Nyhetsbrev IV – Uke 31 2012

Kjære golfvenner
Håper dere alle har hatt en fin sommer så langt. Ukene og dagene går fort og sommeren skulle vært
så mye lengre. Vi har så langt hatt mye fint golfvær på Fana, og selv dager som har vært meldt
regntunge av meteorologene har blitt mye bedre enn ventet. Besøket har vært bra denne sommeren
og det er spesielt kjekt å se at mange herrer har stilt opp i Fana Herre Medal-turneringene i juli.
Vi står foran en høstsesong full av turneringer og i klubbhuset skal det foregå festligheter i
forbindelse med bryllup, konfirmasjon, dåp og andre feiringer. Gruppene har sine faste turneringer
og flere av våre samarbeidspartnere har sine avtalte turneringer i høst. Mange av turneringene som
turneringskomiteen står for er åpne turneringer - noe som betyr at medlemmer fra andre klubber
gjerne må bli med å spille hos oss. Inviter derfor dine venner fra naboklubbene med. Vi håper alle
finner noe de kan være med på – da det er lagt opp til et variert program; fra de mer sosiale
turneringene (3-kølleturnering) til tøff konkurranse i klubbmesterskapet og Golf Tour Hordaland.

Restaurant Albatross
Som nevnt i forrige nyhetsbrev, har vi avsluttet samarbeidet med vår restauratør Smakverket
Catering AS. Vi har derfor ingen til å drive restauranten og denne vil være stengt inntil videre.
Lokalene vil som tidligere bli utleid til møter og selskaper, og enn så lenge blir det er opp til den som
leier lokalene om de vil ordne med maten selv eller om en cateringsleverandør skal stå for
gjennomføring og servering. Vi har flere cateringselskaper som har vist interesse for å levere mat til
selskaper hos oss, og vi arbeider i første omgang med å finne en samarbeidsform med en eller flere
av disse. Vi vil utarbeide informasjon om leie og priser på nettsidene våre når dette er klart.
Ved arrangement i forbindelse med klubb- og bedriftsturneringer vil vi sørge for koordinering mot
leverandør slik at dette blir gjennomført på en god måte.

Husvert søkes
Vi trenger hjelp til drift av møte- og selskapslokalene i en periode fremover, så kjenner du til en
egnet voksen person til dette arbeidet kontakt undertegnede for en prat. Vi har mange forespørsler
som må håndteres (e-post/telefon/møter) og må ha hjelp til koordinering mot cateringselskaper,
tilrettelegging av lokalene ved utleie, tilberedelse av enkel mat osv. Ønsker også å komme i
kontakt med en som kunne tenke seg å ta på seg vasking av gulver etter møter/selskaper.

August-SALG i Fana Proshop
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 25 % rabatt på alle sko
 25 % rabatt på alle klær (også vindtette klær)
 25 % rabatt på alle bagger
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Har du sett noe i proshopen som du har lyst på? Da er sjansen kommet til å få det litt billigere. Tim
har i august følgende tilbud:

TILBUD fra BYGGERIET MESTERSALG
Vi vil gjerne minne om det gode tilbudet våre medlemmer har fra Byggeriet Mestersalg. I vår avtale
med dem får Fana Golfklubb «provisjon» av salget våre medlemmer genererer, så jo mer vi alle
handler, jo mer får klubben i bidrag til driften.
Ved å vise frem Golfkortet ditt som viser at du er medlem i Fana Golfklubb får du følgende rabatter:
 35 % på trelast
 30 % på listverk
 28 % på papp, isolasjon, sponplater og gipsplater
 25 % på gipsplater
 10 % på butikkvarer
Mestersalg har følgende utsalgsteder:
 Byggeriet Laksevåg, Vågsgaten 6 på Laksevåg (nedenfor Laksevåg senter)
 Byggeriet Åsane, Salhusveien 55 (ved siden av Jysk)
 Byggeriet Arna, Stoaneset 20-24 (etter bilforhandler Oddvar Bjelde)
Telefon 55 34 87 00 - Ta ellers en titt på nettsiden deres: www.mestersalg_bergen.no.

BANEN
Vi er nå inne i den mest krevende perioden for greenkeeperne, da det er kraftig vekst i gresset
grunnet regn og gode temperaturer. I tillegg ligger duggen langt utpå dag slik at det vanskeliggjør
klipping. Med banen full av spillere er det heller ikke alltid lett å få gjort arbeidet så effektivt som en
ønsker. Det blir klippet 6 dager i uken, og med 18 hull å ivareta rekker de ikke over alt hver dag i
denne perioden. Det vil derfor være dager hvor gresset er ekstra høyt. Greener, teesteder og
fairways prioriteres – så det gjelder å holde seg på fairway for å klare et godt resultat i disse dager 
En liten bønn fra head greenkeeper: Vi har fått nye flagg – og for å bevare disse – vennligst legg
flaggstangen rolig ned på greenen – ikke kast flaggstangen fra deg. Rørene som holder flagget
knuser når greenen er hard og flaggene blir fort stygge av grønske og jord.

HVORDAN OPPFØRE SEG VED LYN OG TORDEN
Som de fleste vet kan det være farlig å bevege seg ute når det lyner og tordner. Høsten er tid for den
slags, og skulle du være ute på bane og det starter å lyne, avslutt spillet umiddelbart, og gå til
klubbhuset eller et annet egnet sted hvor du kan søke ly. Det kan slå ned i golfkøllene og ikke minst i
vanningsanlegget som ligger rundt på hele golfbanen. Det er sterke krefter og er en riktig uheldig kan
det få fatale konsekvenser.

TA HENSYN TIL VÅRE NABOER

De nye husene på høyre side av hull 1.
Husene bak greenene på hull 3 og 5
Husene langs høyre side ved utslag fra hull 7
Huset på høyre side ved greenen på hull 7
Vent med å slå ut fra hull 8 når det er biler i veien personer på gangveien
Husene langs høyre side ved hull 15
Huset på høyre side ved green på hull 16
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Vi er heldig og har en bane som har god beliggenhet i forhold til beboelse og arbeidsplasser. Men
dette er også en utfordring med hensyn til baller som går inn til naboene våre. Når du er ute og
spiller, ta spesielt hensyn til:

Klippekort på Meland Golfklubb
Minner om at fullt betalende innskuddsmedlemmer i Fana Golfklubb kan kjøpe en Greenfee-pakke
med 4 klipp for spill på Meland Golfklubb. Alle klipp må benyttes av kjøper.

Velkommen til nye spillere – Mentorer søkes
Vi har til nå over 100 ny medlemmer som denne våren og sommeren har tatt Veien til golf-kurs hos
oss. Mange av disse ønsker en mentor å spille sammen med, og har du anledning til å ta en runde
eller to med en nybegynner, send en melding til vtg@fanagolf.no så formidler Eirik kontakt. Det er
både unge og voksne, damer og herrer som ønsker noen å spille med!

JUNIORTRENING oppstart uke 33
Breddegruppene starter opp igjen trening med Marcus og Tim i uke 33. Det samme gjør knøttene
som trener med Helge. De fleste fortsetter i samme gruppe som før, men de som gikk i nybegynner/Veien til golf-gruppen fortsetter nå i en av viderekommendegruppene.
Det settes opp ny nybegynnergruppe i høst hver onsdag kl. 18-19. Ved å delta på treningene i høst
vil spilleren ha gjennomført opplegg tilsvarende et Veien til golf-kurs, og er klar for banespill fra neste
sesong. Kjenner du noen i alderen fra ca. 10 år og oppover som ønsker å lære golf, er dette en fin
måte å starte med golf på.
Yngre utøvere kan søke om plass i knøtte-gruppen og starte med golf i et mer lek & lær-miljø.
Benytt påmeldingsskjemaet på nettsiden under Aktiviteter/Team Fana Junior for søknad om plass.
Spørsmål rettes til juniorgruppen@fanagolf.no eller Roy Helge Angelvik, mobil 97 53 71 77. Pris
resten av sesongen er kr. 1.500,- (inkl. medlemskap og treningsavgift).

BTs Høstskole for barn
I samarbeid med Bergens Tidende arrangerer vi også i år golfskole for barn i høstferien. Det vil dette
året være åpent for barn i alderen 8 – 13 år, mandag - torsdag. Det vil bli annonsert i Bergens
Tidende når påmeldingen starter. Regner med det ikke er lenge til. Vi har plass til 40 deltakere.

Treningstilbud fra Tim
Trenger du rette på svingen eller råd og veiledning på banen, ja da er Tim og hans mannskap klar for
nye oppdrag. Det settes i tillegg opp gruppetrening gjennom dame-, herre- og seniorgruppen.
Veien videre…
For nybegynnere som har hatt veien til golf-kurs eller andre som trenger litt grunnleggende
instruksjon, settes det opp 2 grupper med kurset «Veien videre…». Kurset går over 6 onsdager, første
gang onsdag 15. august (kl. 18-19 og kl. 19-20). Pris kr. 700,- pr. pers.
Ønsker du å melde deg på kurset, send en e-post til tim@fanagolf.no.
VEIEN TIL GOLF
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Vi takker alle for tålmodigheten når vi har med oss nybegynnere på banen. Dette er en del av VTGopplæringen og viktig for spilleren å ha gjennomført. Ser du det er blokkert i kalenderen for «VTG
banespill», så vet du hva det er. Link til Kurskalenderen: http://www.fanagolf.no/?page_id=1433.
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Vi fortsetter utover høsten med nye Veien til Golf-kurs. Våre helgekurs har vært populære med doble
antall deltakere, og vi vil sette opp flere av disse opp litt senere i høst når det blir tidligere mørkt

TURNERINGER OG GRUPPEAKTIVITETER HØSTEN 2012
Som nevnt over er det mange turneringer du kan være med på fremover. Alle turneringer arrangert
av dame-, herre- og seniorgruppene har egen klasse for nybegynnere. Du kan melde deg på
turneringene via innlogging i Golfbox eller ved henvendelse i resepsjonen i klubbhuset. For
påmelding til turneringer i naboklubbene, må du finne den aktuelle klubbens turneringsliste i Golfbox
og melde deg på der.
Foruten herrene som har hatt turneringer gjennom hele sommeren, er det tid for oppstart i de andre
gruppene sine aktiviteter:
Damegruppen starter opp onsdag 8. august



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

Seniorgruppen starter opp mandag 6. august



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

Herregruppen er allerede i gang




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

Team Fana Junior – Elite og bredde
Som nevnt over starter treningen opp i uke 33. Vi gleder oss til å se riktig mange stille opp i
turneringene fremover (se i listen under)




TEAM FANA JUNIOR TRENINGSGRUPPER: http://www.fanagolf.no/?page_id=1282
AKTIVITETSKALENDER: http://www.fanagolf.no/?page_id=1363
E-post: juniorgruppen@fanagolf.no

****
FANA SOMMER OPEN – lørdag 4. august
Førstkommende lørdag kan du bli med på årets sommerturnering på Fana. Dette er en singelturnering over 18 hull hvor en spiller stableford. Turneringen er åpen for medlemmer og gjester fra
andre klubber. Alle opp til hcp 54 kan delta. De med handicap 37-54 spiller på hcp 36. Påmelding ved
registrering i Golfbox, eller ved henvendelse i resepsjonen i klubbhuset.
Invitasjoner fra NABOKLUBBENE:




JUNIOR TOUR (Bjørnefjorden GK) – lørdag 11. august
NABOFEIDEN (Meland GK) – søndag 12. august
NABOFEIEN (BERGEN GK) – lørdag 18. august
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Golf Tour Hordaland er en serie turneringer rettet mot lav-handicappede der herrer kan ha max hcp
18,4 og damer hcp 24. Denne helgen er det Fana som står for tur som arrangør.
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FANA GOLF TOUR HORDALAND – lørdag 18. og søndag 19. august

KLUBBMESTERSKAP JUNIORER og SENIORER – lørdag 25. august og søndag 26. august
Denne helgen arrangeres klubbmesterskap for juniorer (til og med 19 år) og seniorer (damer fra 50 år
og herrer fra 55 år), hvor en spiller slagkonkurranse uten handicap. For junior er det følgende krav til
hcp: 18 for gutter og 24 for jenter. For seniorer er kravet 36.
KLUBBMESTERSKAP HERRER og DAMER – lørdag 1. september og søndag 2. september
Denne helgen arrangeres klubbmesterskap for alle damer og herrer (uansett alder) hvor en spiller
slagkonkurranse uten handicap. Det er følgende krav til hcp: 18,5 for herrer og 25 for damer.
VTG-TURNERING – onsdag 5. september
Årets tredje VTG-turnering (for nybegynnere og de som føler seg som nybegynnere) arrangeres
denne ettermiddagen. Vi spiller texas scramble som er en lagkonkurranse, og hvert lag har med seg
en mentor som hjelper med regler og scoreregistrering. 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.
3-KØLLETURNERING – lørdag 8. september
Dette er en morsom turneringsform der du kun får med deg 2 køller og en putter. Turneringen er på
ettermiddagen, der vi avslutter med sosial samling i etterkant.
FEMKANTEN seniorturnering – søndag 9. september
Femkanten er en serie turneringer 5 naboer imellom, der seniorer inviteres til å spille.
Invitasjoner fra NABOKLUBBENE:



JUNIOR TOUR (BERGEN GK) – søndag 9. september
NABOFEIDEN (SOTRA GK) – søndag 9. september

FANA MATCH – lørdag 15. og søndag 16. september
Etter oppfordringer setter vi også i år opp Fana Match og satser på at det passer bra for mange å
delta denne helgen. Match er en spennende form for turnering der en konkurrerer hull for hull. Det
spilles innledende runder lørdagen, mens vinnerne i hver gruppe samt 2’erne går videre til neste dag.
Det spilles over 9 hull.
Invitasjoner fra NABOKLUBBENE:


JUNIOR TOUR (MELAND GK) – lørdag 15. september

NABOFEIDEN FINALE – lørdag 22. september
Vi avslutter årets serie Nabofeide på Fana denne lørdagen. Inntil da håper vi å ha samlet mange
poeng i kampen om å vinne over våre naboklubber. Bli med denne dagen og turneringene på de
andre banene for å kjempe for Fana.
JUNIOR TOUR FINALE – lørdag 29. september
Også Junior Tour avsluttes på Fana denne sesongen. Her ønsker vi alle våre juniorer velkommen til å
delta. Håper alle som har vært med på juniortreningene stiller denne dagen.
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Vi inviterer til årets siste VTG-turnering (for nybegynnere og de som føler seg som nybegynnere)
denne lørdagen. Det spilles Texas scramble som sist. Meld deg på til VTG-ansvarlig Eirik Olsen på e-
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VTG-turnering – lørdag 29. september

post vtg@fanagolf.no eller si ifra i resepsjonen at du vil være med. Du kan også melde deg på
turneringen i Golfbox.
FANA HERRE MEDAL FINALE – søndag 30. september
Herrene har tradisjon med å avslutte sin serie turneringer en søndag i september. Her blir det siste
kamp om sammenlagtplass og premieutdeling for sesongen.
FANA OKTOBER OPEN – lørdag 6. og søndag 7. oktober
Vi inviterer medlemmer og gjester til vår tradisjonelle 2-dagersturnering i oktober. Denne bruker å
være godt besøkt, så vær tidlig ute med påmeldingen.
TIMS PAIRS – søndag 14. oktober
Vi avslutter sesongen med Tims proshop-turnering (parturnering), hvor premiebordet er stort og
hvor det legges inn ekstra konkurranser.

**********************’

og så til det spennende…
På den sportslige fronten er sommeren tid for ulike mesterskap, og vi må gratulere herrene som nå
fikk 2. plass i LAG-NM i 2.divisjon og rykker dermed opp til 1. divisjon. Jentene fikk en flott 2. plass i 1.
divisjon, og rykker opp i elitedivisjonen til neste år, mens guttene som i år spilte i elitedivisjonen
havnet midt på listen med en 8. plass og blir værende i samme divisjon til neste år. Gratulerer til alle
med innsatsen!
Vår junior Jarand Ekeland Arnøy (15) har denne sommeren gjort det meget bra. Han vant Suzanne
Junior Challenge i eldste klasse (15-16 år), og tok en 7. plass med landslaget i europamesterskapet for
LAG gutter i Stockholm. Han var også den beste norske i europamesterskapet for gutter singel med
en 12. plass i Ungarn. Undertegnede la ferien til Stockholm og fulgte Jarand på noen runder under
mesterskapet – og ble skikkelig imponert. Blir spennende å følge ham fremover!
Men først – akkurat nå er Jarand og Lars Mjeldheim Sandvoll og Cecilie Kahrs Skaale i Larvik for å
kjempe om å bli Norges beste juniorspiller. Og i skrivende stund ligger Jarand på en 4. plass og Lars
på en delt 5. plass. Cecilie er litt lengre ned på listen blant jentene, men kommer helt sikkert tilbake i
morgen. Det blir utrolig spennende å følge dem de neste 2 dagene!! Her er link til om du også vil
følge med: Livescoring Norgesmesterskap junior 2012
Vi har mange gode spillere i klubben med Knut Børsheim i spissen. Vi skulle gjerne kunnet støtte dem
mer økonomisk da det er en stor belastning for foreldre å bære alle kostnadene med reiser som det å
være i toppen krever. Vi søker på midler fra ulike fond, men det er ikke lett å få oppmerksomhet
rundt våre spillere i kampen mot fotball og andre mer TV-profilerte idretter.

Da ønskes alle en flott golfhøst med mange gode opplevelser på Fana Golfklubb!
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Hilsen Edith Kalve, Daglig leder
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For oss som arbeider i klubben er målet å skape et så godt grunnlag som mulig for at klubben skal
kunne bære seg økonomisk, og derigjennom på sikt kunne bidra mer på det sportslige område. Inntil
videre håper jeg vi kan få flere samarbeidspartnere og sponsorer til å støtte opp under juniorarbeidet
og elite-satsningen spesielt.

