Velkommen til Team Fana Junior
Introduksjon
Du har nå valgt å bli medlem i Fana Golfklubbs juniorgruppe, Team Fana Junior (TFJ). I dette brevet
gir vi en introduksjon til hva vi driver med, hva du kan være med på og hvordan du melder deg på
aktiviteter, for å nevne noe.

Om Team Fana Junior
Noen spiller golf på hobbybasis når det passer, mens andre trener aktivt og tar del i strukturerte
aktiviteter. TFJ er en del av idrettslaget for barn og unge i Fana Golfklubb, og utgjør den strukturerte
delen av idrettstilbudet til barn og unge. Arbeidet med TFJ ledes av en Juniorkomité som består av
frivillige foreldre oppnevnt av Fana Golfklubb.

Informasjonskanaler
På vår hjemmeside (www.fanagolf.no/tfj) finner dere mye relevant informasjon om årets sesong.
Der ligger også vår strategiplan som beskriver TFJ og hvordan vi jobber, oversikt over
treningsgrupper og treningstider, aktivitetsplan, linker til turneringer etc. I tillegg til dette informerer
vi løpende på mail (juniorgruppen@fanagolf.no) og på vår facebookside
(www.facebook.com/teamfanajunior). Det er viktig at du ”liker” vår facebook-side slik at du får
tilgang på den informasjon vi legger ut der.

Medlemskap og priser
For å delta i golfaktiviteter og for å spille på bane i Norge kreves medlemskap i en golfklubb. Fana
Golfklubb har ulike typer medlemskap for juniorer (fra det året man fyller 6 til og med det året man
fyller 19). Generelt kan man si at man som junior kan være innskuddsmedlem, eller man kan være
medlem uten innskudd. Årskontingenten er noe høyere om man er medlem uten innskudd.
Når man er med i TFJ (ikke alle juniorer i Fana GK er med her) får man en lavere årskontingent.
Alle som er med i TFJ får tilbud om medlemskap uten innskudd som heter ”Junior på spesielle
vilkår”. Dette medlemskapet har en lavere årskontingent enn vanlig juniormedlemskap uten
innskudd. Er junior innskuddsmedlem får man samme årskontingent fratrukket en rabatt på kr 500.
Som deltager i TFJ må man i tillegg til årskontingenten betale en treningsavgift som varierer mellom
de ulike gruppene i TFJ.
Informasjon om treningsavgifter og årskontingenter finner du på hjemmesiden. Dersom det er
aktuelt å kjøpe innskudd kan du henvende deg til administrasjonen i Fana Golfklubb
(fanagolf@fanagolf.no).

Golfbox
Golfbox er en web-basert tjeneste hvor alle som er medlem i en golklubb har sitt eget brukernavn
og passord. Det er her du reserverer starttid når du skal spille på en bane i Norge. Det er også her
du kan melde deg på turneringer og arrangementer som er lagt inn i golfbox. TFJ legger nå de
fleste arrangementer i golfbox, og den enkelte må gjøre sin påmelding der. Om du ikke har fått
brukernavn og passord, eller har glemt dette, kan du henvende deg til fanagolf@fanagolf.no. Du
finner påloggingsvindu til golfbox på hjemmesiden til alle norske golfklubber samt på
www.norskgolf.no.

Gruppene
I TFJ har vi ulike grupper tilpasset alder, ferdighetsnivå og ambisjoner:
Knøtter
Birdie
Eagle
Elite

- Lære basisferdigheter (6-9 år)
- Lære å spille (fra 9 år)
- Lære å trene (fra 11 år)
- Lære å konkurrere (fra 14 år)

Deltagelse i Knøtter og Birdie er utelukkende basert på alder, mens det for deltagelse i Eagle og
Elite også stilles krav til ferdigheter, innsats, turneringsdeltagelse etc. Eagle og Elite omtales ofte
som ”satsingsgruppene”. I Birdie har vi flere grupper, som trener på forskjellige dager/tider. Én av
disse er forbeholdt jenter.
I tillegg har vi en Nybegynnergruppe. Denne er for barn som begynner når de er 9 år eller eldre, og
som ikke har erfaring med golf. Man går da i en egen nybegynnergruppe frem til sommeren, og går
deretter inn i en Birdie-gruppe.
Du kan lese mer om gruppene og det sportslige fokuset i vår strategiplan som du finner på vår
hjemmeside. På hjemmesiden finner du også en oversikt over gruppene og treningstider.

Egentreningsgruppe Birdie
På gruppetreningene får man instruksjon og hjelp. For å mestre golfsporten må man trene utenom
dette. Vi har derfor satt opp egentreningsgrupper hver torsdag kl 18:00 – 19:30. Dette er ikke ment
å være tid for instruksjon, men egentrening, og hensikten er å legge til rette for en møteplass der
juniorene i Birdie kan trene sammen og bli bedre kjent, i utgangspunktet uten innblanding fra
instruktører (og foreldre). Gå gjerne sammen med andre og tren på andre tidspunkter i tillegg, eller
istedenfor, dersom det passer for dere. Det er ingen påmelding til egentreningsgruppen, bare møt
opp når du kan.

Golfkarusell
Dette er et lavterskel tilbud og utgjør på mange måter banetreningen for juniorene i Knøtter og
Birdie. Det å ikke bare trene på treningsområdet, men å komme seg ut på golfbanen, er en viktig
del av utviklingen som alle i disse gruppene bør delta på.
På disse aktivitetene trenger vi hjelp fra foreldre som kan følge barna rundt på banen. Karusellene
arrangeres fredag ettermiddag, og det fremgår av aktivitetskalenderen hvilke fredager dette er. I
tillegg vil det bli sendt ut invitasjon til påmelding på mail, samt på TFJs facebook-side. Påmelding
skjer i golfbox.

Turneringer
Narvesen Tour er åpne klubbturneringer for barn og juniorer, og arrangeres av golfklubbene i hver
region (vår region heter Vestlandet Nord). Alle jenter og gutter i alderen 6-19 år er velkommen til å
delta på Narvesen Tour, uavhengig av ferdighetsnivå og tidligere turneringserfaring. Turneringene
er derfor inndelt i ulike klasser etter kjønn, alder og ferdighetsnivå, og det er ulike spilleformer og
banelengder tilpasset klassene. Narvesen Tour skal være en av møteplassene hvor spillere fra
forskjellige klubber blir kjent med hverandre, konkurrerer mot hverandre og motiverer hverandre til
å bli bedre golfspillere i et mestringsorientert miljø. Påmelding i golfbox.
Srixon Tour er den øverste turneringsserien for juniorer i Norge i alderen 13-19 år. Det er krav til
handicap for å delta; 8 for gutter og 12 for jenter. TFJ stiller også lag i Lag-NM Junior. Laguttaket
skjer blant annet på bakgrunn av sportslige resultater på forsommeren. I tillegg til dette spiller noen
en turnering i Spania som heter Srixon Norwegian Winter Open. Turneringen arrangeres hvert år
av Norges Golfforbund i februar/mars. Noen spillere deltar også i andre turneringer. Dette kan være
NorgesCup (som ikke er juniorturneringer), eller det kan være internasjonale turneringer med ulike
arrangører.

Andre arrangementer
TFJ arrangerer tre interne arrangementer gjennom året. Dette er arrangementer med både faglig
innhold og en sosial profil.
Kick-off arrangeres ved sesongstart, typisk i april. Juniorene samles i grupper sammen med de
respektive trenerne for å snakke om sesongen som kommer, treninger, turneringer, aktiviteter m.v.
Samtidig samles foreldrene for en oppdatering på hva som skjer. Kick-off avsluttes typisk med taco
til alle.
Det arrangeres sommeravslutning siste uken i skoleåret, hvilket er siste uken med gruppetrening
før sommeren. Her setter vi sammen lag på tvers av gruppene slik at juniorer i Birdie og Knøtter får
spille på lag med juniorer i Eagle og Elite. Det spilles 6 hull ”scramble” – en konkurranseform der
alle kan bidra. Sommeravslutningen avsluttes med pizza og brus.
På høstavslutningen på slutten av sesongen gjør vi mye det samme som på sommeravslutningen,
bortsett fra at vi har stasjonsbaserte konkurranser inne/ute istedenfor spill på banen (grunnet
mørket og værforhold ellers på denne årstiden). Også her avslutter vi med pizza, samt utdeling av
premier, VTG-diplomer med mer.
Påmelding til disse aktivitetene gjøres pr mail eller i golfbox.

Satsingsgruppene og toppidrett
Elite-gruppen i TFJ består av de beste juniorene, som har ambisjoner om å bli så gode som mulig.
Eagle-gruppen består av spillere som jobber for å komme på Elite-nivå. Når man bli med i
statsingsgruppene må junior forplikte seg til å trene hardt og strukturert, samt delta i turneringer.
Fana GK bruker mye ressurser på disse spillerne, blant annet i form av trenerressurser og
reisestøtte for turneringsdeltagelse. Det stilles derfor krav til motytelser, blant annet ved at spillerne
skal være hjelpetrenere på for eksempel knøttetreningene.
Elite-gruppen, sammen med de som er kommet lengst i Eagle, drar på treningssamlinger 1-3
ganger i året, utenfor sesong. Dette kan for eksempel være i Spania, England eller Danmark.
Vi ønsker at flere skal ta steget opp i Eagle. I tillegg til en positiv golfteknisk utvikling ser vi blant
annet på treningsiver og turneringsdeltagelse i forbindelse med opptak.

Fana GK har nylig inngått et samarbeid med toppidrettslinjen ved Metis Videregående skole, hvor
ambisjonen er å bygge et golfmiljø. I Skrivende stund er det tatt inn 5 elever fra 3 ulike golfklubber
i regionen, og gruppen er forventet å vokse til 10-15 i løpet av de neste to årene.

Utmelding fra Team Fana Junior
Medlemskapet i Fana Golfklubb løper til det blir sagt opp. Det samme gjelder medlemskapet i TFJ,
med det unntak at man blir automatisk utmeldt fra og med det året man fyller 20 år. Frist for
utmelding er 31. desember. Det betyr at dersom du ikke ønsker å fortsette i TFJ i neste kalenderår
må utmelding skje før 31. desember i det i året FØR. Dersom utmelding skjer etter dette må du
betale for nytt kalenderår. Dersom du ønsker å melde deg ut av TFJ kan du sende en mail til
fanagolf@fanagolf.no Dersom du ønsker å fortsette som juniormedlem i Fana Golfklubb, men altså
ikke i TFJ, må du opplyse om dette i forbindelse med utmeldingen.

Publisering av bilder og film av barn
Det er viktig å ha respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern. Noen kan ha
særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige
konsekvenser dersom medlemmet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en god skikk å
alltid spørre om lov før bildet tas.
Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som lett kan identifiseres på bildene
før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av
barnet selv og foresatte. Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig.
Vi kjenner til at det f.eks. under premiering vil bli tatt bilder av både vinnere og deltagere av
turneringen.
Har du (eller den den du er foresatt for) ønske om at det ikke publiseres bilder av deg oppfordres
du likevel til å meddele dette spesielt til juniorgruppen@fanagolf.no og/eller fanagolf@fanagolf.no
Mer informasjon er tilgjengelig på idrettsforbundets websider.
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