Nyhetsbrev III – Uke 24 2012

Kjære golfvenner
For en eventyrlig vår vi har hatt! Jeg har startet på dette nyhetsbrevet i flere uker, men den ene
solfylte dagen har fulgt den andre, så tiden har gått med til å være til stede for alle som har kommet
til klubben for å spille. Spesielt kjekt med alle som har børstet støv av køllene sine og kommet for å
spille igjen etter noen års pause – og alle nye medlemmer som er kommet til denne våren.
Aktivitetsnivået har vært høyt denne våren, og det vil også de neste ukene foregå mye i klubben før
roen senker seg noe i forbindelse med ferietid. Det er noen turneringer igjen som dere kan være med
på, og juniorkomiteen vil trenge hjelp til å gjennomføre Titleist Region Tour for juniorer den 2.-4. juli.
Vi avholder en dugnadsøkt tirsdag 19. juni og håper en del kan stille på denne slik at vi får blir ferdig
med påbegynt arbeid og kan hjelpe Greenkeeperne med arbeid på banen.
Det har til tider vært meget tett med spillere på banen. Med de to sløyfene som er satt opp (hull 1-9
og hull 10-18), får vi bedre flyt på banen samtidig som vi får bedre kapasitetsutnyttelse. De er flott å
se at dere alle er flinke med å ønske velkommen andre spillere i flighten deres. Dette skaper et godt
miljø og hvis dere i tillegg hjelper nybegynnerne med litt regler og etikette, så får vi fort mange bedre
spillere også.
HJELP til i Titleist Region Tour – mandag 2. til onsdag 4. juli
Vi skal arrangere Titleist Region Tour (Match-turnering) for juniorene disse dagene, og trenger hjelp
til å arrangere turneringen. Det trengs forecaddies og hjelp til score-registrering osv., så har du
anledning til å være med en eller flere dager, gi en tilbakemelding til Rune Arnøy på e-post
rune.arnoy@bergengroup.no. Det kreves ikke erfaring med arbeidet – opplæring vil bli gitt. (Bidrag
godkjennes som dugnad).

TURNERINGER OG AKTIVITETER FREMOVER
Det er kjekt å se mange nye som er med å spille turnering. De fleste turneringene har et sosialt
tilsnitt, så ikke vær redd for å bli med. Om du ikke vet hvordan du melder deg på i Golfbox, ta kontakt
med oss i resepsjonen, så hjelper vi deg.
Ladies Tour - lørdag 16. juni
Førstkommende lørdag arrangeres Ladies Tour som er en serie turneringer for damer. Det er 3
klasser der nybegynnere stiller i egen klasse, så her er det bare å prøve seg. Vær rask med
påmelding! Og – kan du bidra med en kake – si ifra til Cesilie (E-post: cesilie.benevoli@ssf.no).

Det er planlagt bryllup på huset samme kveld, så det blir litt ekstra feststemning denne kvelden.
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St. Hans-turneringen er en sosial scramble-turnering der en avslutter med grilling og sosialt samvær.
Her kan du spille sammen med dem du ønsker, eller melde deg på alene og settes opp i lag av
turneringskomiteen.
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St. Hans-turnering – lørdag 23. juni

Suzann Junior Region Finale – lørdag 23. juni
Om morgenen samme dag arrangerer vi Suzann Junior Region Finale. Dette er en junior-turnering for
aldergruppen 13-14 år og 15-16 år, der hver klubb her på Vestlandet får ha med 2 gutter og 2 jenter.
Vinnerne her går videre til landsfinalen.
VTG-turnering – onsdag 27. juni
Årets første VTG-turnering (for nybegynnere og de som føler seg som nybegynnere) ble avholdt 30.
mai. Det var 23 deltakere, og vi håper like mange – eller flere – blir med på neste turnering som er
onsdag 27. juni. Meld deg på til VTG-ansvarlig Eirik Olsen på e-post vtg@fanagolf.no eller si ifra i
resepsjonen. Du kan også melde deg på turneringen i Golfbox.
Damegruppen
Damene har hatt en hektisk vår, og spesielt travel ble det den 30. mai, da 64 meldte seg på sosial 9hulls invitasjonsturnering. Med stor kakebakst-virksomhet ble dette et flott arrangement og god
reklame for Fana Golfklubb.
Oversikt over damegruppens turneringer finner du i deres aktivitetskalender. Der finner du også
oversikt over datoer for Ladies Tour. Vi er mange som bruker å reise opp på Voss der vi deltar på
Voss Ladies om lørdagen, og Ladies Tour om søndagen. Bli gjerne med dit!



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

Herregruppen
Herregruppen har i år hatt god deltakelse på Fana Herre Medal-turneringene. Disse går annenhver
onsdag, og fortsetter gjennom sommeren – også i juli.
Herrene har meldt på et lag til LAG-NM, og det er nå knivskarp konkurranse om å bli tatt ut til denne
turneringen.




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 stort sett fulltallig hver mandag, og har arrangert ulike turneringsformer denne
våren. Sist var snorkonkurranse – der diskusjon om hvordan klippe snoren var stor! Seniorene
avslutter vårsesongen mandag 18. juni med middag i etterkant.



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

Team Fana Junior – Elite og bredde
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Det er invitert til junioravslutning onsdag 20. juni, med en uformell turnering og premieutdeling i
etterkant.
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Juniorene er flinkere enn aldri før til å komme på trening. Så er det bare å begynne å spille litt
turneringer. Mange tar turen til Sotra førstkommende søndag for å spille Junior Tour, og vi dette gjør
at håper mange får lyst til å fortsette med å spille turneringer.

Følgende er dato for Junior Tour i vårt distrikt denne høsten:
Lørdag 11. august
Søndag 9. september
Lørdag 15. september
Lørdag 29. september

Bjørnefjorden Golfklubb
Bergen Golfklubb
Meland Golfklubb
Fana Golfklubb

Mer info om Team Fana Junior finner dere på nettsiden: http://www.fanagolf.no/?page_id=355.
Nabofeiden
Nabofeiden er nå gjennomført på Bjørnefjorden, Herda og Voss denne våren, og jeg oppfordrer Fanamedlemmer til å bli med å kjempe for Fanas ære. Vi ligger litt bak – så still opp flest mulig. Et poeng
er bedre enn ingen.
Status
Bjørnefjorden
5. mai

Herdla
19. mai

Voss
2. juni

SOTRA GK

75

120

128

323

HERDLA GK

0

144

113

257

FANA GK

52

83

68

203

VOSS GK

48

0

155

203

BJØRNEFJORDEN

127

62

0

189

BERGEN GK

22

58

0

80

MELAND GK

0

0

0

0

Klubb

Meland
12. aug.

Bergen
18. aug.

Sotra
9. sept.

Fana
22. sept.

TOTAL
KLUBBSCORE

Følgende er datoer for turneringene i høst.
Søndag 12. august
Lørdag 18. august
Søndag 9. september
Lørdag 22. september

Meland Golfklubb
Bergen Golfklubb
Sotra Golfklubb
Fana Golfklubb

Sommerskole for barn (barneskolealder) – UKE 26
Som tradisjonen er, arrangerer vi også i år sommerskole for barn. Det blir dette året kun
sommerskole i uke 26. I høstferien avholder vi BTs golfskole.
Vi nærmer oss fulltegnet for sommerskolen i uke 26, så vær rask om du ønsker plass til ditt barn.
Påmelding på nett: http://www.fanagolf.no/?page_id=3323 og ellers info under Aktiviteter på
nettsiden.
VEIEN TIL GOLF
Når denne måneden er over, vil 73 nye golfere ha gjennomført Veien til golf-kurset her i Fana. De
fleste er kommet greit i gang med spill på banen, men alle vet at det er mye å lære før det går
knirkefritt. Så hjelp til om det ser ut som noen trenger litt hjelp.
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For innskuddsmedlemmer som ikke har fått tatt kurset tidligere, tilbyr vi nå kurset for kr. 1.500,-.
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Vi holder kurs utover sommeren/høsten, så om du kjenner noen som skulle hatt et kurs – henvis til
kurskalenderen vår på nettsiden under Golfopplæring: http://www.fanagolf.no/?page_id=1433

SIMULATOR-komité
Det er under etablering en simulator-komité som skal hjelpe med å sette opp aktiviteter gjennom
vinterhalvåret. Det være seg turneringer eller andre konkurranser en kan sette opp. Har du lyst til å
bli med på dette, ta kontakt med Gunnar Tellevik i styret (gunnar.tellevik@gmail.com).

Banedrift
Det begynner å bli tørt ute på banen. Den sterke vinden i forrige uke tørket opp mye og med
minimalt med regn får vi heller forestille oss at vi er i Spania og spiller golf. Greenkeeperne vanner så
mye de makter, men må prioritere grenene og andre strategiske områder på banen.
Vi har nå endelig fått tilkjørt sand og det vil bli arbeidet med å legge ut denne i bunkere og på banen
der det er behov.
Greenkeeperne har behov for hjelp på banen til klipping (områdene rundt green/tee-steder etc), så
er det noen som kunne tenke seg å komme og hjelpe til, ta kontakt med Head Greenkeeper
(daniel@fanagolf.no).

Minigraver
Vi annonserte at det er mulig å leie minigraveren vår. Dersom dette er interessant, ta kontakt med
vår head greenkeeper, Daniel Kristiansen på e-post: daniel@fanagolf.no.
Du finner info om banedrift sine tilbud under Klubben på nettsiden:
http://www.fanagolf.no/?page_id=2847
Restaurant Albatross – avtale med Smakverket
Styret har etter grundige vurderingen besluttet å avslutte vårt samarbeid med Smakverket Catering
AS. Vi arbeider med å få på plass en ny aktør, og håper denne kan være på plass rimelig raskt slik at
tilbudet til våre medlemmer opprettholdes. Vi vil sende dere ytterligere informasjon når dette er
klart og ellers informere om åpningstilbudet på nettsiden.

Økonomi
Klubben har denne våre hatt en meget god start på sesongen økonomisk sett. Av de store
inntektskildene som medlemskontingent, driving range, Green-fee og sponsorer, er vi godt i rute i
forhold til budsjett. Så lenge vi ikke kan forutse været, så er det vanskelig å si hvordan vi ender opp
ved årsslutt, men starten er god. Vi har i tillegg hatt statusmøte med banken, og de er svært fornøyd
med å ha Fana Golfklubb som kunde.
Tiden går raskt når en sitter og skriver, og før jeg avslutter vil jeg gjerne takke for alle hyggelige
tilbakemeldinger vi har mottatt denne våren. Føler absolutt at vi er på rett vei for å gjøre klubben til
en god klubb å være medlem i. Her skjer det mye, og det er trivelig å være!
Litt på forskudd for de fleste – men jeg nytter anledningen til å ønske alle en riktig fin sommertid!
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Hilsen Edith Kalve, Daglig leder

