Nyhetsbrev I – Uke 10 2012

Kjære golfvenner
Det kribler i golffoten… Det er utrolig deilig å se at våren er i anmarsj etter en ellers mild vinter, og
håpet om en fin og lang golfsesong stiger. De siste dagene har det kommet mange ivrige golfere for å
trene på driving rangen, og holder været seg mildt fremover tenker jeg det blir riktig trivelig her.
Noen av naboklubbene har åpnet banen for spill, og det er naturlig at mange lurer på når vår bane
skal åpne. Vi har som oftest åpnet i slutten av april, og forventer at vi også i år kommer godt ut i april.
Det hele avhenger av temperaturen i bakken, da dette påvirker veksten i gresset. Og vekst må vi ha
for at banen skal tåle tråkk og sår etter golfspillet. Denne uken var det 2 grader i bakken på green 18 det bør være 10. Med kalde netter tar det nok litt tid før det er klart for spill.
Etter en litt prøvende start har vi fått i gang 2 golfsimulatorer på huset. Den umiddelbare
tilbakemeldingen er at selve løsningen er imponerende i forhold til nøyaktighet og funksjonalitet. Når
vi til uken får den faste installasjonen på plass regner vi med at også rammen rundt vil bli bra.
Vi har nå alternative tilbud fremover – trening ute på rangen og spill på simulatorene – så ingen
grunn til å vente med å komme i gang med treningen 
Før jul spurte vi etter frivillige til å male garderober og toaletter. Med Sven Torgersen i spissen gikk
en gjeng løs på arbeidet, og det er en fryd å kunne presentere oppgraderte garderober. Klubbhuset
vårt trengs å friskes opp, så vi får ta det steg for steg.
Vi i administrasjonen er i full gang med forberedelser til sesongen. De ulike komiteene har jobbet
med sine aktivitetsplaner og mye begynner å ta form. Vi kan i år heldigvis starte opp
dugnadsarbeidet tidligere enn de siste 2 år, så ta en titt videre i brevet, og noter deg viktige datoer
og saker du har interesse av.

DUGNAD
Følgende helger er i første omgang satt av til dugnad på bane:



Lørdag 17. og søndag 18. mars – Kl. 10.00 – 15.00
Lørdag 24. og søndag 25. mars – Kl. 10.00 – 15.00

Vi har mange ulike oppgaver ute på banen, i og ved klubbhuset og på treningsområdene. Det er
ønskelig at en bringer med seg gressrive, jernrive, hekk-/greinsaks, spader osv. Husk arbeidshansker!

Side

Send en melding til fanagolf@fanagolf.no hvilken dag det passer for deg å bli med på dugnaden, om
det er spesielle oppgaver du vil gjøre og hvilket utstyr du kan ta med deg.
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Det vil også være oppgaver som oppkutting av greiner til bark og påfyll i bedene rundt klubbhuset,
høytrykkspyling av klubbhuset, snekring av utslagsramper til chip-området, og innendørs er det
behov for vasking/tørking av vegger, dørkarmer, rengjøring av trallerom osv.

TORSDAGSKLUBBEN
Torsdagsklubben starter opp igjen førstkommende torsdag 8. mars kl. 10.00.
Du er velkommer dersom du har anledning og lyst til å bli med i dugnadsgjengen som møtes hver
torsdag kl. 10.00. Torsdagsklubben som de kaller seg, startet opp i høst og hjelper til med oppgaver
på banen etter oppdrag fra Head Greenkeeper Daniel. Vårt nye styremedlem Gunnar Tellevik vil følge
opp denne gruppen, så møt opp ved driftsbygningen i gode arbeidsklær og ta med arbeidshansker
om du har. Velkommen!

ENDRING HULLREKKEFØLGE
Det blir en spennende sesong når vi nå endrer rekkefølgen på hullene, samt tilbyr spill over 9, 12 og
18 hull. Vi har fått svært mange positive tilbakemeldinger på dette tiltaket som ble foreslått og
vedtatt på årsmøtet, og vi gleder oss til å komme i gang. Vi arbeider med å oppdatere nettside,
scorekort, Golfbox osv. og har utfordret Flex Reklame med oppdatering av hullskilt, veiskilt og flagg.
Den nye rekkefølgen er:
Ny hull 1-9 (par 36):

Gammelt hull nr: 1, 8, 11, 12, 9, 15, 16, 17, 18.

Ny hull 10-18 (par 34):

Gammelt hull nr: 10, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14.

Spill over 12 hull:

Ny 1 – 9, deretter gammelt hull 10, 13 og 14.

Ved spill av 12 hull vil det bli fletting på siste hullet, og vi vil her samle erfaringer denne sesongen om
dette fungerer greit, eller om vi må regulere tilbudet av 12 hull i gitte tider eller ved mange spillere
på banen.

ENDRING RESEPSJON OG TILBUD OM PRO-TJENESTER
Tim gleder seg til en ny sesong, der han i mye større grad kan tilby instruksjonstjenester til dere alle.
Ved at klubben overtar booking/resepsjon i sammenheng med at vi legger opp til et utvidet tilbud av
”rask” mat, vil han ha større fleksibilitet til å holde kurs, instruksjonstimer og være med ut på banen.
Han vil også i større grad være å se nede på driving rangen, og vil være ansvarlig for å drive denne
som tidligere.
For å tilrettelegge for en utvidet resepsjon og et mattilbud, vi vil gjøre noen endringer på kontoret
som undertegnede har brukt de siste 2 årene. Resepsjonen flytter inn her, mens resepsjonen i
Proshopen vil i hovedsak benyttes for booking av instruksjonstimer og salg av tjenester fra Tim. De
praktiske tillempningene kommer vi tilbake til. Spennende blir det!

TRALLEROM
Vi etablerte i fjor en dugnadskomité som har som oppgave å hjelpe til med andre prosjekter enn de
som er på bane. Denne komiteen har vært i gang med å flytte om inne i trallerommet vårt, og vi har
nå flere nye doble skap å leie ut. For de som ikke kjenner til Trallerommet vårt, så er det et rom hvor
en kan leie enkle/doble skap for å oppbevare golfbag og tralle – så slipper du å ha dem liggende i
bilen hele sesongen. Send en henvendelse til vår e-post: fanagolf@fanagolf.no eller stikk innom
klubbhuset, så ordner vi et skap til deg.
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For deg som allerede har et skap – så oppfordrer vi deg til å ta en skikkelig rydderunde og koste ut
rusk og rask. Det blir fort dårlig lukt der inne med mange sure sko og gress som råtner.
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Prisen for leie av skap finner du på vår nettside: http://www.fanagolf.no/?page_id=2779

TURNERINGER OG AKTIVITETER FRA GRUPPENE
Gruppene er godt i gang med planleggingen av sine aktiviteter, og mye informasjon er allerede lagt
ut på nettsiden vår. Du finner alt under fanen Aktiviteter.
Turneringsgruppen
Turneringsgruppen ledes som i fjor av Jens Grimsgaard. Han har med seg en kjernegruppe som deler
på ansvaret med gjennomføring av turneringene. De har i tillegg en utvidet gruppe medlemmer som
er hjelpere på turneringene. Om du har lyst til å være med, send en melding til Jens. Her kan du lære
mer om gjennomføring av turneringer og å bli kjent med andre ivrige golfere.



TURNERINGSPLAN: http://www.fanagolf.no/?page_id=1345
E-post: turnering@fanagolf.no

Damegruppen
Damegruppen ledes av Eva Maria Lim. De har satt opp aktivitetskalenderen sin og vil spesielt nevne
informasjonsmøtet som er planlagt mandag 16. april, kl. 18.00 – 20.00. Sett av dagen allerede nå!



DAMEGRUPPENS AKTIVITESKALENDER: http://www.fanagolf.no/?page_id=1355
E-post: damegruppen@fanagolf.no

Herregruppen
Herregruppen ledes i år av Bjørnar Knutsen, godt støttet opp av Egil Østvik. Herrene har også satt
opp sin aktivitetskalender og vil også invitere til infomøte i forkant av sesongen (dato kommer)



HERREGRUPPENS AKTIVITETSKALENDER: http://www.fanagolf.no/?page_id=1359
E-post: herregruppen@fanagolf.no

Seniorgruppen
Seniorgruppen skal ha sitt års-/informasjonsmøte mandag 12. mars kl. 19.00. Der er rykter om at
fjorårets leder Terje Myhre tar en pause, så ny leder vil bli valgt på møtet. Seniorgruppen er også
ferdig med sin aktivitetskalender, og du finner den på nettsiden:



SENIORGRUPPENS AKTIVITETSKALENDER: http://www.fanagolf.no/?page_id=1370
E-post: seniorgruppen@fanagolf.no

VTG-komiteen
Eirik Olsen vil sammen med Karianne Firing også i år lede nybegynnerkomiteen som vi har kalt VTGkomiteen. Sammen med sine medhjelpere vil de stå for deler av Veien til golf-opplæringen, samt
være ansvarlig for 4 turneringer rettet mot nybegynnere – og de som føler seg som nybegynnere.




KURSKALENDER 2012: http://www.fanagolf.no/?page_id=1433
VTG-turneringene er ført opp i turneringsplanen http://www.fanagolf.no/?page_id=1345
E-post: VTG@fanagolf.no
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De fleste turneringene for juniorer begynner å bli klar, og blir lagt ut på nettsiden innen kort tid.
Treningsgruppene er under planlegging og invitasjon til juniortrening vil bli sendt ut så snart disse er
klare. Vi hadde gode erfaringer med opplegget i fjor, og vil bygge videre på dette i år. Gruppen
planlegger en felles tur i løpet av våren, og håper riktig mange har lyst til å bli mer.
Mer info kommer 
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Team Fana Junior – Elite og bredde

Nabofeiden
Vi satte i gang en serie turneringer oss naboklubber imellom. Det ble ikke så mye feide av det, men i
år tenker vi at vi skal gjøre mer ut av det. Vi er 7 klubber (inkl. Voss) som er med i turneringsserien og
målgruppen er meg og deg, vi spiller stableford – og det gjelder å få flest mulig poeng.
Årets feide blir at de 4 beste Stableford-poengene fra hver klubb teller som klubbens resultat. Vi må
derfor ha med minimum 4 spillere, men jo flere vi er, jo større sjanse er det for at en av oss har en
god runde og bidrar til resultatet. Vi kommer tilbake til detaljene senere, men dette kan bli er
ordentlig feide utover sesongen.
Match-serie
Vi vil i år sette opp en par-match-serie i Fana, med turneringsform Greensome. Greensome er en
modifisert form av foursome der begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter hvilken
ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget. Deretter spilles det
som i Foursome (du kan lese om ulike spilleformer her: http://www.fanagolf.no/?page_id=387).
Invitasjon og mer info om opplegget kommer senere, men du kan jo allerede nå tenke på hvem du vil
spille sammen med.

FLERE AKTIVE MEDLEMMER
En viktig forutsetning for å få til en sunn klubb og et godt klubbmiljø er å ha mange aktive
medlemmer som er interessert i å være her. Vi har jobbet mye med dette de siste årene, og kan
oppsummere noen av punktene her:
 Vi har fått fleksible medlemskapsordninger som gjør det mulig for flere å spille golf.
 Vi har et opplegg for juniorer som er variert og gjør det utfordrende for flere typer spillere.
 Vi har et aktivt turneringsprogram som når både de som ønsker å måle seg mot andre gode
spillere, og de som foretrekker en mer sosial setting.
 Vi tilrettelegger nå banen for spill av 9, 12 og 18 hull, med start på sørsiden, og tror dette vil
gjøre banen vår mer attraktiv for flere.
 Vi tilrettelegger for at Tim kan tilby flere instruktørtjenester.
 Vi gjør klubbens tilbud mer tilgjengelig gjennom endring av resepsjonstjenestene.
Tiltak som vi vil jobbe med denne våren og som vi håper vil tiltrekke oss nye aktive golfere, er:
 En serie med ”Gøy med golf” – der de som lurer på om de skal begynne å spille golf kan
komme og prøve seg.
 Invitasjon til oppfriskningskurs til de som tok Grønt Kort-kurs for en del år siden, men aldri
kom i gang skikkelig.
 Tilbud til passive innskuddsmedlemmer som ønsker å bli aktive – der instruksjon er en del av
opplegget.

NETTSIDEN www.fanagolf.no

Side

Vi har også laget en ny side under ”Klubben” der vi kommer til å legge ut disse nyhetsbrevene. Her
kan du lese alle brev siden 2010. http://www.fanagolf.no/?page_id=3180
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Til info så er det gjort noen endringer i strukturen på nettsiden (fremdeles under arbeid), der vi
samler informasjon om alle fasilitetene våre under fanen ”Anlegg”. Der finner du info om banen,
treningsområdet, klubbhuset og etter hvert kommer det også info om simulatorene våre.

NYE HANDICAPREGLER
Det er fra 2012 kommet nye handicapbestemmer. Golfforbundet har lagt ut informasjon om dette på
nettsiden sin, og det kan være lurt å ta en titt i dokumentene – spesielt i dokumentet som
oppsummerer hva som er nytt. Du finner dokumentene her:
http://www.golfforbundet.no/nyheter/2012/02/reviderte-handicapbestemmelser
Det som kan være greit å notere seg er at det fra 2013 vil bli innført to kategorier handicap, EGA
handicap og EGA turneringshandicap. Sistnevnte vil være en forutsetning for å få delta i turneringer
hvor turneringsarrangøren har bestemt at kun spillere med EGA turneringshandicap får delta (fra
2013).
Et EGA turneringshandicap betyr at man har spilt og registrert minst fire handicaptellende runder
(selskapsrunder eller turneringsrunder) i foregående sesong. Turneringsarrangøren bestemmer om
det kreves et EGA turneringshandicap for å kunne delta eller ikke. I større turneringer blir dette et
krav. Det er derfor viktig å sette seg inn i turneringsbestemmelsene til en turnering for å se om det
kreves EGA turneringshandicap eller ikke.
Ønsker man å ha et EGA turneringshandicap fra sesongstart 2013 må man dermed registrere minst
fire handicaptellende runder i løpet av 2012 sesongen.

PRISER 2012
Vi har nå lagt ut på nettet klubbens priser for 2012, det være seg pris på Green fee, ballkort, leie
trallerom etc. Vi har laget en oversikt med link til alle priser på følgende nettside (Anlegg/Priser og
tilbud): http://www.fanagolf.no/?page_id=3105.

KNUT BØRSHEIM
er snart i gang med ny runde på Europatouren – denne gangen Andalucia Open fra 15. mars. Knut har
nå laget sin egen nettside hvor du kan følge ham og der han får profilert sine sponsorer og kan med
egne ord fortelle sine erfaringer. Nettsiden er: http://www.knutborsheim.com/. Vi ønsker han lykke
til – han er en tøffing!

STYRET
Styret ble valgt etter anbefaling fra valgkomiteen, og følgende er nå i styret i Fana Golfklubb:









Roger Apelseth (leder)
Egil Østvik (nestleder) – og kontaktperson for herregruppen og dugnadskomiteen
Geir Sten Larsen (medlem) – kontaktperson for seniorgruppen
Karen Olseth (medlem) – kontaktperson for damegruppen
Evelyn Bratland (medlem) – kontaktperson for klubbhuskomiteen
Rossy Addington (medlem) – jobber spesielt med eiendomssaker
Gunnar Tellevik (medlem) – kontaktperson for banekomiteen
Lisbeth Riis Lied (varamedlem) – kontaktperson for juniorkomiteen
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Vennlig hilsen Edith Kalve
Daglig leder
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Med dette første nyhetsbrevet for 2012 ønsker styret og undertegnede alle våre medlemmer
velkommen til sesongen, og vi ser frem til å se dere igjen i klubben, klar for nye runder med golf 

