
MNYHETER
ELLERUDS

 LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD

Nyheter i tidningen
Melleruds Nyheter, lokaltidningen i Mellerud fortsätter 
att hålla i trådarna runt Dalsland Tour när tävlingen i år 
hunnit fram till årgång tretton. En del i detta är golftid-
ningen som du nu håller i din hand.
  – Här vill vi berätta inte bara om tävlingen utan också 
om aktuellt och nytt hos de tre klubbar som huserar 
tävlingen. Tidningen har kommit ut varje år sedan Dals-
land Tour startades och vi hoppas kunna fortsätta med 
det under kommande år, säger Susanne Emanuelsson, 
ansvarig utgivare för Melleruds Nyheter. 

Dagsholm GK 2 juni
Forsbacka GK 16 juni
Melleruds GK 11 augusti  
Final på Dagsholm GK  
den 8 september

Dalsland
Tour 2018

Mellanstruken panel, nu på lager!

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   

/ Slutstryks inom 24 månader
/ Kan monteras året om
/ Bättre ljus- och vattenavvisande egenskaper 
/ Högre UV-skydd
/ Bättre glans och kulörbeständighet
/ Mellanstruken ytterpanel i valfri kulör
/ Alltid vitt på lager
/ Sparar både tid och pengar

Vi byter från
grundmålad till
mellanstruken

ytterpanel!

Melleruds GK som varit nere för räkning reser sig nu som Fågel Fenix ur askan. Klubbchef Pär Söderlund och Joacim Bergqvist, ordförande i Melleruds GK, har en stark tilltro på framtiden. Foto: Susanne Emanuelsson.

– Sidorna 8 till 10 –

Finalbanan får högsta betyg
Årets finalbana i Dalsland Tour fick högsta betyg i Svenska Golfförbundets 
enkät i fjol. Dagsholm GK stiger stadigt i popularitet och är känd för sin 
familjära stämning, vilket uppskattas av både medlemmar och gäster. 

– Sidan 4 –

Säsongen på Forsbacka GK är späckad av tävlingar. Bland annat spelas Ju-
bileumsgolfen 11 juli för att uppmärksamma Åmåls 375-årsjubiléum. Ba-
nan har fått ett uppsving och är rankad etta i Bohuslän/Dals distrikt.

– Sidan 6 –

Späckad tävlingskalender

Nysatsning och gemensamt mål
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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, Dagsholm 
GK, tidigast den 21 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. 
Lagen tages in i anmälningsordning, 
d.v.s. ”först till kvarn” gäller.

Deltagande: Rätt att deltaga har par med 
gemensamt exakt tävlingshcp max 72,0 (ind. 
36,0 exakt hcp) och som har aktivt medlemskap 
i golfklubb ansluten till SGF eller annat nationellt 
golfförbund 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 2018!

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

Dagsholm GK 2 juni
Forsbacka GK 16 juni
Melleruds GK 11 augusti 

Final 2018 på 
Dagsholm GK  
den 8 september

Forsbacka GK
Tel 0532-61690

Dagsholm GK 
Tel 0528-20377

13  
år
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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 2018 från 2.950:-
Heldagsgreenfee från 300:-

www.dagsholmgolf.se
Ställplatser med el för husbil/husvagn

Restaurang med fullständiga rättigheter

DAGSHOLM
GOLFBANA

590
/hg

Sommarens öppettider

RES MED BÅT OCH TÅG 
LÄNGS DALSLANDS KANAL

Upplev en tur på slingrande vattendrag med spännande slussningar på 
någon av kanalbåtarna. Under resan kan ni njuta av god mat och dryck 

ombord. Resan tillbaka gör ni med vår rälsbuss.

TRAMPA DRESSIN

Bokning: 0531-52 68 01

Rederi Dalslandia 
Bokning 0530-310 27

Dal-Västra Värmlands Järnväg
Bokning 0531-52 68 01

Storholmens Kanaltrafik AB
Bokning 0531-106 33

18 juni - 1 september 2018
Måndag - lördag

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

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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Högsta betyg till årets 
finalbana Dagsholm

Jyrki Kyllönen slår ut inför en solig eftermiddagsrunda på Dagsholm i början av maj.

Niklas Jansson med Fanny Sunesson som reviderade Dagsholms bana 
ur sitt perspektiv sommaren 2017.

Banan är i topp på Dagsholm. T.v banchef och arrendator Niklas Jans-
son med banpersonalen Kristian Magnusson och Per-Ola Zackrisson.

Familjär stämning

Lars-Åke och Gunilla Jansson, klubbordförande respektive kassör upplever 
positiv respons från medlemmar, gäster, lokala företag och kommunen.

Antalet medlemmar i 
Dagsholm GK har ökat 
till drygt 300. Före detta 
spelare kommer tillbaka 
och yngre kommer i ökad 
utsträckning och spelar. 
Målet att nå 350 medlem-
mar är nog inte så långt 
borta. 
– Även damerna har kommit 
igång bra, där finns några 
verkliga eldsjälar, Lars- Åke 
Jansson, ordförande i Dags-
holm GK vars styrelse har en 
god mix av engagerade leda-
möter i olika åldrar. 

Den familjära stämningen 
på Dagsholm uppskattas av 
både medlemmar och gäster.

– Senast när vi hade Äg-
gaslaget var det en vinnare 
från Koberg som i sitt tal gav 
uttryck för detta, berättar 
Gunilla Jansson, som är 
klubbens kassör.

Att hela familjen är enga-
gerad i arbetet med golfan-
läggningen tycker de båda 
känns tryggt och tillägger att 
ansvarsfulla ledare, bland 
annat för juniorverksamhe-
ten är en viktig bit.

Åldersmixen i klubben är 

stor, det är 80 års skillnad 
mellan äldst och yngst.

– När vi för en tid sedan 
hade städdag på banan kom 
40 personer och hjälpte till. 
Vi rensade bort löv och skräp 
och brände ruffar. Korv och 
kaffe serverades  ute och nya 
och gamla klubbmedlemmar 
lärde känna varandra. Städ-
dagen skapar många typer av 
värme, säger Lars–Åke med 
ett leende.

Dagsholm GK har liksom 
förra året tio lag med i serie-
spelet. Under säsongen ar-
rangeras flera tävlingar. Se-
nast var det Äggaslaget som 
lockade 82 deltagare, ett re-
kord. Andra traditionella 
tävlingar som väntar är bland 
annat Gourmetslaget med ett 
prisbord som fylls med allt 
vad lokala matföretag, från 
livsmedelsbutiker, mejerier, 
biodlare och restauranger har 
att erbjuda.

– Vi har ett bra samarbete 
med lokala företagare och 
bemötandet från Färgelanda 
kommun är positivt, säger 
Lars-Åke Jansson.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Välkänd Pro

Henrik Allén Oltegen är Pron som kommer till Dagsholm varje vecka för 
att träna privatlever, juniorer och nybörjare. Henrik är utbildad PGA-
instruktör och Headpro på Torreby Golfklubb i Munkedal.

Sedan 2013 är det familjen 
Jansson som står bakom 
banskötseln på Dagsholm 
GK, kvalitet och trevnad 
står i fokus och under åren 
som gått har banan stadigt 
stigit i popularitet och 
antal besökare. I Svenska 
Golfförbundets enkät 
förra året fick Dagsholm 
högsta betyg.
– Det tog tid att vända från 
historiskt sämsta läge till 
historiskt bästa. Nu ska vi 
hålla den nivån vi uppnått, 
säger Niklas Jansson, Dags-
holms arrendator och ban-
chef som tillsammans med 
familj, tre anställda och en-
gagerade klubbmedlemmar 
sköter alla förekommande 
uppgifter.

– Vi öppnade banan den 20 
april efter en bra vinter. Tjä-
len gjorde gott, vi hade var-
ken snömögel eller isbränna. 
Botaniska analysgruppen, 
som många klubbar använ-
der har varit här och kollat 
vilka svampar som eventu-
ellt finns, vi vill ju undvika 
att använda bekämpnings-
medel och jobbar starkt med 
behovsanpassad banskötsel, 
berättar han.

Förra året gjordes flera 
förändringar med banan och 
den legendariska caddyn  
Fanny Sunesson var här och 
reviderade den ur sitt per-
spektiv. Bland annat gjordes 
greenerna snabbare, några 
träd har tagits ner och några 
nya tees har gjorts till i år.

Kronan

Kronan i Mellerud

Alla dagar

7-2 2 Vi är ombud för

Landsvägsgatan 53, telefon 0530-106 33, telefon lager 0530-105 04

Trevlig  
sommar

– Det känns fint att gå upp 
på en fräsch tee, tycker Nik-
las.

I år ska de förändringar 
som gjorts förvaltats på 
bästa sätt och man kommer 
att välta greenerna för att 
göra banan ytterligare ett 
snäpp snabbare. Självklart 

med en ny batteridriven vält, 
miljötänkandet är starkt och 
visionen om en solenergian-
läggning för att bli självför-
sörjande på grön el lever 
starkt.

I restaurangen kommer 
Anneli Gustafsson och Nikki 
Bryntesson i år bland annat 

att servera nyheten vilds-
vinsburgare som testats en 
tid med gott resultat.

–  Allt känns generellt väl-
digt positivt, säger Niklas.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Långväga golfgäster kan bo bekvämt på Dagsholm Hotell & Konferens ett stenkast från banan. 
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Välkommen in!Öppettider
Vard. 10-19
Lörd. 10-17
Sönd. 11-17

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

Resväskor i tyg
Finns i svart & vinröd

199:-
/st

Från

39:-
Kaffe & 
våffla

Vaxduk 
”Lola”

Joggingbyxor 
Barn

LInne 
Dam

Mjukisshorts 
Herr

Välkommen till oss i sommar!

Följ oss på

6990
/par

4990
/st 8990

/par

25:-
/meter
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Topprankad anläggning 

Klubbchef Christer Stolpen ser fram emot säsongen 2018. 

Kulturminnesmärkta Forsbacka har en historia som bruksherrgård och ett renommé som en av Nordens 100 bästa och vackraste golfbanor.

Restaurangen 
populär bland 
medlemmar 
och gäster

I april förra året tog An-
nika Dahlberg och hennes 
son Patrik över restau-
rangen på Forsbacka. 
Första säsongen blev över 
förväntan lyckad. 
Många gäster lockades till 
restaurangen av Annikas 
kokkonster, som var kända 
långt innan hon ställde sig i 
köket på Forsbacka.

Det står pingstliljor på 
borden i den ljusa matsalen 
och ljuset flödar in genom de 
stora fönstren. 

I köket förbereds för fullt 
inför pingsthelgen då banan 
äntligen öppnar för fullt.

Restaurangen på Fors-

backa har öppet sju dagar i 
veckan, serverar frukost till 
gästerna i hotell Jägmästar-
flygeln och lunch varje dag.

Den dag tidningen är på 
besök serveras husets kyck-
ling med råris, dragonbiff 
med grönsaker och fiskfilé 
med remouladsås. Dessutom 
finns klassiker som pytt i 
panna och flera olika burgare 
att välja på.

– Vi försöker ha stor varia-
tion på menyn och anpassar 
maten efter säsong säger An-
nika i en kort paus i arbetet.
  Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Annika Dahlberg (till höger) med väninnan Gunilla Monbäck som hop-
par in och jobbar i restaurangen när hon inte arbetar som barnmorska 
i Norge.

Engagerad Pro
Pron Birgitta Hansen är Fors-
backa trogen och fortsätter 
för tredje året i rad att ge 
kurser, tematräningar och 
privatlektioner. 

I år är hon även projektle-
dare för leaderprojektet ”Af-
färssamverkan golf” som 
Forsbacka driver tillsam-
mans med Årjängs GK.

Pro Birgitta Hansen håller kurser, tematräningar och privatlektioner.

FÄRGELANDA

FOTO | ROBIN ANDERSSON | @KRAFOTO  läs mer på fargelanda.se

– Vi har två jättebra år bakom 
oss, i år är det en lite senare 
start men det kommer att bli 
en väldigt bra säsong, säger 
klubbchefen Christer Stol-
pen.

Forsbacka har en ökning 
av gäster varje år, medlems-
antalet ligger på cirka 850. 
Fyra kommittéer, dam- herr- 
oldtimers och junior arrang-
erar veckovis tävlingar som 
blivit populära.

– Åldern är ingen begräns-
ning i golf och det är positivt, 
påpekar Christer.

Ärligare green
Drygt 17 000 bokade startti-

der hade Forsbacka förra 
säsongen, därav var 6 054 
gäster, cirka 1 300 av dem 
norrmän. Huvuddelen av 
gästerna kommer från Karl-
stadregionen.

Vändningen av banan som 
gjordes i fjol och som inne-
bär att man avslutar sin runda 
där banan är som vackrast 
uppskattas. Ett enhälligt be-
slut att fortsätta med denna 
riktning togs på vårmötet. 

– Det har blivit bra och i 
höstas byggdes ettans green 
om och är betydligt planare 
och därmed ärligare nu än 
tidigare, berättar Christer.

Späckad tävlingskalender
Säsongen är späckad av täv-
lingar av olika slag. Onsdag 
11 juli spelas Jubileumsgol-
fen för att uppmärksamma att 
Åmål firar 375-årsjubileum. 
Forsbackaveckan spelas 14-
19 juli med tävling varje dag. 
På söndagen är det pubkväll.

– Vi har många återkom-
mande gäster under Fors-
backaveckan. De antingen 
campar eller bor i Jägmäs-
tarsflygeln, säger Christer.

Sista tävlingen för säsongen 
är Kalkongolfen som avslu-
tas med ärtsoppa och pann-
kakor i restaurangen. En 
tävling som kommit till på 
initiativ av krögarna Annika 
och Patrik Dahlberg.

– Det har blivit ett upp-
sving för Forsbacka med 
Annika och Patriks uppskat-
tade mat i restaurangen, sä-
ger Christer Stolpen.
 Karin Åström

karin@mellerudsnyheter.se

Forsbacka GK har fått en sen start på säsongen 2018, 
på grund av den snörika och kalla vintern. I söndags 
öppnade 17 greener på banan som är en av de vackraste 
i landet och rankad etta i Bohuslän/Dals distrikt.
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1000 kvm med vår- och sommarnyheter – 4500 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 
1.395:-

Pizzasten 
149:-

Rökspån 
20:-

Grillstartare 
69:-

Rökspån 
69:-

Flera smaker

Paellapanna 
stekhäll 
60 cm komplett 
inkl. brännare  
1.395:- 

Kolgrillar  
fr.  299:- 

Grått runt bord 
& 4 stolar 
1.995:-

Bord & 6 stolar 
5.995:-

Caféset 
495:-

Massor 
med fina 
trädgårdsdjur

Svart solsäng 
395:-

  

Glasburk med kran 

från 89:- 
Stort sortiment konstgjorda blommor

Glasmuggar 

m. sugrör  15:- 

Fat från 10:-

Plastkrukor  
från 25:-

Fågelskrämma
Greenline
895:-

Plastpokalkruka  
Hög 299:-
Låg 49:-

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.

CHIPS
2 för

30:-

LÄSK

3 för

99:-
2 för

20:-

GRILLKOL
GRILLBRIKETTER

MINIWAFERS
Olika smaker 2 för

25:-
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Bed & Breakfast i golfklubbens regi
Sedan ägarbytet i maj för-
ra året har bollarna rullat 
hos Melleruds Golfklubb 
och det satsas för fullt på 
nystarten inför säsongen 
2018. Allt görs också i 
största samförstånd mel-
lan klubben och ägaren. 

Storsatsning ska locka fler medlemmar till  Melleruds GK

Åtta platser under tak på rangen är en av årets nyheter. Klubben har även 
köpt en ny bollmaskin, ny bolltvätt och 9 600 nya bollar. Klubbchefen 
Pär Söderlund visar stolt upp nybygget.

– Utan de nya ägarna hade vi inte funnits kvar, då hade det varit åkermark 
här istället, konstaterar klubbordföranden Joacim Bergqvist.

Hela anläggningen i Sunnanå genomgår en 0mfattande renovering både vad gäller bana, range och fastigheter. 

Ahmet Kastriot Berisha har anställts på heltid för att arbeta i receptio-
nen med bokningar och ansvara för det administrativa arbetet. ”Det är 
spännande att vara med i projektet från början, det känns fantastiskt”, 
säger han.

Klubbens medlemmar är mycket nöjda över att ha tillgång till en egen 
lokal igen.

En attraktiv golfklubb 
gör även fastigheterna 
attraktiva. 
När man kommer in på om-
rådet möts man av affischer 
där det talas om vilka projekt 
som är på gång, samtidigt 
som man ber om ursäkt för 
att det för närvarande är lite 
rörigt. Allt har dragits igång 
samtidigt. Man ser det nu 
som mycket viktigt att få 
tillbaka en god standard och 
kvalité. Klippningen av ba-
norna är A och O. Här har 
fastighetsägaren investerat i 
en maskinpark för ändamålet 
som golfklubben hyr. 

Båda parter är mycket 
stolta över avtalet som kom-
mit till stånd, som gör att 

klubben ska kunna bedriva 
en verksamhet med klass. 

– Redan nu har vi fått upp 
standarden på banorna, kva-
litén är god, men den ska bli 
ännu bättre, säger sportchef 
Pär Söderlund och tillägger:

– Vi har redan fått mycket 
beröm från utifrån kom-
mande spelare.

Pär och Jörgen Pettersson, 
VD i Melleruds Golffastig-
heter AB, tar emot i den nya 
receptionen, som inryms i 
huset som ligger mitt emot 
restaurangen och som ge-
nomgår en rejäl ansiktslyft-
ning. Här kommer det även 
framgent att vara B&B för 
främst golfspelande gäster, 
samtidigt som här blir klubb- 

och konferensrum, omkläd-
ning med duschmöjligheter, 
tvättstuga, reception och 
kontor där ett nytt boknings-
system tagits i bruk. 

Klubb och ägare  
hand i hand
15 sovplatser fördelat på åtta 
rum kommer klubben att 
kunna erbjuda genom B&B. 
Det är dock inte den enda 
övernattningsmöjligheten 
för golfintresserade gäster. 
En husbils- och husvagns-
parkering med latrintöm-
ningsmöjlighet är klar. På 
området jobbas också med 
att återställa marken efter 
diverse tidigare grävjobb.

Nya parkeringsmöjlighe-

ter, ett övningsområde för 
barn och garage för golf-
bilarna är på G medan boll-
tvättningsmaskinen är klar.

Pär menar att allt som nu 
sker går hand i hand mellan 
golfklubb och fastighetsä-
gare. 

– Ägarna tänker långsik-
tigt, vilket vi också gör. 
Närheten till en bra golfbana 
är intressant, vi jobbar för att 
få tillbaka våra gamla med-
lemmar. Nu sätter vi plattfor-
men för att skapa en bra 
klubb, då har ägaren också 
möjlighet att bygga vidare på 
attraktivt boende. 

Mycket som händer
– Mycket händer nu på kort 

tid. Helst skulle allt varit 
klart, men tidsplanen har hål-
lits rätt bra ändå. Fastighe-
tens tolv lägenheter, som 
även de renoveras just nu, 
beräknas vara klara i juli – 
augusti, först då blir det vis-
ning. Detta är planen just nu, 
sedan finns det alltid fram-
tidsutsikter och projekt, men 
vi ser klart nyttan av en aktiv 
klubb, varför det är viktigt att 
förutsättningarna för detta 
sätts,  säger Jörgen.

Den 30 juni kommer man 
att bjuda in till ”Öppet hus” 
då det också kommer bli in-
vigning av nya rangen.

Ing-Marie Norrman

Jörgen Pettersson, driftansvarig 
Golffastigheter AB.

lemmar. I år har vi fått drygt 
20 nya medlemmar, vissa har 
återvänt och en del är helt 
nya. Vi får numera mycket 
beröm för banan av gästerna, 
konstaterar Pär.

Nyheter på rangen
På rangen finns åtta nya plat-
ser under tak, en ny bollma-
skin är inköpt liksom en ny 
bolltvätt. 9 600 nya bollar 
finns också och ett 4,6 meter 
högt nät ska upp på rangen 
mot marknadsplatsen. Idag 
är maskinparken nästan 
komplett, en investering för 
ägarna på drygt fyra miljoner 
kronor. Golfklubben hyr se-
dan maskinerna.

Idag arbetar ytterligare 
fem personal på anlägg-
ningen; banchefen Magnus 
Barth, två banarbetare, re-
ceptionisten Ahmet Kastriot 
Berisha och Pron Jesper 
Hagborg Asp.

– Arbetet är långsiktigt. Vi 
är cirka 200 medlemmar nu 
och i den bästa av världar är 
vi 500-600 om tio år. Vi mår 
ju bra nu, men än är vi inte 
välmående, säger Pär.

Egen lokal guld värt
– Många klubbar kämpar för 
att få fler medlemmar. Nu har 
vi egen klubblokal och egen 
personal, så det är rusch hela 
tiden. Det känns väldigt ro-

Förra säsongen blev en 
nystart för Melleruds GK 
i samband med att fast-
igheter och marker fick 
nya ägare. Nu är det full 
permitet på anläggningen 
i Sunnanå  – allt från re-
novering av fastigheter till 
satsning för att locka fler 
medlemmar till klubben.

För ett år sedan köpte Golf-
fastigheter i Mellerud AB 
fastigheter och marken vid 
Sunnanå golfbana. Detta 
innebar att klubbens framtid 
var tryggad.

– Det fanns inte ens en 
spade, det var helt rent i ma-
skinhallen. Planeringen inför 
framtiden startade direkt och 
styrelsen beslutade att an-

ställa en klubbchef, så den  
1 november 2017 började jag 
här, berättar Pär Söderlund.

Han understryker vikten 
av att ha lokala ägare, som 
brinner för sporten och byg-
den. Pär kom närmast från 
tjänsten som klubb- och 
sportchef  för Sandviken AIK 
Bandy, ett legendariskt ban-
dylag i Sverige. Han jobbade 

för övrigt med bandy-VM i 
Vänersborg 2013 och kom-
mer kanske att göra det 2019 
också.

– Klubben överlever inte 
med dagens medlemsantal, 
så vi måste växa. Det ska vara 
attraktivt att bli medlem i 
Melleruds GK. Vi har lagt 
upp en treårsplan då vi behö-
ver ha dubblerat antal med-
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Tel. 0530-101 77 
Öppet: Mån-fre 7.00-17.00
www.dackteam.se

Vi stöttar golfen i 
Dalsland

”Utmärkt våtgrepp”
Vi bilägare nr 4, 2018

• Den nya gummibladningen ger ett utmärkt
 våtgrepp från vår till höst 
• Balanserat och stabilt även vid höger hastigheter
• Hög komfort och låg ljudnivå 
• Urvalet av storlekar är utformat för personbilar

Dalsland
Tour 2018

PÅ KÖPET! TRIMMER 
ELLER HÄCKSAX 
MED HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 400-SERIEN

Husqvarna 115 iL

Husqvarna 115iHD45 

VÄRDE 2.800:-

HUSQVARNA AUTOMOWER®

Automower® 315
■■ Ytkapacitet: 1500 m²
■■ Maximal lutning 22°

Automower® 430X
■■ Ytkapacitet: 3200 m²
■■ Maximal lutning 24°

BOKA HEMBESÖK NU 

KOSTNADSFRI RÅDGIVNING 

FÖR DIG OCH DIN TRÄDGÅRD

AXIMA AB | ERIKSTAD BJÖRNEBOL | 464 92 MELLERUD
0530-512 50 | WWW.AXIMA.SE

ARBETSKLÄDER

PROFILKLÄDER

SKYLT OCH DEKOR

TRYCKSAKER

PRESENTREKLAM

FÖRETAGSGÅVOR

Ekagatan 1, Bengtsfors, 0531-101 66
Kornsjögatan 2, Mellerud, 0530-101 99

www.dalsign.se

Storsatsning ska locka fler medlemmar till  Melleruds GK

Välkomna önskar
Annika och Patrik

Tel 0532–43076
Mail: restaurang.fogk@telia.com 

Välkommen till 
Herrgårdsrestaurangen 

på Forsbacka GK!
Dagens rätt • À la carte

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

Öppet varje dag t.o.m. 31/8 kl. 8.00-20.00

Under september öppet kl. 8.00-18.00

ligt, framhåller klubbens 
ordförande Joacim Berg-
qvist.

Pär berättar att man även 
fixar till en ny husvagns- och 
husbilsparkering. Det har 
redan bott över gäster där. 
Satsningen innebär stora in-
vesteringar med dränerings-
arbete och inköp av grus med 
mera.

– Men det ska vara ordning 
och reda, rent, fräscht och 
snyggt. Det är viktigt, poäng-
terar Pär.

Klubben är involverad i 
fastigheterna, som kontakt-
personer när det gäller uthyr-
ningen av de tolv lägenhe-
terna och åtta bed and 
breakfast-rummen. Allt blir 
en helhet där alla drar åt 
samma håll.

Banan har hållit öppet i 3,5 
vecka. Den har redan besökts 
av många greenfeegäster 
som åkt hem med ett ”tum-
men upp” som hälsning.

Det ska klippas upp en 
lekbana för barnen på gräs-
planen närmast parkeringen, 
intill puttinggreenen.

Ideellt arbetet är otroligt 
viktigt.

– Vi har ett gäng som hjäl-
per till med banan och andra 
diverse arbeten. I regel är det 
pensionärer och de gör en 
ovärderlig insats, säger både 
Pär och Joacim.

Ett antal tävlingar genom-

förs i Mellerud, precis som 
tidigare år. Förutom deltäv-
lingen i Dalsland Tour den 11 
augusti bör nyheten Volvo 
World Golf Challenge den 29 
juli nämnas. Det är en partäv-
ling bästboll poängbogey 

över 18 hål, med chans att 
kvala till regionfinal och 
Sverigefinalen i Göteborg.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se



10 ONSDAG 16 MAJ 2018Dalsland
Tour 2018

”Viktigt att få hit 
ungdomarna”

Melleruds GK:s Pro Jesper Hagborg Asp besöker skolor, har grönt-kort-
utbildningaroch ger privatlektioner.

Nyanställd Pro på Melle-
ruds GK är 21-årige Jesper 
Hagborg Asp från Väners-
borg. Han satsar mycket 
på att väcka golfintresset 
hos barn och ungdomar, 
genom att besöka skolor 
där eleverna får testa golf-
spel på ett lekfullt sätt.
Då har Jesper med sig ett 
inomhusset som bland annat 
består av golfklubbor i hård-
plast som är stora och enkla 
att slå med.

– Jag sätter upp en bana 
med sex stationer där de får 
slå och putta med tennisbol-
lar. Jag har också med ett 
slags tavlor som bollarna 
fastnar på om man prickar 
rätt, berättar Jesper.

Hittills har han besökt Ka-
rolinerskolan i Dals Rostock 
och Fagerlidsskolan i Mel-
lerud. Nästa skola som får 
besök är Nordalsskolan.

– Det har tagits emot posi-
tivt. Det är viktigt att få ut 
ungdomarna hit och prova på 
golfsporten. På klubbens 
hemsida kan man skriva på 
en intresseanmälan om man 
vill att jag kommer. Eventu-
ellt ska elever komma hit på 
någon friluftsdag och testa på 
golf, förklarar Jesper.

I sommar ska han hålla i 
grönt-kortutbildningar och 
han ger även privatlektioner. 
På hemsidan finns en länk till 
en kalender där du ser när 
Jesper är ledig. Så småning-
om blir det även aktuellt med 
gruppträningar.

Jesper började själv spela 
golf som sex-sjuåring.

– Jag har växt upp med golf 
och har tävlat i hela mitt liv. 
Jag satsar på detta och tävlar 
nu min tredje säsong på nord-
iska proffstouren, Nordic 
League. Min lillebror spelar 
också golf och är mycket 
duktig, berättar han.

Jesper, med hcp +1,8, spe-
lar för Onsjö GK. Som 
15-åring flyttade han till 
Uppsala för att gå golfgym-
nasiet där.

– Jag gick fyra år och vi 
hade mycket golf på sche-
mat. Jag lärde mig mycket 
och lärde känna många nya 
människor. Jag trivdes jätte-
bra, säger Jesper.

Direkt efter gymnasiet 
gick från att vara amatör till 
proffs. En omställning så-
klart.

– Jag är bland de yngsta på 
touren, snittåldern ligger på 
26. Men jag kan vara med 
och slåss i toppen. I år har det 
gått bra på tävlingarna, bäst 
gick det i Danmark där jag 
blev tia.

Jesper tycker det känns 
mycket bra att jobba som 
tränare.

– Jag har själv fått bra trä-
ning och känner mig bekväm 
med hur jag ska lära ut, kon-
staterar Jesper.
 Susanne Emanuelsson

susanne@mellerudsnyheter.se

Banans kvalitet allra viktigast

Banchefen Magnus Barth är nöjd med banans kvalitet inför säsongen 2018. Ett flertal maskiner har inhandlats 
för att effektivisera de kvalitetshöjande insatserna.

Inte många golfanlägg-
ningar går igenom en 
sådan satsning som den 
i Sunnanå. Banan har 
klarat vintern mycket bra 
och renoveringsarbetet 
går planenligt. Banchefen 
Magnus Barth är nöjd över 
att man har bra förutsätt-
ningar att lyckas med ba-
nan med alla insatser som 
nu ska påbörjas.
Med nästan 30 år erfarenhet 
av golfbaneskötsel är Mag-
nus Barth från Kil rätt man 
på rätt plats. När han tog över 
ansvaret i Mellerud för ett år 
sedan var banan en katastrof. 

Men i och med ägarbytet 
började storsatsningen på att 
få hela anläggningen i topp-
skick. Banan har naturligtvis 
hög prioritet och erfarenhet 
kan inte överskattas. Därför 
anställdes Magnus.

– Det är en rolig resa att få 
vara med på. I fjol fick vi leta 
efter hålen, i år är vi inne i en 
renoveringsfas. Målet är att 
få en av de bästa anläggning-
arna i området, en att räkna 
med som våra spelare gärna 
återkommer till, poängterar 
Magnus.

I år har man köpt in flera 
maskiner i syfte att effektivi-

sera arbetet med de kvalitets-
höjande insatserna, såsom 
renovering av tees, greener 
med mera. Bland annat har 
mer arealeffektiva (bredare) 
maskiner köpts in, liksom 
såmaskiner och luftare.

Löpande projekt
– Vi har en relativt komplett 
maskinpark nu. Det är ett 
löpande projekt att få banan 
i toppskick, jag ger det tre-
fyra år för att få 100-procen-
tig tillväxt, säger Magnus.

Totalt fyra personal arbetar 
både med banan och med 
fastigheterna, som även de 

Bjuder både på god mat och utsikt

Gun-Britt Nilsson och Mia Carlsson, mor och dotter, hälsar välkomna till sina restauranger – inte bara nu 
under sommartiden utan så gott som hela året om.

Sunnanå Restaurang och 
Konferens har öppet året 
runt. Här serveras inte 
bara hemlagad husmans-
kost utan även smarriga 
bakverk av egen konditor. 
Utsikten ut över golfba-
nan är njutningsbar.
Fokus för restaurangen är att 
servera god mat och dryck, 
lunchbuffén är mycket popu-
lär. Allt är hemlagat och man 
lägger stor vikt vid att an-
vända svenska råvaror. Gun-
Britt Nilsson framhåller 
också att man har en egen 
konditor i Gun Östervik, 
vilket gör att det alltid finns 
såväl bröd som bakverk att 
köpa. 

Förutom lunchbuffén och 
fikabröd finns smörgåsar, 
pajer och sallader samt van-
liga tårtor som smörgåstårtor 
för beställning. Även cate-
ring erbjuds, liksom möjlig-
heten att boka upp för fest, 
bröllop, minnesstunder etce-
tera. När det är tävlingar 
hålls golfrestaurangen öppen 
så länge dessa varar. 

Gun-Britt äger och driver 
också Sunnanå Hamnkrog 
och har gjort så under tio år 
nu. Golfrestaurangen, där 
det är dottern Mia Carlsson 
som har ansvaret, går på 
femte säsongen. 

– Vi kan ta emot 150 sit-
tande gäster i golfrestau-

rangen, vi har fullständiga 
rättigheter och öppet hela 
året. Hamnkrogen har vi 
dock stängt mellan januari 
till mars. Under sommaren är 
det öppet även kvällar på 
båda ställena,  berättar Gun-
Britt. 

Vackra vyer
Den ljusa lokalen med sina 
stora fönster erbjuder god 
utsikt inte bara över golfba-
nan utan även omgivningen 
runtikring. Altanen som går 
i stort sett runt hela restau-
rangen, blir när vädret tillå-
ter, en mycket trevlig uteser-
vering. I lokalen hittar man 

också ett litet utbud av fri-
tidskläder.

Tidigare hade golfrestau-
rangen även hand om B&B-
uthyrningen, men denna 
drivs från och med säsongen 
2018 i golfklubbens regi. 

– Det är jätteroligt och in-
spirerande med den nya lös-
ningen, det kunde inte blivit 
bättre. Vi som driver verk-
samhet här är alla beroende 
av varandra och att allt fung-
erar på bästa sätt. Golfrestau-
rangen kommer också att 
göra i ordning frukostpåsar-
na till B&B-gästerna, säger 
Gun-Britt. 

Både Mia och Gun-Britt 

tycker det är trevligt att jobba 
tillsammans. 

– Vi är nog väldigt lika, 
tänker lika, säger Mia och 
båda framhåller att man ar-
betat mycket hårt för att 
komma dit man är idag. 

– Vi är också väldigt glada 
över vår fina personal. Det 
har varit en del motgångar på 
vägen, men vi är ett jättefint 
team som gör att det gått så 
här bra, tillägger mor och 
dotter samstämmigt. 

Ing-Marie Norrman

genomgår ett omfattande re-
noveringsarbete.

Vad kan spelarna för-
vänta sig av banan i som-
mar?

– Vi lägger mycket tid på 
att renovera spelytorna, luft-
ning och stödsådd av frö. 
Mycket sanddressning be-
hövs för att få bra och fast 
bollrull på greenerna. Alla 
ytor bearbetas.

Banan var torr och fin efter 
vintern, inga skador alls. 
Magnus understryker att ba-
nan har väldigt fina förutsätt-
ningar att bli riktigt bra. 
Dessutom är miljön trevlig, 
vilket är viktigt för helhets-
intrycket.

Magnus anser det sanno-
likt att klubben kan ha mellan 
600-700 medlemmar på sikt.

– Jag tror vi kan nå dit. 
Detta är ett område med 
mycket sommarboende som 
kan bli medlemmar, och tu-
rister. Då är det viktigt med 
ett boende för våra gäster och 
en husvagnsparkering. Jag 
tror det pratas en hel del om 
processen här ute och det är 
spännande att vara en del av 
det. Nu har vi chansen att 
skapa någonting bra, under-
stryker Magnus.
 Susanne Emanuelsson 

susanne@mellerudsnyheter.se
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Öppet alla dagar 
hela året

Sunnanå Restaurang & Konferens

Vi tar emot andra arrangemang och slutna sällskap

Fika med  
utsökta  bakverk  

från vår egen konditor

Lunchbuffé
vardagar kl. 11-14

Helgbuffé
lör, sön och helgdag kl. 12-16

Din lokala elaffär
VITVAROR

ARMATURER

DAMMSUGARE

SMÅEL

EL-MATERIAL

Med mera

Vi finns på Brandberget
INSTALLATIONER • REPARATIONER

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 Allt för din TRÄDGÅRD!
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På parkeringen säljer Palmkungen  
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Gips, impregnerad trall, tak m m.

Maskinuthyrningen är igång
Boka direkt online på bolist.se eller i butiken

Håll utkik  
i brevlådan!

Vår nya katalog är på väg 
med massor av bra  

erbjudanden. 
De hittar du även  
på vår hemsida:  

bolist.se
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27 juli
22-28 oktober
TEMAVECKA

2-5 augusti
OLD SHIPS RACE

13-15 september
LJUSFESTEN

www.amal.se • facebook.com/amalskommun

FIRA MED OSS UNDER HELA 2018!

ÅMÅLS BLUESFEST • BOKDAGAR i DALSLAND

Dalsland
Tour 2018
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Melleruds golfklubb
– Vi bygger för framtiden –

Bo naturskönt vid golfbanan
12 helrenoverade hyreslägenheter

Bed & Breakfast

8 nya rum 
Öppnar i juli 2018 
 

Pro Jesper Asp
• Gröntkortutbildning
• Golfskola
• Golfträning

Vi rustar för framtiden!
Vi bygger om och installerar:

• Omklädningsrum 
• Kontor 
• Tvättstuga 
• Husbil/husvagnsparkering 
• Klubb/vagntvätt 
• Ny bilparkering 
• Garage för 5 st inköpta golfbilar 
• Ny bollautomat, rangen 
• Nybyggt tak och väggar, rangen 
• 9 600 nya rangebollar

www.mellerudsgolf.se

Sunnanå Kullen 2
464 93  MELLERUD
070-240 84 68


