Nyhetsbrev II – Uke 20, 2013

Kjære golfvenner
Endelig er vi her! I morgen, tirsdag 14. mai, åpner vi 10 hull på sørsiden av Flyplassveien. Det er på
tide mener noen, mens mange medlemmer har dette året bedt oss holde igjen.
Og det har vi måtte gjøre. Greenene våre ser heldigvis stort sett veldig bra ut, mens fairways og
utslagsstedene henger etter. Kalde dager og mye regn har satt sine spor. Men, vi er ikke alene om
denne seine starten. Hele golfnorge har merket den kalde vinteren og er nå avhengig av en god
sesong for å ta igjen det tapte.
Men, la oss ikke tenke så mye på det akkurat nå – nå gleder vi oss til å se at banen tar seg opp dag for
dag, og at vi igjen skal ha gode golfopplevelser ute på den flotte banen vår!

Restauranten åpner for sesongen
Det har vært et stort ønske fra mange at restauranten vår skal være åpen i sesongen. For at dette
skal være bærekraftig, er det viktig at våre medlemmer benytter seg av tilbudet.
På åpningsdagen vil Merenda være på plass fra kl. 12.00 med deilige Cup Cakes fra The Flying Cake,
påsmurte godsaker som kan tas med på banen, samt god drikke som kan nytes på terrassen eller
inne i restauranten.
Gi dem gjerne tilbakemelding om hva dere ønsker av tilbud i restauranten, så har de større sjans for å
treffe med mattilbudet. Endelige åpningstider fremover vil bli lagt ut på nettsiden vår innen kort tid.
Som orientert på årsmøtet hadde klubben en henvendelse fra en aktør som ønsket å kjøpe 2. etasjen
av klubbhuset vårt. Styret hadde saken til behandling og vedtok å ikke selge. Dette etter en
evaluering av klubbens økonomi og forhold knyttet til sameksistens med en eiende aktør i
overetasjen.

Fana Proshop – Åpningssalg
Tim ønsker alle velkommen ved å tilby 20 % rabatt på alt i butikken. Tilbudet gjelder 14.- 21. mai, så
ta turen innom. Han har mye fint å tilby i år!

Medlemskontingenter
En del medlemmer er seine med å betale kontingenten for sesongen. Vi har fått mange henvendelser
etter purringer som har gått ut, og skulle vi ha glippet på noen korrigeringer, si ifra.

Så er det igjen tid for å minne om våre rutiner når det gjelder booking av tid på bane. Som de fleste
vet kan man reservere tid på bane gjennom Golfbox (Starttidsbestilling). Innlogging kan gjøres via
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BOOKING og spill på bane
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De som ikke har betalt vil nå få sperret sine spilleretter i Golfbox. For å rette opp i dette, er det fullt
mulig å betale kontingenten på bankterminalen i resepsjonen om fakturaen skulle være borte.

forsiden på vår nettside eller Norsk Golfs nettside. Mangler du brukernavn/passord til Golfbox kan vi
hjelpe til med dette om du ikke får det til selv. Send i så fall en e-post til fanagolf@fanagolf.no.
Når du kommer til klubbhuset, skal du sjekke deg inn. Dette er viktig da du mister reservasjon om
dette ikke gjøres. Spesielt viktig er dette ved spill av 12 og 18 hull, da flettetiden din også forsvinner.
Vi har 2 terminaler i resepsjonsområdet hvor du kan «dra» Golfkortet ditt og sjekke inn selv.
Alternativt kan du gi beskjed i resepsjonen når du kommer. Alle som skal betale greenfee må ta
kontakt med resepsjonen for betaling.
Mangler du Golfkortet, send oss en melding, så bestiller vi nytt kort til deg.
Baneoppsett
For nye spillere på Fana, så har vi satt opp banen med 2 sløyfer, hull 1 - 9 og hull 10 – 18. Når du er
inne i Starttidbestillingen, kan du se bookingene for de 2 sløyfene ved å velge fasilitet i rullegardinen
til høyre.
Du kan bestille starttid både fra hull 1 og fra hull 10, og du kan fra begge startsteder velge om du vil
gå 9 eller 18 hull. Ved bestilling vil du se til høyre for navnet ditt at du kan hake av ønsket antall hull.
Dersom du skal gå 12 hull, booker du 18. Dette for at du skal reservere starttid (flettetid) fra hull 10.
Når du går 12 hull, går du de første 9 hull, deretter hull 10, 11 og 18.
Ta vare på banen!
Stikkord - REPARER DINE NEDSLAGSMERKER (og andres) – LEGG TILBAKE OPPSLÅTT TORV – RAK
ETTER DEG I BUNKERNE – SLÅ UT FRA MATTE NÅR DETTE ER MARKERT
SIKKERHET - Og respekter skilter på banen. Vi har mange naboer som ønsker å kunne være utenfor
huset sitt, så tenk gjennom hvilken kølle du tar frem når du skal slå ut. Vær spesielt oppmerksom ved
hull 8 som ligger langs Grimseidveien. Her er det viktig å ikke slå ut dersom det kommer folk på
gangveien eller biler kjørende.
Hold farten oppe
Vi er mange ivrige spillere med stor variasjon i spilleferdigheter her på Fana. Det er da viktig å ta
hensyn til hverandre og slippe forbi de litt mer raske spillerne som kommer bakfra. Men, det er også
viktig at de raske spillerne tar hensyn til de som ikke går så fort. Det er unødvendig å slå ballen «oppi
beina» på de foran eller være uhøflig verbalt sett. Det er utrolig hva en hyggelig kommentar og et
smil kan gjøre!
Treningsområdet
Som de fleste vil se holder vi nå på å oppgradere treningsområdet på sørsiden av klubbhuset. Vi
venter på leverandøren av kunstgress som skal legge en green til oss, og det kan se ut som de ikke
kan komme før ut i juni. Det vil derfor en måneds tid fremover bli travelt på de andre
treningsområdene våre, så oppfordrer alle til å dele på godene. Det er ikke tillatt å stå og trene på
banen utover vanlige treningsrunder.
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Forsikringer
Alle som er medlem i Fana Golfklubb, samt de deltar på organiserte aktiviteter i klubben er dekket av
Golfforbundets forsikringer. Du kan lese mer om hva disse dekker på Golfforbundets sider.
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Ut og reise- trenger handicapbevis?
Da kan du hente dette ut fra Golfbox. Under «Min forside» klikker du på «Rediger profil». Der kan du
velge å generere handicapbeviset som du deretter skriver ut. Som du ser kan du også der oppdatere
din adresse, e-postadresse, osv. Ta gjerne en titt og oppdater om det er noe feil.

TURNERINGER OG AKTIVITETER
Vi har dessverre måtte avlyse en del turneringer de siste ukene, men gleder oss nå til å komme i
gang. Det er satt opp et variert turneringsprogram og vi håper det er noe som mange vil være med
på. Turneringene er med på å skape et godt miljø i klubben og svært mange av dem har shotgun-start
(start samtidig på flere hull) med påfølgende tilbud om turneringslunsj ved premieutdelingen.
Førstkommende helg er det Juniorturneringen TEAM NORWAY JUNIOR TOUR, og mange av spillerne
kommer for å teste banen (innspill) lørdag den 18. mai. Søndag den 19. mai vil juniorene gå 2 runder
og det vil derfor ikke være plass til så mange andre for å spille. Oppfordrer de som kan å hjelpe til
under turneringen, og ellers er det noen turneringer hos naboene våre som kan være interessant å
bli med på. Mandag 20. mai spilles det 1 runde, og da vil banen bli ledig når spillerne er ferdige.

Turneringsplaner
Du kan fremdeles være med på følgende turneringer denne våren:








Søndag 26. mai
Fredag 31. mai
Søndag 2. juni
UKE 23
Lørdag 15 – søndag 16. juni
Søndag 23. juni
Fredag 28. juni

Nordea Pairs (parturnering)
VTG-turnering I (turnering for nybegynnere med hcp 37-54)
Brann Open
PINK CUP-UKE (vi samler inn penger til kreftsaken)
Fana Match
St. Hans Scramble (turnering + grillaften)
VTG-turnering II

Påmelding til alle turneringene og gruppenes aktiviteter gjøres i Golfbox.
Gruppene starter opp sine aktiviteter i neste uke. Du finner aktivitetskalenderen deres på nettsidene;






Herregruppen _ Aktivitetskalender
Damegruppen_ Aktivitetskalender
Seniorgruppen_ Aktivitetskalender
Juniorgruppen_ Aktivitetskalender
Nybegynnergruppen_ Aktivitetskalender

Meland GK
Voss GK

Region Tour Hordaland
 Lørdag 25. – søndag 26. mai
 Lørdag 22. – søndag 23. juni
 Lørdag 29. – søndag 30. juni

Bergen GK
Bjørnefjorden GK
Voss GK

Senior Tour Hordaland
 Lørdag 25. mai
 Lørdag 1. juni
 Fredag 28. juni

Sotra GK
Haugaland GK
Meland GK
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Nabofeiden
 Mandag 20. mai
 Lørdag 1. juni
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Følgende regionale turneringer denne våren er:

Ladies Tour
 Søndag 25. mai
 Lørdag 1. juni
 Lørdag 8. juni
 Søndag 9. juni

Herdla GK
Bjørnefjorden GK
Meland GK
Sotra GK

Junior Tour
 Søndag 2. juni

Voss GK

Mye å kunne være med på – så noter deg dagene du vil spille og meld deg på med det samme.

VTG-kurs
Vi er godt i gang med VTG-kursene og har allerede 35 påmeldte. De første er klare til å gå på banen
til helgen, så ønsk dem velkommen når du møter dem. Det er mye å lære som ny golfer, så bidra
gjerne med tips og hints.
Vi håper at mange av de nye som kommer og også de som var nye i fjor blir med på Tirsdagsgolfen
med Morten Løtveit (se aktivitetsplanen til nybegynnerne). Her veksler en mellom å gå på bane og
trene på treningsområdet. Denne uken skal de ut på bane sammen med erfarne spillere.

Barnas GOLF-uke, uke 26 og 41
Det blir også i år arrangert Golf-uke for barn i uke 26 og i høstferien. Opplegget passer for barn i
alderen 7-13 år og blir lagt opp som en aktivitetsleir, med alternative leker og spill, men med mest
golf. Deltakerne blir delt inn i grupper basert på ferdighetsnivå og alder, slik at det passer både
nybegynnere og de som har spilt en stund.
Informasjon om uken finner dere på nettsiden under Aktiviteter/Barnas GOLF-uke og det er klart for
påmelding.

KLUBBTAG
Årets klubbtag er kommet og du kan hente denne i resepsjonen i klubbhuset.

***
Da ønsker jeg alle velkommen ut på banen igjen. Håper dere alle får mange fine runder i år!
Og husk vår visjon – dine beste golfopplevelser i et aktiv og inkluderende miljø.
Vi har tilrettelagt et så godt anlegg som mulig slik at du skal kunne ha gode opplevelser når du går på
banen. Vi legger opp til et aktivt miljø og et program som flest mulig skal kunne bli med på. Og da
gjenstår det at vi alle tar vare på hverandre og spesielt ønsker våre nye medlemmer velkommen til
klubben!
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Vennlig hilsen daglig leder, Edith Kalve

