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Kjære golfvenner
Golfsesongen ute på banen nærmer seg slutten og det er kun 2 helger igjen med planlagte
turneringer her på Fana. På denne tiden vet vi aldri når frosten kommer, og kveldene blir fort mørke,
så det gjelder å nyte de kommende ukene så lenge været holder seg. Som tidligere år sikter vi oss inn
mot 1. november når det gjelder å stenge banen, men det blir alltid litt pluss eller minus ann på
været. Når vi kommer så langt på året er det dårlig med vekst i gresset og tråkk og slitasje reparerer
seg ikke lenger. Driving rangen vår vil være åpen gjennom vinteren så lenge det ikke er is på vannet,
mens treningsgreenene blir stengt.
Noen av naboklubbene våre velger å ha tilbud om spill på bane om vinteren, så ta gjerne en tur og
besøk dem i vinter. Du finner ellers litt betraktninger om det å stenge banen på nettsiden vår under
Anlegg/Banen/Banestatus.
Men, for de som synes det blir litt kaldt å spille ute vinterstid, er våre 2 simulatorer tilgjengelig denne
vinteren. Disse er satt opp for bruk nå og det er fritt frem å reservere treningstid.

SESONGEN 2012
Når vi ser tilbake på sesongen som har gått så langt – og trekker fra de siste regnfulle ukene – så kan
vi ikke annet enn å være fornøyde. Tiltakene vi har gjort de siste årene, og nå den siste sesongen, har
endret klubben vår til det positive og det er kjekt å se at aktiviteten har økt betydelig. Selvfølgelig har
det mye å si at det har vært fint golf-vær og at vi har hatt en bane i god stand hele sesongen, men det
har like mye å si at de som kommer til klubben føler seg velkommen. Jeg opplever at alle har bidratt
med sitt på dette området – så takk til dere alle!
Når vi kommer til de harde tallene, så er det mye positivt å se, men også utfordringer. Av
inntektskildene våre, representerer medlemskontingenter en andel på rundt 60 %. I forhold til
budsjett har vi oversteget dette positivt. Men siden det er mange nye medlemmer her, så har vi ikke
fått like mye Greenfee-inntekter som forventet. Disse postene henger naturlig sammen – men det
positive er at til sammen er vi rimelig på budsjett. Vi har også nådd budsjettet vårt når det gjelder
salg av rangeballer.
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Simulatorene vil også være en viktig inntektskilde for oss de neste månedene. Vi håper derfor riktig
mange vil benytte seg av disse til trening og spill.
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Vi ligger under på inntekter fra bedriftsprofilering/sponsorer, og det samme gjør vi for restauranten
sin del. Sistnevnte er det som vil ha størst betydning for hvordan resultatet vårt blir når året er
omme. Vi måtte dessverre avslutte samarbeidet med Smakverket i vår, og har ikke fått de inntektene
og kostnadsdekningen vi forventet fra dem. Med ny samarbeidspartner er vi i gang med å få opp
igjen aktivitetene i 2. etasje i klubbhuset, og i den grad våre medlemmer kan hjelpe til med å fylle
huset med møter og selskaper – jo bedre er det. Har du mulighet til å påvirke hvor et møte eller
selskap skal arrangeres – tenk på klubbhuset vårt.

VELKOMMEN TIL ALLE NYE MEDLEMMER
Det er veldig kjekt å se at vi denne sesongen har fått mange nye spillere i klubben. Vi har hatt 140
nybegynnere på Veien til golf-kurs, samt at det også i juniorgruppen er mange nye nybegynnere. Vi
har også fått mange erfarne spillere inn i klubben og vi ser at flere av dem har vært medlem tidligere
og er kommet tilbake, mens andre bor i området her og ser at det er Fana som er den klubben som
er mest praktisk å bruke i forhold til hjem og jobb. De nye medlemskapsordningene ‘Fana Start’ og
‘Årskort på bane’ har vært gode alternative tilbud om medlemskap som mange har benyttet seg av.
Det som også er spennende, er at det nå er «kult» blant ungdommene å stå på rangen å slå baller. Vi
tenker at dette har med den publisiteten golf har fått i det siste, og for vår del med Knut Børsheim i
spissen. Dette har gjort at det svært ofte kommer gjenger med ungdommer sånn i 7-8-tiden om
kvelden og koser seg på driving rangen. Håper etter hvert at de har lyst til å prøve seg ute på banen
slik at vi kan få et større ungdomsmiljø i klubben.
Tok ellers en liten titt på medlemsmassen vår, og så med interesse at vi har 86 spillere med hcp
under 10 (singelhandicap) og over 300 spillere mellom hcp 10 og 20. Tenker dette er et godt tegn på
at vi har en aktiv klubb med mange flinke spillere.

FANA GOLFKLUBB MØTE- OG SELSKAPSLOKALER
Den gledelige nyheten denne høsten er at vi har inngått avtale med Merenda AS når det gjelder
gjennomføring av møter og selskaper i klubbhuset. Merenda driver restauranten «M møtestedet på
Nesttun» og kantinen på Nordahl Grieg videregående skole. Når de nå starter opp i Fana Golfklubbs
lokale, vil dette være et komplementerende tilbud fra dem. Merenda vil ta imot bestillinger for våre
lokaler og avtale gjennomføring av arrangementer med gjestene. Avtalen med Merenda er enkel i
den forstand at klubben får leieinntekter fra de som leier lokalene, mens Merenda er de som tilbyr
mat og drikke (alle rettigheter), oppdekking, serveringspersonale osv. Leieprisene finner dere på
nettsiden vår under fanen Møte- og selskapslokale og info om Merenda finner dere på
www.merenda.no. Bestilling kan gjøres til albatross@fanagolf.no eller på tlf. 94 23 30 00.
Enn så lenge har vi ikke mulighet til å gi rabatterte priser på leie til private arrangement for våre
medlemmer, og det kan heller ikke arrangeres «lukkede selskap» hvor en eksempelvis bringer med
egen drikke.
Det beregnes ikke husleie for medlemsarrangement (dame-/herre-/junior-/seniorgruppene osv.).
Julebord
Om din bedrift ikke har bestilt julebord ennå, er det fremdeles noen ledige kvelder. Det er planlagt
familiejulebord følgende søndager: 25. november, 2. desember, 9. desember og 16. desember.
Send gjerne inn deres bestilling allerede i dag.

TRENINGSTILBUD I VINTER utendørs

Juniorer (kr. 100,- pr. gang) – Oppstart lørdag 20. oktober
Voksne (kr. 150,- pr. gang) – Oppstart lørdag 20. oktober
Veien videre for nybegynnere (kr. 150,- pr. gang) – oppstart søndag 21. okt.

Ønsker du å bli med, send din påmelding til: tim@fanagolf.no. Se ellers under for innendørstrening.
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Lørdager kl. 10-12
Lørdager kl. 13-15
Søndager kl. 11-13
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Alexander Samal vil tilby utendørs instruktørtimer til grupper og enkeltpersoner denne vinteren. Det
vil bli satt opp utetrening så lenge det er vær til det. Følgende grupper/tider gjelder:

SIMULATORTILBUD
Det er nå tid for å starte opp innendørstrening og spill, og vi har nå klargjort våre 2 simulatorer i
klubbhuset. Simulatorene er enkle i bruk, og du får en innføring i hvordan du bruker dem. Siden
simulatorene er montert i møteromslokalene i 2. etasje, vil vi måtte samkjøre tilbudet med annen
aktivitet i lokalene. Eventuelle reservasjoner vil ligge registrert i Golfbox.
Om du ønsker å lese mer om hvilke simulatorer vi har, se under fanen Anlegg/Golfsimulatorer på
nettsiden vår.
Åpningstider
Ukedager
Lør-/Søn-/Helligdager

Kl. 09 - 22
Kl. 10 – 18

Bestilling av tid
Bestilling av tid gjøres i Golfbox (finn simulatorene i rullegardinen over bookingtabellen). Det vil være
åpent for booking 5 dager i forveien, og den enkelte kan reservere inntil 3 timer.
Det er viktig å merke seg at: Timer på kveldstid må være bestilt før kl. 18.00 samme dag.
Priser pr. time
Ukedager - dag
Kl. 09-17
Ukedager - kveld
Kl. 17-22
Lør-/Søn-/Helligdager Hele dagen

Kr. 200,Kr. 300,Kr. 300,-

Juniorer hverdager

Kr. 100,-

Kl. 14-17

Klippekort 8 timer
Klippekort 12 timer

kr. 1.600,kr. 2.200,-

Turneringsaktivitet på simulator
Det vil bli satt opp noen turneringer ila vinteren. Dette vil vi komme tilbake til.
Innendørs treningstilbud
Alexander Samal vil gjennom vinteren tilby treningstimer på simulatoren. Simulatorene gir avanserte
data som kan hjelpe i treningen og bidra ekstra til fremdriften. En time koster kr. 250,- + kr. 150,- for
bruk av simulatoren. Ta en prat med Alexander om du ønsker andre tilbud (gruppe/serie etc)
Vaktordning

Side
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Det er ønske om at frivillige kan være vakt på kveldstid. Det vil i så fall være anledning for vaktene å
benytte simulatorene dersom det ikke er reservert tid av andre. Vakter kan ikke reservere tid på
vaktdagen. Dersom du ønsker å være vakt, ta kontakt.

SPORTSLIG SATSNING
Vi har de siste årene jobbet for å øke den sportslige satsningen her på Fana ved å tilby mer spissede
turneringer, arrangert juniorturnering på høyere nivå (Titleist Tour) og tilpasset treningsopplegget for
de ulike gruppene, og juniorer og elite spesielt. Vi har ikke hatt så mye midler å bidra med til de som
reiser mye, men med NextGenTels støtte har juniorer rimeligere rangeballer til trening.
Vi vil fortsette arbeidet med å bygge opp satsningsgrupper/elite og vil denne vinteren tilby felles
basistrening for disse. Vi har fått låne gymsal på Fana Gymnas hver tirsdag og vil samle junior og
voksne elite, samt ha felles innendørs trening på simulator. Vi ønsker å få flere damer med i den
sportslige satsningen, og vil tilby disse å være med på samme opplegg.
Vi er i gang med å diskutere neste års aktiviteter for gruppene, og vil bygge videre på de gode
resultatene vi har oppnådd i år.
Regionale kompetansesentre
Norges Golfforbund har signalisert endringer i sin fremtidige sportslige satsning og organisering, der
NGF’s trener- og talentutviklingsarbeid skal skje så nært klubb som praktisk mulig og sikre
kompetanseoverføring fra NGFs toppidrettsarbeid til klubbmiljøene. I denne forbindelse ønsker NGF
å etablere regionale kompetansesentre rundt i landet.
De har sett på hva andre gjør som lykkes, og har i disse dager sendt ut innbydelse til alle golfklubber
om å søke om å bli et regionalt kompetansesenter. På Golftinger i november i fjor snakket de om 6
sentre, men kanskje de ikke setter opp alle med en gang.
Vi tenker det er viktig å ha et kompetansesenter her i Bergen og ser at Fana har mye å tilby i denne
anledning. Vi har allerede i dag et samarbeid med naboklubbene vedr juniorsatsningen, og det kan
være en tanke å samarbeide med noen av klubbene om et slikt opplegg. Som støtte til oppbygging av
de regionale kompetansesentrene, vil NGF støtte med kostnadsdekning inntil ½ stilling i hvert senter.
Det vil være en Sportssjef/sjefstrener som vil ha ansvar for elitespillere i området og støtte de andre
trenerne i området. Vedkommende vil ha ansvar for å organisere samlinger osv.
Dersom det skulle bli aktuelt å gå inn i en avtale om å bli et regionalt kompetansesenter, vil dette i så
fall bli fremlagt for våre medlemmer. Spennende er det, og absolutt veien å gå for Golfforbundet
dersom en skal nå målene med å få flere bedre spillere. Det er ute i klubbene utviklingen skjer.
Om du ønsker å lese invitasjonen fra Golfforbundet, så finner du den her:
http://www.golfforbundet.no/nyheter/2012/09/invitasjon-til-soknad-om-status-som-regionaltkompetansesenter-rks

TURNERINGER OG AKTIVITETER FREMOVER
Gruppene avslutter nå sin turneringssesong, og juniorene var sist ute med felles avslutning onsdag 3.
oktober. Over 50 barn var ute og spilte turnering til tross for meget ruskete vær, og det var
kjempestas da de flinke elitespillerne var med som kaptein på laget. Det hele ble avsluttet med
pizza/pølser/kaker og premieutdeling.

Har sin siste mandagsturnering 8. oktober. Påmeldingsfristen er lørdag 6. oktober.
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Seniorgruppen
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Juniorkomiteen har i samarbeid med Tim Brookes i proshopen tatt initiativ til å lage en kleskolleksjon
som det er mulig å bestille. Stikk gjerne innom Tim for å se på klærne og legg igjen din bestilling der.

BTs Høstskole for barn
I samarbeid med Bergens Tidende arrangerer vi også i år golfskole for barn i høstferien (uke 42). Det
vil dette året være åpent for barn i alderen 8 – 13 år, mandag - fredag. Tilbudet har vært annonsert i
Bergens Tidende og vi har til nå 25 påmeldte. En fin gjeng! Marcus Knutsen og Alexander Samal
sammen med Lisa L. R. Lied og Finn Grimmert vil være aktivitetsledere denne uken.
FANA OKTOBER OPEN – lørdag 6. og søndag 7. oktober
Vi inviterer medlemmer og gjester til vår tradisjonelle 2-dagersturnering i oktober.
TIMS PAIRS – søndag 14. oktober
Vi avslutter sesongen med Tims Proshop-turnering (parturnering), hvor premiebordet er stort og
hvor det legges inn ekstra konkurranser.
Englandstur våren 2013
Det er 6. gang våre medlemmer inviteres til Englandstur, og denne våren går turen til Marriot Tudor
Park Hotel, Golf & Country Club. Stedet ligger 50 minutter fra Gatwick og er et meget flott sted med
god standard og flotte baner av god kvalitet.
Turen er planlagt 11. - 14. april 2013, og er en fin anledning til å få en god start på utendørssesongen
her hjemme. Det er reservert 32 plasser, så førstemann til mølla.
Invitasjonen finner dere på nettsiden under Aktiviteter/Golfreiser, og kontaktperson er Egil Østvik,
egos@statoil.com.

UTBYGGING AV FLESLANDSVEIEN
Det planlegges utbygging av Fleslandsveien med ny tunnelåpning i nærheten av vår driftsbygning.
Det vil ikke være en gunstig løsning å benytte driftsbygningen i byggeperioden, og vi arbeider derfor
med å få satt opp en ny driftsbygning. Et aktuelt sted for denne er på Vasshaugen (høyre for hull 1).
Vi har god dialog med Veivesenet som har ansvar for utbyggingen. Vi er derfor trygge på at de vil
bidra til at klubben kan ivareta vårt tilbud i byggeprioden (5 år). Forventet start på bygging er
årsskiftet 2013/2014.

DUGNAD
Vi sender i disse dager ut faktura for dugnad til de som har pliktig dugnad, men som ikke har hatt
anledning til å utføre dugnad. Vi har hatt mange dugnadsdager og hjelp i ulike sammenhenger.
Dersom du har utført dugnad og likevel fått faktura, send oss en melding til fanagolf@fanagolf.no slik
at vi kan få sjekket opp i dette. Med flere hundre bidragsytere kan det lett glippe noen navn i farten.

GJENGLEMT TØY
Vi samler på gjenglemt tøy og det har også i år samlet seg opp et par bokser med tøy og andre
golfsaker som «cover» til køller etc. Stikk gjerne innom en tur om du savner noe. Når vi passerer
nyttår går det hele til Fretex eller i søppelet.
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Tim vil utover høsten komme med gode tilbud i proshopen. Stikk innom eller følg med på nettsiden
vår for gode tilbud og åpningstider.
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TILBUD i FANA PROSHOP

Høstarbeid
Det er mange som lurer på hva vi ansatte gjør når sesongen er på hell og vi lukker banen. Litt ferie
prøver vi å få tatt, men ellers så er det rimelig travelt også i vinterperioden.
Nå starter vi opp budsjettprosessen for neste år, og i den forbindelse skal banekomiteen sammen
med head greenkeeper på befaring for å enes om hva som må gjøres av utbedringer og annet arbeid
på banen. Vi i klubbhuset ser på hva som må gjøres her og hvilke aktiviteter som krever midler. Vi
starter planleggingen av neste sesong, og oppdatering av strategiplanen i styret er en viktig oppgave.
Greenkeeperne gjør vedlikehold på alt utstyret og alle maskiner blir gjennomgått. Dersom det er vær
til det utføres dreneringsjobber og andre oppgaver ute på bane. Oppgavene står i kø…
Det er tid for å snakke med bedriftene igjen om nye samarbeidsavtaler for 2013 og det er etter hvert
tid for å forberede årsmøte. Mange spennende oppgaver fremover – og absolutt ikke tid til å «legge
seg nedpå».
Vi skal også i år kjøre «Klubbsjekken» - spørreundersøkelsen hvor alle medlemmer kan gi
tilbakemelding om hvordan dere opplever klubben og hva som er bra og hva som kan gjøres bedre.
Håper så mange som mulig tar seg tid til å svare på denne, selv om det kan være kjedelig å svare på
de samme spørsmålene år etter på. Bruk gjerne kommentarfeltene flittig.

Og til slutt…
må vi gratulere våre klubbmestre denne sesongen. Heine Tangerås Ottesen og Cecilie Kahrs Skaale
ble klubbmestre i juniorklassen, mens May Helland og Stein Opsahl ble klubbmestre i seniorklassen.
Cecilie ble også mester i dameklassen, mens Lars Mjeldheim Sandvoll ble mester i herreklassen.
Og når gode resultater skal listes opp, så må vi gratulere Lars Mjeldheim Sandvoll og Jarand Ekeland
Arnøy for 6. og 7. plass totalt gjennom sesongen i Titleist Tour (øverste turneringsnivå for juniorer i
Norge). Fana Golfklubb er med dette den eneste klubben i Norge som har 2 spillere blant de 10
beste. Imponerende innsats av spillerne og takk til de som gjør det mulig for dem å lykkes.

Jarand

Lars
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Hilsen Edith Kalve, Daglig leder
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Med dette ønskes dere alle en fin høst – og så krysser vi fingrene for at vi får mange fine golfdager på
banen i oktober før vinteren slår inn.

