Nyhetsbrev II – Uke 16 2012

Kjære golfvenner
Da er vi i gang igjen. Velkommen til ny sesong på banen! Lørdag åpner vi og jeg ser at mange allerede
har booket seg inn. Krysser fingrene for at vi i år får en fin golfsesong med mange fine golfdager, sol
og varme. Det fortjener vi nå!
Booking og innsjekking på bane
Det er en del ting som må friskes opp igjen når vi nå starter opp, og en av dem er rutinene rundt
booking av tid på bane og innsjekking. Medlemmer har en fordel ved at dere kan booke tid 10 dager i
forveien, mens gjester kan booke tid 7 dager i forveien. Dere kan selvfølgelig invitere med dere
gjester på banen ved å føre dem opp i deres «flight». Det er fint om dere benytter Golfbox for
booking av tid. For de som skal betale Green fee, vil det alltid være prisen på en 18-hullsrunde som
kommer opp selv om vi har tilbud om å gå 9 og 12 hull. Dette fordi Golfbox ikke gir oss mulighet til å
legge inn priser for 9 og 12 hull.
Det er viktig at dere kommer innom klubbhuset og sjekker dere inn på terminalene i
resepsjonsområdet, eller henvender dere til oss i resepsjonen. Det er ikke alltid vi husker alle navn,
så si gjerne navnet ditt når du vinker til oss at du er kommet  Mangler du Golfkortet ditt, send oss
en melding, så bestiller vi nytt til deg.
Det svært viktig at dere sjekker dere inn når dere kommer, ellers vil dere for eksempel miste
starttiden deres fra hull 10 dersom dere har booket inn 18 hull fra hull 1. Reservasjonen forsvinner
fra Golfbox når dere ikke sjekker inn, og andre kan dermed ta plassen deres.
Green fee
Vi har i år laget 3 ulike Green fee-billetter, rød for 9 hull, blå for 12 hull og grønn for 18 hull. Dette vil
gjøre det lettere for oss alle å følge med at gjestespillere betaler riktig avgift. Vi vil også i år få laget
Fana Golfklubb medlemstagger, grønn for fullt betalende og hvit for de som skal betale Green fee
(Passive innskuddsmedlemmer og Fana Start-medlemmer). Dette vil også lette arbeidet til en
marshall/banevert. Medlemstaggene er lovet levert senest i begynnelsen av mai.
Resepsjon/Proshop
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Proshopen vil ha sin egen resepsjon hvor det vil foregå salg av golfutstyr og bestilling av
instruksjonstimer. Marcus W. Knudsen og Alexander Samal vil arbeide sammen med Tim Brookes for
å levere et godt tilbud til alle som har behov for hjelp til å fixe på golfsvingen.
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Som tidligere nevnt har vi nå endret fordelingen av arbeid mellom klubben og Proshopen. Vi i
administrasjonen vil nå ta oss av booking på bane og salg av rangeballer. I tillegg vil vi lettere kunne
yte bedre service i forbindelse med påmelding til turneringer, innmelding i klubben, og andre
klubbrelaterte ting. Dere vil i tillegg til Morten og undertegnede, møte Kristine Pedersen Fjeld som vil
være ekstrahjelp nå i sesongen. Kristine er ny til golfen, men vi regner med at hun vil komme raskt
inn i oppgavene i resepsjonen.

Albatross Snack
er navnet på det vi håper over tid vil bli et godt tilbud av «rask» mat. Vi satser på å ha salg av mat i
den nye resepsjonen, og vi vil prøve oss frem hva som passer inn der. Da vi ikke har vask/vann og
avtrekksvifte er det begrenset hva vi har lov til å servere av Mattilsynet, så vi må være litt kreative.
Det blir derfor ikke vafler og pølser/hamburger med det første, men enkle retter som er
ferdigbehandlet og innpakket. Det vil fremdeles være salg av drikke og smågodt i automaten i
resepsjonsområde, samt kaffe i kaffeautomaten.
Restaurant Albatross – avtale med Smakverket
Vi har nå inngått ny avtale med Smakverket etter å ha hatt noen runder med dem. De vil fortsatt leie
kjøkken/restauranten i 2. etasje og stå for møter og selskaper/arrangementer der. De vil ha faste
åpningstider i sesongen og åpner allerede nå til helgen i forbindelse med åpningen av banen.
Vår nye avtale med dem gir oss mer fleksibilitet til å stå for organisering og servering ved egne
klubbarrangement. Seniorgruppen og damegruppen vil bla stå for koking av kaffe og servering av noe
godt i forbindelse med sine sosiale turneringer om mandagene.
Det er også klubben som disponerer møterommene. Dersom disse leies ut til arrangement får
klubben leieinntekter her. Ta derfor kontakt med oss dersom du har behov for å leie møterom. Større
møter/arrangement med servering etc. håndteres av Smakverket.
Åpningstider i sesongen 2012 er:
Onsdag – fredag
Lørdag – søndag
Juli

Kl. 13:00 – 19:00
Kl. 12:00 – 18:00
Kun åpent lørdag/søndag

Garderober
Vi har tidligere hatt tilgjengelig håndklær i garderobene som medlemmer/gjester har kunne benytte
fritt. Vi har nå fjernet denne ordningen, og ber alle som ønsker å ta seg en dusj ta med sitt eget
håndkle.
Det var svært mye gjenglemte klær etc. spesielt i herregarderoben. Det som var noe å samle på er nå
fjernet og sendt til Fretex.
Tralleskap
Som de fleste vet har vi et trallerom med mange skap til leie hvor medlemmer kan oppbevare
golfutstyret sitt. Rommet er tilgjengelig fra kl. 07.00 – 23.00 alle dager.
Vi har nå hatt en opprydding i trallerommet og gjennomgang av alle tralleskapene + utvidet med
flere doble skap. Vi har kanskje ryddet litt for mye, men det var en del skap vi ikke hadde navn på
hvem som disponerte, og vi har nå ryddet ut av disse. VI har også flyttet noen skap. Ta kontakt med
oss dersom vi har ryddet ditt skap, så order vi opp i det.
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Årlig pris for leie av enkle skap er kr 1100,- (kr 900,- for innskuddsmedlemmer) og kr. 1700,- for doble
skap (kr. 1500 for innskuddsmedlemmer). Skapet er tilgjengelig hele året, også vinterhalvåret.
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Vi har etter oppryddingen en del ledige tralleskap til leie. Vi har 10 doble skap i 2. etasje, 10 enkle
skap i 1. etasje og 20 enkle skap i 2. etasje. Ta kontakt med oss i resepsjonen om du ønsker leie skap.

Tilbud i FANA PROSHOP – Tim Brookes
Tim er allerede i gang med gruppetrening og individuell trening. Han har laget en lite «flyer» med
tilbudene sine, og ønsker spesielt å nevne følgende:
9-hulls spill-trening
1 person kr. 1200,- pr. person
2 persons kr. 900,- pr. person
3 persons kr. 700.-pr. person

CALLAWAY
Callaway kommer også på besøk mandag 23. april kl. 15.00 – 19.00. Det er mulig å bestille
kølletilpasning, og ta kontakt med Tim direkte for booking av tid om dette er interessant (982 55 622
(tim@fanagolf.no).
Det blir også 10 % avslag denne dagen dersom du ender opp med å kjøpe noe Callaway-utstyr.
Driving Range
Driving Rangen har vært i drift siden isen gikk fra vannet i begynnelsen av mars. Det har vært stor
aktivitet der og omsetningen første måned var nærmere kr. 100.000,- (balltag + rangeballer). Dette
er ny rekord så tidlig i sesongen. Med den gode kapasiteten vi nå har med 2 etasjer, bør inntektene
fra driving rangen kunne holde seg bra fremover.
Da den ene store ballmaskinen gikk på stubbene løs, har vi investert i en ny maskin. Denne er
kommet, men settes frem når vi har fått laget et bedre fundament. Det vil også komme nye baller –
og dette blir spennende. NextGenTel har dekket innkjøp av baller og disse vil bli lilla. Ingen tvil om
hvor de hører hjemme 
VIKTIG! Når sesongen nå starter og det begynner å bli mange som beveger seg på banen, er det
svært viktig at vi sikter ballene ut i vannet og ikke inn på banen rundt vannet, ei heller prøver å sikte
på greenen på hull 6 (tidligere 15). Det har vært mange farlige situasjoner med baller på avveie – så
tenk på dette neste gang du slår ut.
Dugnad/banearbeid
Det har vært gjort en fantastisk god jobb de 3 helgene vi har hatt dugnad, samt av malegjengen i
vinter, og torsdagsklubben. Vi har registrert over 130 medlemmer som har bidratt og dette synes på
banen og anlegget. Head Greenkeeper Daniel er veldig fornøyd med hjelpen han har fått på banen –
så en stor takk til alle!
Det er fremdeles oppgaver en kan hjelpe til med, så ta kontakt med Terje Vassdal (it-vass@online.no)
som er leder i banekomiteen om du ønsker å hjelpe til med noe. Han har oversikt og koordinerer
med Daniel det som er behov for å få utført.
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Vi gikk til innkjøp av en minigraver tidligere i vår. Denne har allerede vært mye i bruk i forbindelse
med å renske opp i grøfter og få orden på en del drenering. Vi har fått utrettet mye arbeid som ville
kostet oss dyrt å leie inn maskin og mann. Minigraveren vil senere i sesongen leies ut til medlemmer.
Vi vil informere dere når det er klart for det.
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Minigraver

Markedsaktiviteter
Vi har som tidligere år inngått samarbeidsavtale med Bergens Tidende og vil førstkommende lørdag
ha inne helsides annonse i BT. Denne vil ha fokus på at golfsesongen nå er i gang og at alle turgåere
nå må finne seg andre turområder. Det vil også være en invitasjon til «Gøy med golf», der alle som
ønsker det, kan komme og prøve golf søndag 29. april, for å se om dette er noe en kunne tenke seg å
starte med.
Bergens Tidende vil også gi ut et bilag «BT SPREK» der vi har fått 1 side til disposisjon. Her har vi laget
en annonse i artikkelform, der vi tar for oss noen kjente myter. Gleder meg til å høre reaksjonen på
denne.
Vi har ellers trykket opp brosjyren «Gjør noe sammen – spill golf» som fokuserer på medlemskap og
hvordan komme i gang (Veien til golf-kurs), i tillegg til årets turneringskalender.
Siden vi har ny hullrekkefølge på banen, har vi i år også laget en «Banekart»-folder. Denne vil være
en hjelp for å finne frem på banen, både for oss medlemmer og gjester. Vi vurderte å lage en
tradisjonell baneguide, men fant dette arbeidet for omfattende i denne omgang.
Samarbeidspartnere
Vi arbeider fremdeles med å få flere samarbeidspartnere som ønsker våre tjenester, samt ønsker å
støtte våre dyktige juniorer.
Et bidrag til oss er det gode tilbudet vi har fått fra Byggeriet, Mestersalg Bergen.
Her har klubben fått de beste rabatter på sine innkjøp, og i tillegg får alle medlemmer følgende
tilbud:






Trelast
Papp, isolasjon og spon-/gipsplater
Spiker
Listverk
Butikkvarer

- 35 %
- 28 %
- 25 %
- 30 %
- 10 %

I tillegg får klubben 5 % bonus på alt våre medlemmer måtte kjøpe. Det er selvfølgelig ikke rabatt på
tilbudsvarer.
Ta med Golfkortet ditt som bevis og så får du ovennevnte rabatter på kjøp.
Du finner Byggeriet på Laksevåg, Åsane og Arna. Felles tlfnr. 55 34 87 00

VEIEN TIL GOLF
Vi er nå i gang med Veien til Golf-kursene våre. Vi har allerede hatt noen kurs, og vi regner med at
kursene fylles opp når vi nå åpner banen.
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Har du noen som tenker å ta et kurs, så finner du kurskalenderen her:
http://www.fanagolf.no/?page_id=1433
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Nytt av året er at klubben gjennom VTG-komiteen står for 6 av timene i kurset. Eirik Olsen og Morten
Løtveit vil sammen med Marcus Knudsen i gjennomføre Trener 1-kurset som settes opp av
Golfforbundet. Morten og Eirik vil ha ansvar for å ta deltakerne med ut på banen de siste 3 timene i
kurset og gjør dette som en del av kurset.

TURNERINGER OG AKTIVITETER FREMOVER
Vi håper riktig mange har lyst til å være med på turneringene som går i helgene og de ulike
turneringene/aktivitetene som arrangeres av komiteene. Når seniorgruppen, damegruppen og
herregruppen inviterer til turnering, så er alle medlemmer i klubben velkommen til å delta. En
behøver ikke å «melde seg inn» i seniorgruppen for å være med i dens aktiviteter. Du bare melder
deg på den gruppens aktivitet i Golfbox.
Klubbmesterskap
Først, diskusjonen om klubbmesterskapet. Styret har nå besluttet følgende gjennomføring av årets
klubbmesterskap.
Junior/Senior 25. – 26. august
Damer/Herrer 01. – 02. september
Alle klassene går 2 runder, 18 hull hver dag – gjelder også herrer som tidligere har gått 3 runder.
Dugnadsturnering – søndag 22. april
Grunnet det kalde været de siste 2 år har vi ikke hatt noen dugnadsturnering på en stund. Nå slår vi
til med en sosial 9-hullturnering, der undertegnede har tatt regien. Deltakerne vil måtte forholde seg
til en del nye regler for spill underveis, så dette blir gøy  Deltakeravgiften blir i sin helhet brukt til å
dekke kaffe og kake etter turneringen, samt premier for det ene og andre.
Turneringen er ment for de som har vært med på dugnad i år, samt de som er med i komiteer og
utvalg. Eventuelle bestikkelser som vil øke klubbens inntekter på en god måte vil kunne vurderes 
Åpningsturneringen – lørdag 28. april
Årets åpningsturnering er snart fullbooket. I skrivende stund er det 100 påmeldte, og det er 120
plasser tilgjengelig. Har du lyst å være med, vær rask med å melde deg på.
I årets åpningsturnering vil vi minnes vårt æresmedlem Johan J. Horn som gikk bort før påske. Trygve
Tønjum vil si noen minneord før start av turneringen.
Sponsor for turneringen er BUNNPRIS, og det blir gaver fra dem på premiebordet.
Fana Four Ball / Best Ball - lørdag 5. mai
Neste turnering i rekken er en parturnering. Her kan du melde deg på som singel og
turneringskomiteen mixer lagene. Velkommen!

De videre turneringene finner du i turneringsplanen på nettsiden vår:



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

Damegruppen

DAMEGRUPPENS AKTIVITESKALENDER: http://www.fanagolf.no/?page_id=1355
E-post: damegruppen@fanagolf.no
Ta også kontakt om du ønsker å delta i treningsgruppe med Tim.
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Damene har nå hatt sitt oppstartmøte og starter opp med en sosial 9-hullsturnering mandag 7. mai.

Herregruppen
Herregruppen har nå intensivert sitt arbeid med å få til en elitegruppe for de med hcp under 10. Det
er satt opp treningsprogram med Tim og målsettingen er å få flere med på trening. For alle herrer er
det satt opp Fana Herre Medal annen hver onsdag denne våren. De starter opp onsdag 9. mai.




HERREGRUPPENS AKTIVITETSKALENDER: http://www.fanagolf.no/?page_id=1359
E-post: herregruppen@fanagolf.no
Herrene frister også med golftur til England for den som vinner Fana Herre Medal

Seniorgruppen
Seniorgruppen er den første som starter opp, allerede mandag 30. april. Det forventes stor deltakelse
som vanlig, så vær rask med påmeldingen.



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

Team Fana Junior – Elite og bredde
Treningsgruppene er nå satt opp for juniorene og de fleste har funnet en gruppe som passer dem.
Dere finner treningsgruppene på nettet: http://www.fanagolf.no/?page_id=1282
Vi oppfordrer juniorer til å delta på turneringer, og alle er velkommen til å delta på Junior Tour som
arrangeres følgende dager (påmelding Golfbox):
Lørdag 5. mai
Søndag 3. juni
Søndag 17. juni
Lørdag 11. august
Søndag 9. september
Lørdag 15. september
Lørdag 29. september

Herdla Golfklubb
Voss Golfklubb
Sotra Golfklubb
Bjørnefjorden Golfklubb
Bergen Golfklubb
Meland Golfklubb
Fana Golfklubb

Nabofeiden
Nabofeiden er nå satt opp med datoer, og vi håper det er noen som vil være med å forsvare Fanas
ære følgende dager.
Lørdag 5. mai
Lørdag 19. mai
Lørdag 2. juni
Søndag 12. august
Lørdag 18. august
Søndag 9. september
Lørdag 22. september

Bjørnefjorden Golfklubb
Herdla Golfklubb
Voss Golfklubb
Meland Golfklubb
Bergen Golfklubb
Sotra Golfbklubb
Fana Golfklubb

Hilsen Edith Kalve, Daglig leder
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Velkommen!
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Vel, her er mye å være med på og det skjer mange endringer i klubben denne våren. Håper det er til
det gode og at du og dine vil trives i klubben denne sesongen!

