, tillverdad av klubbmedlemmar. Starar hjälper till med 
banskötsel på Dagsholm GK genom att de äter harkrankslarver.

När Niklas Jansson tog 
över driften av banan 
och restaurangen på 
Dagsholm GK för tre 

år sedan lades fokus 
på spelytor och gre-
ener. Nu är banan vida 
känd och uppskattad 

för sina höga kvalitet. 
Både medlemmar och 
gäster strömmar till. 

 – Banskötseln, bemötande 
och kvalitet är det viktigas-
te av allt, säger Dagsholms 
banchef och arrendator 
Niklas Jansson.

Det pratas i distriktet om 
hur Dagsholm lyckats få ba-
nan så bra på kort tid.

Förklaringen är idogt ar-
bete och välutbildad ban-
personalen. Niklas Jansson 
har själv gått en vidareut-
bildning i banskötsel i Öre-
bro under några veckor i 
vinter och fick för de andra 
deltagarna berätta om hur 
man driver en bana med 
små resurser. 

Dagsholms GK har ingen 
anställd personal i klubben.
Kansliet sköts ideellt av 
Lars-Åke och Gunilla Jans-
son. Banans driftsbolag har 
fyra anställda, plus Niklas. 

– Lite personal och att 
spara när det gäller göd-
ning, diesel och el är viktigt. 
Det finns många leverantö-
rer och där kan man spara 
pengar, säger han.

Omslopad bana 
Golfsäsongen 2016 öppna-
des i samband med tävling-
en Äggslaget som arrangeras 
i samarbete med Torggum-
mans ägg. Traditionsenlig 
påskbuffé serverades i res-
taurangen. Trots den tve-
kande våren deltog runt 50 

spelare och redan här kunde 
man skörda beröm för ba-
nans kondition 2016. Under 
2015 slopades banan om, 
vilket fått positiv genklang 
hos spelarna, speciellt da-
merna. 

I år satsar man speciellt på 
juniorer hos Dagsholm GK. 
Tre onsdagar i maj kommer 

pro Henrik Allén Oltegen 
för att speciellt träna de 
unga spelarna.

–  Ungdomsgruppen är 
en trevlig grupp på ungefär 
20 unga idag och fler är på 
gång. Barn drar andra barn, 
och även föräldrar,  säger 
klubbens ordförande Lars-
Åke Jansson.
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Naturskönt ligger banan invid Ellenösjön 
i Färgelanda kommun i södra Dalsland.

Där finner du spänning, trivsel
och stor tillgänglighet

www.dagsholmgolf.se  •  0528-203 77

Välkomna till
Dagsholm Golfklubb

Ny seniormedlem 2016 från 2.950:-
Ungdom 22-29 år 2.500:-

Greenfee från 150:-
www.dagsholmgolf.se

Ställplatser med el för husbil/husvagn

DAGSHOLM
GOLFBANA

Restaurangen fräschas upp och får en ny del i askträ. En hyllning till naturen, säger Niklas 
Jansson.

Anneli Gustafsson sköter reception och restaurang...

... i sommar får hon hjälp av Sofia Jansson.

Henrik pro på Dagsholm
Henrik Allén 
Oltegen, utbildad 
PGA - instruktör, 
är headpro på 
Torreby Golfklubb 
men även verksam 
på Dagsholm GK. 

På Dagsholm hjäl-
per Henrik, förutom 
privatelever, juniorer 
och nybörjare som tar 
grönt kort. Tre onsda-
gar i  maj kommer han 
till Dagsholm för att 
speciellt träna de unga 
spelarna.

Henrik har spelat 
golf sedan barnsben 
och är före detta täv-
lingsgolfare.  Tidigare 
har han varit assiste-
rande tränare i Lyck-
orna GK och i Sotenäs. 

Henrik Allén Oltegen är pro på Dagsholm GK.

Stabil ekonomi
Dagsholm har dessutom sex 
seniorlag, en stabil veteran-
grupp och ett 75-årslag där 
den äldste spelaren är 85. 
Gästspelet på greenfee ökade 
med 60 procent förra året 
och medlemmar kommer 
till, både helt nya och åter-
vändare.

– Vi är med i greenfeeö-
verenskommelsen i distrik-
tet. Det innebär att klubbar 
i distriktet spelar till redu-
cerat pris och juniorerna 
spelar gratis på alla banorna, 
berättar Niklas.

– Ur klubbens synpunkt 

ser det bra ut, vi har en stabil 
ekonomi, säger Lars-Åke 
Jansson. 

Färgelanda kommun har  
gjort om sina bidragsregler 
till föreningar så att även 
äldre premieras för sitt ak-
tiva liv. Dagsholm GK ser 
mycket positivt på detta. 

Nytt i restaurangen
Nu i vår genomgår restau-
rangen en uppfräschning, 
får nytt värmesystem och 
expanderar i storlek. Det 
som tidigare var en golfshop 
blir en mysig, del av lokalen, 
med väggar klädda i ask. 
Det är Niklas som gör job-

bet och han säger att valet av 
inredning är en hyllning till 
naturen. 

I restaurang och receptio-
nen arbetar Anneli Gustafs-
son och hon får i sommar 
hjälp av  Sofia Jansson.

Nytt för i år är ett samar-
bete med Dalslands Folk-
högskola när det gäller 
övernattningar och boende-
paket.

En annan nyhet är att en 
ny logotyp, som ger en upp-
fattning av Dagsholms geo-
grafiska läge, håller på att 
utarbetas.

Karin Åström
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”Golf är en lustbetonad motion”

mansvetsat gäng. Tyvärr till-
kommer det inte så många 
yngre medlemmar, så det 
skulle vi gärna vilja välkom-
na, säger Stig.

Vid årets första måndags-
golf dök ett 20-tal deltagare 
upp. Som mest kan de vara 
ett 50-tal seniorspelare.

– Vi håller oss pigga tack 

vare golfen, säger Stigs hus-
tru Inger leende. Vi har haft 
MAS-tävlingar i ungefär 25 
år. Fikat efteråt är väldigt 
roligt.

– Vi är kanske Melleruds 
största pensionärsförening, 
framhåller Stig. 

Han och Inger sitter och 
tar emot betalningen för da-

gens måndagstävling. Den 
ene efter den andre dyker 
upp, man samlas i grupper 
och samtalen rinner på un-
der avspända former. Man 
går nio hål, vilket beräknas 
ta cirka 2,5 timme.

– Golfbanan är en viktig 
träffpunkt, detta är verkli-
gen friskvård, menar Berith 

Lindblad, en av deltagarna.
87-årige Birger Nilsson 

står och plirar i solskenet.
– Golf är en lustbetonad 

motion!
Susanne Emanuelsson

Gammal är äldst. Tre pigga seniorer, från vänster: Birger 
Nilsson 87 år, Mait Andréasson 81 år och Henry Yngve, 88 
år ung.

Ett knippe pigga MAS:are på väg ut för golfspel en måndagsmorgon i maj.

Birger Nilsson, 87:

MAS är förkortningen för 
Melleruds Aktiva Seniorer. 
Och aktiva är just precis vad 
de är. Förutom att de spelar 
golf med glädje så hjälper 
många av dem till med ba-
nans skötsel. Det kan hand-
la om allt från att klippa 
gräs till att tvätta rent skyl-
tarna. Det kan banansvarige 
Tomas Boström skriva un-
der på.

– Klubbens medlemmar 
är mycket engagerade i år, 

understryker han. De är 
även behjälpliga under täv-
lingar, bland annat som täv-
lingsledare och starter.

– Vi hjälper till så mycket 
vi kan, säger Stig Nilsson, 
ordförande i seniorkommit-
tén.

Viktigast är gemenskapen 
menar deltagarna. Man träf-
fas under lustfyllda former. 
Själva tävlandet är inte det 
viktigaste, utan samvaron.

– Vi är ett väldigt sam-

Varje måndagsmorgon, med uppehåll under juli, 
är det MAS-träff med golfspel och gemensamt 
fika efteråt inne i restaurangen. Deltagarna är 
mellan 65 och 90 år.

Melleruds  
största matbutik
Vi har 
allt för  

sommarens 
grillfester 

↰

Kronan

Mellerud

Alla dagar 7-22*

* nya öppettider från första juni

Telefon 050-106 33, Telefon Lager 0530-105 04

Vi är ombud för
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Främst står Stig Nilsson, ordförande i seniorkommittén med hustrun Inger. Bak syns gänget som deltar i dagens måndagstävling.

1000 kvm med vår- och sommarnyheter – 3500 artiklar i lager

www.uteinne.se
Öppet: mån-fre 9-18 lunchöppet, lör 10-14

Torget, Mellerud Tel: 0530-130 60

Dalslands största
heminredningsbutik

Stort sortiment med grilltillbehör

Muurika  
stekhäll

58 cm inkl. ben 
1.295:-

Pizzasten 
149:-

Rökspån 
25:-

Grillrengöring 
49:-

Grillstartare 
119:-

Rökspån 
69:-

Flera smaker

Paellapanna 
stekhäll 
60 cm komplett 
inkl. brännare  
1.395:- 

Stekhäll  
70 cm komplett  
inkl. brännare  
2.295:- 

Utställning av markiser o solskydd

Grått runt bord 
& 4 stolar 
1.995:-

Bord & 4 stolar 
5.900:- Svart solstol 

395:-Svart solsäng 
395:-

Glasburk med kran 

från 89:- 
Stort sortiment konstgjorda blommor

Glasmuggar 

m. sugrör  20:- 

Fat från 10:-

Blomkruka från      
19:-

Balkongkruka 
för räcke 
39:-
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Fokus på arbetsglädje och vi-känsla

Ordförande: Joacim Bergqvist. 
Sekreterare: Christer G Olsson. 
Kassör: Håkan Björk. 
Ledamöter: Lars Törnquist, Tove Olsson. 
Suppleanter: Lennart Magnusson, Gunilla Andersson.

Styrelsen i Melleruds GK:

Klubbens nya ordförande, Joacim Bergqvist, upplever en nytändning bland medlemmarna.

Fräsch restaurang – öppen året runt

Dagens lunch serveras året runt på golfrestaurangen. På utsidan finns en rymlig altan med uteservering.

Nytänk, arbetsglädje 
och vi-känsla. Behov 
av fler medlemmar och 
sponsorer. Det foku-
serar Melleruds GK på, 
framhåller klubbens 
nya ordförande Joacim 
Bergqvist.
Man är inne på andra året 
av ett femårigt nyttjande-
avtal av banan. Tricona AB 
sponsrar med 150 000 kro-
nor under 2016, övriga år 
ligger summan på 100 000 
kronor. I år har klubben 
även sökt och fått ett bi-
drag på 100 000 kronor från 
Melleruds kommun.

– Vi är jätteglada för 
detta.  Pengarna från kom-
munen är inte öronmärkta, 
vi ser det som en signal att 
kommunen vill hjälpa oss. 
Vi vill ju bygga framåt och 
behöver fler sponsorer och 
fler medlemmar, eftersom 
det är de enda intäkterna 
klubben har, säger Joacim.

MGK har drygt 200 
medlemmar 2016.

Behovet av fler medlem-
mar är stort, därför gäller 
det för klubben att blir mer 
attraktiv. Joacim understry-
ker att han upplever mer 
glädje, en nytändning bland 
medlemmarna.

Gör ett jättejobb
– Kanske mycket beroende 
på vår arbetsgrupp som gör 
ett jättejobb ute på banan. 

Du bokar greenfee 
och golfpaket inne på 
golfrestaurangen. Här 
finns även ett bassor-
timent av golfprylar. 
I den angränsande 
byggnaden finns fyra 
nyrenoverade B&B-
rum samt konferens-
lokal.
– Jag ser en uppgång här 
och det känns väldigt ro-
ligt. Vi har öppet året runt 
för luncher och började med 
helgöppet och helgmeny 
den 1 mars, berättar Gun-
Britt Nilsson. Hon driver 
golfrestaurangen som har 
fullständiga rättigheter.

Hon står även bakom 
Sunnanå Hamnkrog i Sun-
nanå hamn samt restau-
rangen på Bloms Varuhus. 
Ansvarig för golfrestaurang-
en är dottern Mia Carlsson, 
medan en annan dotter, Jea-
nette Schwartz, sköter det 
administrativa arbetet med 
verksamheterna.

Den ljusa restaurangloka-
len tar  120 sittande gäster, 
men det går att få in upp till 

150. På altanen som sträcker 
sig runt väggen med utsikt 
över banan finns en ute-

servering. I köket hittar vi 
kockarna Annika Fredriks-
son och Malena Rådén. Inte 

att förglömma är Gun Öst-
erviks smarriga hembakade 
bakelser, kakor, tårtor och 

smörgåstårtor. Greenfee 
betalas inne i restaurang-
en. Du hittar även ett bas-
sortiment av peggar, bollar, 
handskar och kepsar.

I den före detta 
golfshopen in den intillig-
gande byggnaden finns en 
konferenslokal för ett 50-
tal gäster. I samma byggnad 
erbjuds fyra nyrenoverade 
B&B-rum.

– Du kan hyra konfe-
renslokalen och komma in 
i restaurangen och äta, det 
fungerar väldigt smidigt. Vi 
säljer golfpaket också, för-
klarar Gun-Britt.

Då bor man i B&B-rum-
men, spelar golf på dagen 
och äter en trerätters mid-
dag på Sunnanå Hamnkrog.

– Vi sköter transporten 
mellan boendet och ham-
nen. Kunderna har varit väl-
digt nöjda med det arrange-
manget, säger hon.

Susanne Emanuelsson

verksamheten i fjol, många 
företag nappade på idén. 
Detta koncept kör klubben 
vidare på i år och hittills är 
sju lag anmälda. Fyra perso-
ner per lag går nio hål under 
lättsamma spelformer. Inga 
krav på medlemsskap eller 
grönt kort finns.

– Det var jättepopulärt i 
fjol. Man träffas fyra gånger 
per år, två på våren och två 
på hösten. Efteråt blir det 
mat och dryck på restau-

rangen, berättar Joacim. En 
fördel med banan i Sunnanå 
är att den är lättillgänglig, 
menar han. Inga långa vän-
tetider, det är egentligen 
bara att kolla vädret och se-
dan gå ut.

På hemsidan finns en ny 
banguide, framtagen av Leif 
Sandberg, Forsbacka GK.

Susanne Emanuelsson

Vi har en bra dialog med 
banansvarige Tomas Bo-
ström och markägaren Mar-
cus Engebretsen. Vi har fått 
tillbaka arbetsglädjen, men 
det kan nog ta två till tre år 

innan allt flyter på som det 
ska. Men vi har bara börjat 
resan och tar det steg för 
steg. Kom hit ner och prova 
på golfspel! uppmanar Joa-
cim.

För att locka fler unga 
spelare anordnar klubben 
prova-på-golf för låg- och 
mellanstadieelever under 
maj månad. Totalt är drygt 
160 ungdomar bokade. 
Klubben kommer som van-
ligt att anordna prova-på-

golf för alla som är intresse-
rade, oavsett ålder.

Regelbunden träning
– Vår plan är att kunna er-
bjuden regelbunden träning 
för både juniorer och andra 
spelare. Vi har haft Birger 
Kjellstedt som pro tidigare 
och planerar att fortsätta 
samarbetet med honom. 
Omfattningen är dock inte 
klar i dagsläget.

Korpgolf införvivades i 



15Dalsland 2014TOUR
TOUR

1 Linje 16,7

1 punkt hela vägen

2016

Vi på Coop vill göra det lättare att väl-
ja ekologisk mat. Nu har vi märkt 
ut de varorna med ”Alltid bra pris” 
-pilar, så att de är lättare att hitta. 
Och du vet väl att vi varje vecka dess-
utom sänker priset rejält på flera eko-
logiska varor? Håll utkik efter Veck-
ans Eko-symbolen!

ÖPPETTIDER MÅN-LÖR 08 -20  SÖN 10 - 20 

–
ÅR

ETS
 INSATS 2015 VINNARE

Läs mer på coop.se

Sveriges
Grönaste 

Varumärke

SVERIGES GRÖNASTE VARUMÄRKE 2014 - ÄNGLAMARK
SVERIGES GRÖNASTE VARUMÄRKE I KATEGORIN 
DAGLIGVARUHANDEL - COOP
Enligt undersökning av varumärkesbyrån Differ.

ÅRETS INSATS INOM HÅLLBART VARUMÄRKESBYGGANDE 
2015 FÖR KAMPANJEN #EKOLÖFTET - COOP
SVERIGES MEST HÅLLBARA MATBUTIK 2015 - COOP
Enligt Sustainable Brand Index.

ekologiska
 cocktailtomater i ask
Spanien/Italien/Coop Änglamark
250 g, jfr-pris 50:-/kg. Klass 1.

25k  
2 för  

40k  
2 för  

ekologisk fetaost
Coop Änglamark
150 g, jfr-pris 133:33/kg.

ekologisk Juice
Coop Änglamark
Välj mellan apelsin och äpple. 1 liter.

59)=/kg

 

färsk fläskkotlett
Sverige/Scan
Benfri, i bit. Ca 820 g.

alla grillar

olika.

10k  /st

 

kanon-
pris

Du kan alltid räkna med bra priser på kött hos oss. 
Vi har sett över ordinariepriserna på allt kött vi säljer 
och sänkt ett flertal av dem. följ pilarna i butik! 

–

Veckans erbJuDanDen 18/5–24/5   

läs mer på coop.se

C
K
_v
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_B
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n_
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Välkommen till 
 Sunnanå Golfbana!

Sunnanå Golfbana i Mellerud är en välskött 18 håls ängs- & parkbana i en vacker naturmiljö 
nära Melleruds centrum. Här finns restaurang med fullständiga rättigheter, konferenslokal 
och ett mysigt Bed & Breakfast cirka 25 m från första tee. Husbilsparkering med el.

Sunnanå
Restaurang & Konferens

Lunchbuffé
à la carte  •  Café  •  B&B

0530 - 135 70

Välkommen in till

• Lunchbuffé
• B&B
• Konferens
• Bröllop och  

festarrangemang

www.sunnanahamnkrog.se   info@sunnanahamnkrog.se
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www.mellerud.se • Tel. 0530-180 00 • Följ oss på Facebook

DIN KOMMUN

Var med och påverka vår gemensamma framtid.

FC Mellerud spelar nästa år i Svenska Futsalligan. Foto: Marcus Ek 
En ny bollhall för att komplettera Rådahallen. 
Beräknas klar under 2017.  

Kombohus likt detta på Tjörn kan bli aktuella i  Mellerud 

Nya hyresrätter i centrala Mellerud. Arbetet med 
detaljplaner för att möjliggöra detta har påbörjats.

Efter många år av minskning ökar Melleruds kommuns befolkning igen. 
 Förra året ökade vi procentuellt mest i hela Fyrbodal. I mars 2015 hade 

vi 8 991 invånare, nu har vi 9 167, en ökning med nästan två procent.  
Därför har vi nu möjlighet att satsa.  Här är några exempel på vad som är på gång:

Pubeftermiddag på Fagerlidshemmet

Ett nytt modernt särskilt boende för äldre på 
Ängenäs. Beräknas påbörjas under 2017.

Sommaravslutningsfest på Stinsen

En renovering av Ungdomshuset Stinsen. 
Påbörjas snarast.

Mellerud – en drivande och nytänkande kommun 
i framkant av utvecklingen, där barnfamiljer och 

ungdomar prioriteras.

Ny tävling med spanienresa som pris

Berith Lindblad och maken Sterner slår ett slag för klub-
bens tävlingar 2016.Inger Nilsson och Berith Lindblad på väg ut på 18-hålsbanan.

Tävlingssäsongen på 
Melleruds GK har dra-
git igång. Årets höjd-
punkt är utan tvekan 
Dalsland Tour där en 
deltävling samt finalen 
avgörs på Melleruds 
golfbana i Sunnanå.

En nyhet är tävling-
en Race to Espana 
där fyra lag vinner en 
golfresa med pro till 
Spanien.
Dalsland Tour är årets 
höjdpunkt och det är hög 
tid att anmäla sig. Första 
anmälningsdag var 9 maj. 
Tävlingsformen har åter-
gått till bästboll i både kval 
och final. På klubbens egna 
tävlingar deltar i regel mel-
lan 30-60 medlemmar. När 
Dalsland Tour arrangeras på 
hemmaplan kan melleruds-
spelarna vara så många som 
upp till 80-90 stycken. Den 
5 juni spelas en deltävling i 
Race to Espana i Mellerud.

– Vi blev tillfrågade att 
arrangera och nappade di-
rekt. Ett 20-tal par har 
redan anmält sig, berättar 
Berith Lindblad i tävlings-
kommittén.

Spelformen är tvåmanna 
scramble slaggolf. 14 deltäv-
lingar genomförs runt om 
i landet och topp-två från 
varje deltävling vinner en 
plats i Sverigefinalen som 
spelas på Mauritzberg GC 
den 11 september. I finalen 
vinner åtta personer (fyra 
lag) en golfresa med pro till 
Islantilla i Costa de la luz 
Spanien i februari 2017.

Herr- och damgolf
På onsdagar med start 11 
maj anordnas herr- och 
damgolf. Detta pågår till 
slutet av september och in-
tresset ökar hela tiden för 
denna populära tävling. De 
tjugo bästa i herrgolfen och 
tolv bästa i damgolfen spe-
lar matchspel över 18 hål, 
sedan får de tio matchvin-

narna till finalspel över nio 
hål. Där slår alla ut från 
samma hål och en spelare 
slås ut per hål. Den som blir 
kvar på slutet vinner. Seg-
rare i herrgolfen 2015 var 
Daniel Blücher Björkståhl,  
i damgolfen vann Birgitta 
Ehrenroth. 

– I snitt kommer 50-60 
herrar och mellan 15-20 da-
mer varje gång, säger Berith.

Dam- och herrgolfen har 
stor avslutning tillsammans 
i golfrestaurangen med mat, 
dryck och prisutdelning.

Utbyte med  
andra klubbar
Klubben har ett utbyte med 
Uddevalla GK, Dagsholm 
GK och Allmag GK som 
heter Fyrbodal (före detta 
MUFF). Deltagarna brukar 
vara 50+ för damer och 55+ 
för herrar. En tävling ge-
nomförs per klubb.

– Vi i MAS:arna har även 
utbyte med Dagsholm GK, 
bästboll. Vi har mixade lag 
med spelare från båda klub-
barna och en tävling per 
klubb och bana, förklarar 
Berith.

Utbytestävlingarna är ett 
sätt att locka folk och få fler 
tävlingstillfällen.

En spelare i klubben väl 
värd att nämnas är Urban 
Svensson, vars största merit 
hittills är seger i Sverigefi-
nalen av Mercedes Trophy. 
Sedan kammade han hem 
tredjepriset i A-klassen vid 
världsfinalen i Stuttgart. 
Bland klubbens framgångs-
rika juniorer studerar Johan 
Arwedahl på golfcollege i 
USA, Lisa Broberg har bör-
jat plugga på golfgymna-
siet i Halmstad och Daniel 
Blücher Björkståhl studerar 
på anrika Chalmers.

Susanne Emanuelsson

Fotnot: I tävlingskom-
mittén ingår ordföran-
de Göran Nilsson, Berith 
Lindblad och Göran Eriks-
son.
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KAMPANJ-
PRIS!

KAMPANJ-
PRIS! 

BATTERITRIMMER 136LiL

2.990:-
ORD. REK. PRIS 3.500:- INKL. MOMS

 
RIDER 213C

33.900:-
ORD. REK. PRIS 36.900:- INKL. MOMS

3.000:-
I INBYTE!*

3.000:-
I INBYTE!*

 
AUTOMOWER® 420/430X
PRIS FRÅN 

21.900:-
REK. CIRKAPRIS INKL. MOMS

*Få 3000 kr rabatt på Husqvarna Automower 420 eller 430X   
  vid inbyte av din fungerande motordrivna gräsklippare.

KAMPANJ-
PRIS!

KAMPANJ-
PRIS!

iL

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

KOM IN TILL OSS OCH BOKA DIN MONTERING AV ROBOT! 

AXIMA I ERIKSTAD AB | BJÖRNEBOL ERIKSTAD | 464 92 MELLERUD | 0530-512 50

KAMPANJ PÅ EFFEKTIVT 
TRÄDGÅRDSARBETE

Däckarna
i Mellerud AB

www.dackteam.se/mellerudÖppet mån-fre 7.00-17.00Tel. 0530-101 77

DÄCKARNA

Vi stöttar golfen i Dalsland

VI INSTALLERAR
OCH SERVAR!

Klippare med robusta knivsystem som mal ner
kvistar, kottar och fallfrukt till gödning!

VAR RÄDD OM DIN FRITID,
LÅT EN ROBOT GÖRA JOBBET!
VAR RÄDD OM DIN FRITID,
LÅT EN ROBOT GÖRA JOBBET!

ERVINGS
ENTREPRENAD

070-66 70 442

Säljer även GreenWorks 
80V gräsytemaskiner

Melleruds Nyheters 
Sommarmagasin 
utkommer 1 juni

Manusstopp 20 maj

– LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!
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Köpmannebro

Ånimskog

Fengersfors

TösseAnnonser bokas hos
Christina  eller  Maggan
Tel. 0530-125 40
annons@mellerudsnyheter.se
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Ser en nytändning i klubben
Marcus Engebretsen, 
Tricona AB, ägare till 
marken vid golfbanan 
i Mellerud tycker han 
ser en nytändning i 
klubben.

Under 2016 har han 
ökat sponsringen med 
50 000 kronor för att 
ge klubben extra hjälp 
med ekonomin.
Marcus och Melleruds GK 
har ett femårigt avtal som 
innebär att Marcus sponsrar 
med 100 000 kronor per år. 
Att klubben haft det tufft 
under flera år är ingen hem-
lighet, så för att ge dem lite 

andrum och extra skjuts be-
slutade Marcus att sponsra 
med 150 000 kronor under 
2016.

– Jag vill att golfklubben 
ska fortsätta att bedriva sin 
verksamhet på samma bra 
nivåer som idag, de förtjänar 
den hjälp jag kan ge dem. 
Jag har en bra dialog med 
nya ordföranden och ser po-
sitivt framtiden. Jag förstår 
att man jobbar med lite nya 
vägar och med ny energi, 
det är väldigt roligt, säger 
Marcus.

Tidigare låg marken (cir-
ka 98 hektar varav 14 hektar 
består av den gamla kort-
hålsbanan) ute till försälj-

Marcus Engebretsen är 
positiv till utvecklingen på 
Melleruds GK. Arkivbild.

”Mycket bygger på ideellt arbete”

– Mycket bygger på ideellt arbete av klubbens medlemmar. Det är ett måste för att vi ska kunna hålla banan öppen, 
säger Tomas Boström, banansvarig. I bakgrunden syns en klubbmedlem klippa gräs.

18-hålsbanan i Mellerud öppnade liksom föregå-
ende år mycket tidigt, redan under påskhelgen. 
På försäsongen ställer ett gäng klubbmedlem-
mar upp och jobbar ideellt med banskötseln.

– Att få en bättre bana bygger på mycket 
ideellt arbete, säger Tomas Boström, som är 
banansvarig.

Målet är att hålla banan i 
befintligt skick och förbätt-
ra med åtgärder som inte 
kostar för mycket.

– Klubbens medlem-
mar är mycket engagerade 
i år, det finns ett gäng som 
hjälper till väldigt mycket 
på ideell basis, konstaterar 
Tomas.

Arbetet med banan under 
mars och april har skötts 
enbart av klubbmedlem-
mar och Tomas själv. Som-
marpersonalen börjar i maj 
månad. Det handlar om 1,5 
tjänst.

– Hittills tror jag att ba-
nans skick blir bättre än i 
fjol. Jobbet vi har lagt ner 
under några år börjar ge 
resultat nu. Det ser man 
på gräsets kvalitet, berättar 
Tomas och uppmanar alla 
golfare att komma ner till 
Sunnanå för att själva testa.

Man har kört ut både 
järnsulfat och gödsel på gre-
enerna, för tillfället ligger 

fokus på att klippa gräs.
– Ju tidigare man klipper, 

desto färre maskroser. Trots 
kylan vi haft i vår har gräset 
växt bra.

Tomas ansvarar för drif-
ten av fastigheterna på om-
rådet liksom banans skötsel. 
Totalt handlar det om 16 
lägenheter. Sex av dem ägs 
av privatpersoner, medan tio 
lägenheter hyrs ut till Mel-
leruds kommun som inhy-
ser ensamkommande barn 
i dem.

– Det har fungerat excep-
tionellt bra! De är ett före-
döme för hela Sverige, vill 
jag påstå. Personalen, som 
jag har nära kontakt med, är 
både engagerad och skick-
lig. Ingen av de boende har 
stört någon på banan, det är 
helt otroligt att ingen testat 
att gena över banan. Jag har 
bara hört positiva kommen-
tater från klubbmedlem-
marna också, understryker 
Tomas.

ning. Nu har försäljningen 
dock dragits tillbaka.

Susanne Emanuelsson

Han framhåller att de 
första nio hålen är en pay 
and playbana. Lilla banan är 
stängt sedan ett par år.

Susanne Emanuelsson
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Golfarens paradis 
med 7 banor i närområdet

Fint boende och lyxiga måltider

Kickoff, event, fiske och bad  
i något av våra smultronställen i skogarna 

Munkedals herrgård

www.munkedalsherrgard.se • info@munkedalsherrgard.se
Sörbygdsvägen i Munkedal • 0524-285 06

Vi arbetar med mer än produktion av 
Melleruds Nyheter. Behöver du en  
jubileumstidning, kundtidning eller  

broschyr – vi hjälper till med allt från  
idé till produktion, tryck och distribution.
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Välkommen till Kanalyran 2015

2015 års Kanalyra upprepar i mångt och 

mycket framgångsreceptet från 2014. Vi satsar 

på en yra för dalslänningar och hemvändare, 

där det mesta har lokal anknytning. Vi behål-

ler också vår ambition att det inte ska tas ut 

några entréavgifter till det som sker i Kanalyre-

kommitténs regi. 

Mycket kommer att kännas välbekant. Barn- och vuxenkor-

tege, musikkår som spelar på olika platser, jordbruksaktivite-

ter, barnunderhållning, bakluckeloppis, Mejeriets aktiviteter, 

Smyrnas tält, Starke man, vattenbollarna, föreningsaktivite-

terna med mera.

Men vi har också små förändringar av tidigare aktiviteter. 

Dansen på Torget är förlängd till tre timmar per dag efter 

starka önskemål från dansarna. Tävlingen Kanalyreidolen 

ersätts av en talangshow under fredagen och ungdomsmusik 

från scenen på lördagen.

Dessutom presenterar vi en rad nyheter. Några av dem: 

Centrumsalongen visar bio både fredag och lördag (entré-

avgift). Det blir hundaktiviteter som pågår alla tre dagarna, 

och kaninuppvisningar under två. 

Musiken är som förra året i stort sett bara lokal, men trots 

det högklassig. Vad sägs om ett ungdomsband som gjort suc-

cé på UKMs riksfinal, svenska mästarna i countryrock,  ett 

band som utökat till att bli lite Dalsland Allstars,  två riks-

spelmän och ett kamratgäng som innehåller många av de 

musiker som underhöll dalslänningarna på 1960-talet och 

framåt, för att nu bara nämna några.

Vi passar också på att fira 20-årsjubileet av Melleruds 

kommuns vänortssamarbete med Orissaare i Estland. På 

Kanalyran får vi besök av sju mycket musikaliska ungdomar 

därifrån och deras lärare. Missa inte dem, de är med och 

spelar alla tre dagarna.

Med hopp om en härlig Kanalyra för alla.

Kanalyrekommittén

LÖRDAG 25 JULI

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN
för programtidning med karta och anmälningslista

Herrljunga Folkets park Bilisten i Floby

Paroy i Herrljunga 
Tempo i Vedum

Paroy i Annelund  
Statoil Naum

Kents Bilar och Bensin, Skölvene ICA Supermarket Nossebro

Statoil Vårgårda 
OK/Q8 Vårgårdarasta

Kullingstrofén
anordnas av
Kullings MS

Kjell Olofsson är Kullings mest meriterade rallyförare ge-

nom tiderna. Här med tre av sina fyra SM-tecken. Sid. 14-15.
Thomas Lennstrand lade rallyhjälmen på hyllan 2001. Nu 

är han tillbaka i rallyvärlden. Sid. 12-13.

Bilder
från 2014 
Sid 8 - 11

Kullingstrofén 2014. Hässleholms Stoffe Nilsson vann tre av fyra sträckor och tog hem totalsegern, 19,5 sek före Bengt 

Abrahamsson.
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2015

Dagsholm GK 30 maj Melleruds GK 27 juniForsbacka GK 23 augusti

Final 2015 påDagsholm GK den 12 september

Christer Stolpen är klubbchef på Forsbacka GK sedan snart 
ett år.

Golf- och boendepaketen på Dagsholm efterfrågas allt mer, berättar Niklas Jansson. Här glada 

gäster från Norge.

Hos Melleruds GK och på Sunnanå golfbana kan 
man verkligen tala om nystart inför 2015. Nya avtal 
med markägare, restaurang som utvidgad verksam-
heten och nya medlemmar som tar ”grönt kort”. Då 
svänger det till positiva vindar över Mellerudsgolfen.Dessutom med golf för unga och gamla. Klubben 

har en uttalad målsättning att locka fl er ungdomar. 
För de allra bästa är målet att nå elitnivå. Breddmäs-
sigt försöker man också locka till sig nya ungdomar 
genom ett skolprojekt bland elever i årskurs fyra i 
Mellerud.

– Sid 10 –

”Bättre än någonsin”
Nu är det uppåt på Dags-holm GK i Färgelanda. Fa-miljärt är ledordet för både banan och klubben. Efter nystarten härom året har medlemsantalet i klubben ökat och på banan sker in-vesteringar. 

Allt fl er nya gäster dyker också upp. Är det inte ett lokalt fotbollslag likt FC Trollhättan som tog in på Dagsholm för att stärka teamkänslan så kan det exempelvis vara en grupp norska golfspelare.
– Dagsholm är bättre än någonsin. Det vågar banä-gare Niklas Jansson intyga.

– Sid 4-5 –Det nya jobbet ger Christer mindre tid för eget golfspelSedan fjolåret har Forsbacka GK åter en ny klubbchef. 
Christer Stolpen, mångårig medlem och aktiv i klub-
ben, har fått uppdraget att leda klubben vidare. Det fi nns bara en nackdel med klubbchefsjobbet, 

det har blivit mindre tid för eget golfspel. Herrgolf 
på tisdagar är dock en ”helig” dag då han ser till att få 
spela själv.

– Sid 8 –

Ett koncept som håller
Så sade de som från början var involverade i Dalsland Tour. I år är det tioårsjubi-leum för tävlingen och det uppmärksammas på insidor-na med nedslag i de gångna åens arrangemang.
Tävlingen startades i ett samarbete mellan golfklub-barna och tidningen Dalslän-ningen. Sedan 2010 är Mel-leruds Nyheter klubbarnas samarbetspartner.

De gångna årens segrare presenteras och dessutom fi nns det på sidan 9 lite mera om premiäråret 2006.
– Sid 9 –

Det svängeri Mellerud

Två av Mellerud GK:s lovande juniorspelare som tränat 
hela vintern; Lisa Broberg, 16 och Daniel Blücher, 18.

Delar av styrelsen i Melleruds GK. Från vänster: Kerstin 
Larsson, sekreterare, Lennart Magnusson, ordförande, Lars 
Törnquist, kassör, Håkan Björk, suppleant och Joacim Berg-
qvist, vice ordförande.

Korpgolf på gång i Mellerud. Fr.v: PRO:n Birger Kjell-
stedt med några av korpgolfarna som kommer att spela 
i företagens lag. Greenkeeper Tomas Boström (ställer upp 
med ett lag) och Håkan Berg, Däckarna, Urban Svens-
son, Tendenz, Lars Grenander, Daloc och Ingmar Larsson, 
Bertil Johansson Bygg. Foto: Karin Åström.

AKVEDUKTEN • GOLF • FISKE • CAMPING
KANALYRAN • UTFLYKTSMÅL • MAT • BOENDE

Mellerud

AKVEDUKTEN • GOLF • FISKE • CAMPING

AKVEDUKTEN • GOLF • FISKE • CAMPING

AKVEDUKTEN • GOLF • FISKE • CAMPING
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AKVEDUKTEN • GOLF • FISKE • CAMPING

AKVEDUKTEN • GOLF • FISKE • CAMPING

AKVEDUKTEN • GOLF • FISKE • CAMPING
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Kontakta oss gärna:
Tel: 0530-125 40
Fax: 0530-400 40
E-post: annons@mellerudsnyheter.se

Behöver du en egen tidning?
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PRIVATLEASA EN BMW 1-SERIE M-SPORT.
Det enkla sättet att köra BMW. Du betalar ingen kontantinsats och inga servicekostnader. 
Privatleasing innebär att du hyr bilen i tre år via BMW Financial Services och lämnar därefter 
tillbaka bilen. Du får köra en helt ny BMW utan att behöva tänka på kontantinsats eller bilens 
andrahandsvärde. Efter tre år kan du enkelt byta in bilen till en ny. Kom in till oss, så berättar vi  
mer om vårt smidiga alternativ till bilägande!

BMW 118i M-SPORT, PRIVATLEASING FRÅN 2.995 KR/MÅN 
Pris från 226.800 kr. Ord pris 262.300 kr. Förmånsvärde från 1.613 kr/månad. 

BMW 3-SERIE TOURING ADVANTAGE EDITION.
I Advatange edition ingår. Led-strålkastare, sportline, förvaringspaket, parkeringssensor bak, 
farthållare med bromsfunktion, belysningspaket och takreling. Ord. pris 335.400 kr.

BMW 318d TOURING, FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.767 KR/MÅN 
Företagsleasing 2.352 kr/månad.
Uppgradera din BMW: xDrive för 9.900 kr 
Automatisk växellåda för 9.900 kr

Alltid med BMW Fri Service i 3 år/ 8.000 mil, det som inträffar först. Billån beräknat med 20% kontantinstats och 50% restvärde på 36 månader. Företagsleasing är beräknat med 20% kontantinsats och 50% restvärde på 36 månader. 
Erbjudanden gäller t.o.m. 2016-06-30 om inget annat anges. Går ej att kombinera med andra avtal/rabatter. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Med reservation för slutförsäljning, lokala avvikelser och tryckfel. 
Bränsleförbrukning vid blanda körning: BMW 118i: 5,0 l/100km, CO2 116 g/km. BMW 318d: 4,3 l/100km, CO2 112g/km. BMW 520d: 4,6 l/100km, CO2 122 g/km.

VI FIRAR 100 ÅR AV 
GLÄDJE MED BMW.

FÖRETAGSERBJUDANDE: 
BMW 5-SERIE BUSINESS TOURING 
COMFORT EDITION.
I Comfort Edition ingår: Parkeringssensor fram och bak, xenonstrålkastare, belysningspaket,  
bluetooth anslutning för mobiltelefon, USB-anslutning samt servotronic. Ord. pris 393.900 kr.

BMW 520d TOURING  
Förmånsvärde 2.133 kr/månad 
Företagsleasing 2.783 kr/månad

Uppgradera din BMW 520 d TOURING: 
xDrive för 9.900 kr 
Sportpaket för 9.900 kr 
Automatisk växellåda för 9.900 kr

biliagroup.se

Bilia Group

När du älskar 
att köra

Hitta erbjudanden, anläggning, kontaktuppgifter  
& öppettider på biliagroup.se eller ring oss  

dygnet runt – Bilia Nu 0771-400 000
Före detta ANA Bil i  

Uddevalla • Trollhättan • Strömstad


