Nyhetsbrev I – Uke 8, 2013

Kjære golfvenner
Nytt år, nye muligheter. Tiden er inne til å tenke golf og oppstart av golfsesongen. Etter mange flotte
vinterdager lengter vi etter litt mildere temperaturer. Vi målte isen på Skeievannet til 20 cm for noen
dager siden, så med de temperaturene som er meldt fremover vil det nok ta noe tid før vi kan åpne
driving rangen. Men, vi har hatt økende aktivitet på simulatorene, et godt tegn på at mange er i gang
med å forberede seg til sesongen!

Årsmøte 7. februar
Årets årsmøte gikk for seg i rolige former med konstruktive diskusjoner og gode bidrag. Foruten at
årsmelding, regnskap, organisasjonsplan, kontingenter og budsjett ble enstemmig vedtatt, var
årsmøtet også enstemmige på at det vil være positivt for klubben å bli et regionalt kompetansesenter
for golf. Neste steg i denne saken er å signere den formelle avtalen med Norges Golfforbund, og så er
vi i gang.
Når det gjelder valg av representanter til styret, måtte det gjøres en liten endring, da forslaget at
undertegnede gikk inn i styret etter avsluttet arbeidsforhold formelt sett ikke var lov å vedta. Karen
Olseth tok dermed gjenvalg og vil sitte i styret inntil vi får gjennomført en ekstraordinær
generalforsamling og kan gjøre et bytte.
Det nye styret består dermed av følgende:
Roger Apelseth (styreleder), Egil Østvik (nestleder), Evelyn Bratland, Karen Olseth, Atle Ulvesæter,
Helge Hansen, Roy Helge Angelvik og Vanja Granheim (vara).

Ny daglig leder
Som tidligere nevnt vil undertegnede avslutte arbeidsforholdet til Fana Golfklubb 30. april.
I den anledning er det utarbeidet en stillingsannonse som ble trykt i Bergens Tidende forrige lørdag.
Annonsen ligger vedlagt her, og vi oppfordrer våre medlemmer til å videresende denne til aktuelle
kandidater. Vi ønsker alle å få inn en ny leder som kan bringe klubben videre fremover, så hjelp oss i
arbeidet med å finne riktig person.

Medlemskontingenter
Faktura for medlemskontingent er nå sendt ut til de fleste. Vi avventer litt med å sende til juniorene
inntil vi vet hvem som skal være med på trening denne sesongen, så disse vil komme litt senere. Har
du noen kommentarer til fakturaen, endring på medlemskap osv. send oss en melding snarest slik at
vi får rettet opp i dette med det samme.
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Vi har nå engasjert ny regnskapsfører som i tillegg til føring av regnskap og rapportering vil hjelpe oss
med fakturering og oppfølgning av innbetalinger. Vi håper med dette å unngå store utestående beløp
fremover. Dette til beste for klubben og våre medlemmer.
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Vi har også sendt purring til de som har utestående beløp fra tidligere.

Nyttårslotteri
Det var skuffende respons på årets nyttårslotteri som skulle være et bidrag til juniorenes satsning.
Det var premier for betydelig større beløp en det ble kjøpt lodd for, så vinnersjansen ble stor for de
som deltok. De heldige vinnerne av de 3 første plassene ble:
1. premie - Weekendopphold på Myrkdalen Hotel - Jan Einar Greve
2. premie - Årsavgift i Fana Golfklubb - Tore Egon Mikkelsen
3. premie - Golfsko fra Fana Proshop - Roger Apelseth
Oversikt over de andre vinnerne finner dere på nettsiden vår.

Turneringsplaner
Årets turneringsplan er nå klar. Som tidligere år er denne lagt opp til å nå flest mulig og
turneringskomiteen håper riktig mange blir med å spille. Turneringene vil bli lagt ut i Golfbox i god tid
før start, men dere kan ta en titt på nettsiden under Aktiviteter/turneringer i Fana GK/Turneringsplan
og notere dere datoene.
Gruppene sine planer vil bli oppdaterte etter hvert som de er klare og finnes under de ulike gruppene
sine sider.

Titleist Tour 19.-20. mai
Vi gleder oss stort til at junioreliten i Norge også i år vil innta banen vår, og vi vil i denne anledning ha
behov for mange hjelpere til å arrangere turneringen. Det vil være behov for hjelp til ulike oppgaver
og vi vil sende en konkret forespørsel med beskrivelse av de ulike jobbene og tidspunkter etter
vinterferien.
Det er uansett fint om de som kan tenke seg å hjelpe til noterer seg dagene (søndag/mandag i
pinsen).

VTG-kurs
Vi har allerede fått en del henvendelser fra personer som ønsker Veien til golf-kurs, og vi har nå lagt
ut kurskalenderen på nettsiden vår. Har du noen venner du ønsker å få med deg på golfbanen, tips
dem om kursene våre. Som de to foregående årene er medlemskap inkludert i kursavgiften. Spillere
som ikke ønsker å bli medlem i Fana Golfklubb anbefaler vi tar VTG-kurs i en av de andre klubbene.
Klubbens medlemmer bidrar sterkt i gjennomføringen av Veien til golf-kursene, og det legges opp til
4 turneringer for nybegynnerne (og de som føler seg som nybegynnere) også i år.

Tirsdagsgolfen
Nytt av året er tirsdagsgolfen. Vi ønsker med dette å skape en møteplass for nybegynnere og de som
ønsker å ha en fast dag å trene sammen med andre. Det vil bli satt opp en plan der en møtes på
treningsområdet noen ganger og går ut på banen og spiller andre ganger.
Morten Løtveit som er utdannet Trener 1 vil følge opp samlingene. Det legges ikke opp som et kurs
med instruktør, men mer som en møteplass der en kan hjelpe hverandre fremover.
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Vi kommer tilbake med mer info om opplegget når det nærmer seg.

Påmelding juniortrening
Det ble sendt ut en egen invitasjon til juniortrening for en stund tilbake. Det begynner nå å komme
mange påmeldinger, og når fristen er ute 1. mars vil juniorkomiteen sette opp treningsgruppene og
fordele spillerne. Det blir i år lagt opp til 5 klubbturneringer for juniorene våre – Juniorkarusell, der vi
ønsker at alle juniorene som har klart VTG/Grønt kort blir med og spiller. Det er gøy å spille turnering
og det vil her satt opp turneringer med ulike turneringsformer.
Informasjon om juniortreningen og påmelding finner dere på nettsiden under Aktiviteter/Team Fana
Junior.

Tralleskap
Klubben har over 200 skap (enkle/doble) som våre medlemmer kan leie for å oppbevare golfutstyret
på klubben. En slipper da å bringe med seg køllene hver gang en kommer for å spille.
Vi har nå hatt en gjennomgang av alle tralleskapene og har en del enkle skap ledige for utleie. Det er
også noen doble skap ledige, men pr. nå ingen på gulvplan.
Dersom du har skap som du ikke ønsker å benytte i 2013-sesongen, gi beskjed snarest, slik at dette
kan leies ut til andre. Er du interessert i å leie et skap, gi beskjed så reserverer vi et til deg, evt. at du
stikker innom klubben og velger ut et skap som kan passe.
Informasjon om priser finner der på nettsiden vår under Anlegg/Klubbhus/Leie tralleskap.

Temakveld – onsdag 13. mars
Klubben inviterte til temakveld 23. januar der Frode Skjelvan fra Trigo Fitness ga oss mange gode
argumenter for å starte med en del styrkeøvelser før sesongen starter. Og, for så vidt fortsetter med
utover i sesongen. Det var svært god tilbakemelding fra de ca. 3o som møtte opp, og vi fortsetter
derfor med nok en samling Onsdag 13. mars kl. 20.00. Denne dagen vil vi fokusere på det mer
mentale/knep for å klare å holde fokus på golfballen og ikke alt det andre rundt – som titt og ofte kan
være en utfordring, samt litt om kosthold – hva er viktig å tenke på når en skal ut og konkurrere over
mange timer. Info om samlingen vil bli lagt ut på nettsiden når denne er klar – men noter deg dagen
allerede i dag.

Dugnad
Vi er allerede i gang med dugnadsjobbing i klubbhuset. Vi er heldig som har Sven Torgersen som
bidrar med sin kompetanse og organiserer og veileder våre medlemmer i bruk av malekost. Så, nå er
hele 1. etasje ferdig malt, mens de har startet med arbeidet i 2. etasje. Dersom det er flere som har
anledning til å gjøre dugnad nå i vinter (tirsdager), så gi beskjed. Det er flere vegger å male, så vi tar
gjerne i mot mer hjelp. Send i så fall en melding til fanagolf@fanagolf.no om du kan komme.
Det vil ellers bli innkalt til dugnadsjobbing på banen et par av helgene etter påske. Som i fjor inviterer
vi til dugnadsturnering så snart banen åpner – og jeg regner med det blir administrasjonens
«Skramleturnering» også i år…
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Vennlig hilsen daglig leder, Edith Kalve
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Vinterferien står for døren for mange av våre yngre spillere, og de voksne ser ut til å ta vinterferie til
alle mulige tider, så ønsker dere alle noen fine uker fremover – om det er på fjellet, på en golfbane i
sydlig strøk eller i lavlandet i vår vakre by Bergen.

