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Uke 9

Kjære golfvenner
En ny sesong nærmer seg med raskt skritt. Selv om isen ligger tykk på Skeievannet og frosten
fremdeles går godt ned i bakken, krysser vi fingrene for at vi får en mildere tid fremover enn i fjor.
Det hadde vært kjekt å komme i gang med trening på Driving Rangen om ikke lenge. Regner med det
er mange av dere som nå er klare for å starte opp igjen 

Fana Golfklubb - dine beste golfopplevelser i et aktivt og inkluderende miljø
er vår nye visjon for Fana Golfklubb. En visjon som gir føringer for arbeidet vårt og som forplikter. En
visjon som skaper energi, og som også setter krav til både medlemmer og ansatte. Skal vi ha et
inkluderende miljø, må vi ha respekt for hverandre og gjøre det vi kan for at de rundt oss har det bra.
Når vi gjør våre valg kan vi spørre oss: Er dette med å bidra til de beste golfopplevelsene? Er dette
med på å skape et aktivt miljø? Er vi inkluderende i det vi gjør?
Det er viktig å ha klare mål for arbeidet vårt skal vi lykkes med å gjøre Fana Golfklubb til en klubb
hvor medlemmer og gjester trives. For uten aktive medlemmer og gjester er det ingen golfklubb.
Enkelt og greit.
Strategiprosessen som ble gjennomført i høst ga oss noen føringer for hva vi må arbeide med de
neste årene. Basert på disse føringene vil vår fokus i 2011 være følgende:
1. Vi må få flere aktive medlemmer
a. Vi må tilrettelegge for et aktivt juniormiljø
b. Vi må styrke rekrutteringsarbeidet
c. Vi må ha attraktive tilbud til spillerne (turneringer/treningstilbud)
2. Vi må skape mer inntekter i klubbhuset (restaurant Albatross med møte- og selskapslokaler
må bli mer brukt)
3. Vi må få flere samarbeidspartnere og bedrifter som legger sine golfaktiviteter til Fana
4. Vi må gjøre alt for å opprettholde den flotte banen vi hadde i 2010
5. Vi må fortsette å forbedre våre interne rutiner og service overfor medlemmer og gjester
Vi i administrasjonen klarer ikke å gjøre alt dette alene, og er avhengig av at vi har medlemmer som
ønsker å hjelpe oss i arbeidet. Vi ønsker derfor tilbakemelding (fanagolf@fanagolf.no) fra de som kan
tenke seg å hjelpe til med følgende:
Rekrutteringskomité – denne komiteen vil bidra spesielt i forbindelse med Veien til Golf-kursene og
oppfølgning av nye medlemmer. Det hadde vært fint å få hjelp til å forbedre opplegget vi har,
koordinere medlemsinnsatsen i opplæringen og stå ansvarlig for å arrangere noen aktiviteter/
turneringer for nybegynnerne, samt et mentorprogram.
Refreshkomité – vi har mange passive medlemmer i dag. Denne komiteen vil jobbe for å få flere av
dem aktive igjen, gjerne ved å invitere til fast golfdag eller andre aktiviteter.

Klubbhuskomité – denne komiteen har som oppgave å skape aktivitet i klubben i samarbeid med
restauranten. Klubb-kvelder, jazz-kveld, bok-lansering, matlagingskurs – her er alle ideer velkommen.
Dugnadskomité – Vi har mange oppgaver som kan gjøres på dugnad. En dugnadskomité vil være de
som mottar oppdragene og hjelper til å finne medlemmer som kan hjelpe til å få jobben gjort. Vi har
oppgaver for elektriker, rørlegger, maler, snekker, hagearbeider osv. I tillegg har vi den årlige
dugnadsjobben på våren hvor arbeidet organiseres i samarbeid med baneutvalget.
Marshall-tjeneste – Det er ønske om mer hyppig Marshall-tjeneste på banen. Den ene oppgaven er å
påse at det er fin flyt på banen, det andre er å holde et øye med at det ikke er noen som ”sniker” seg
ut på banen uten å ha registrert seg og betalt. Det hadde også vært fint med en ”trafikkbetjent” ved
hull 10 når det er mye trafikk på banen og en skal flette de som spiller 18 og 9 hull.
Titleist Tour 14. – 15. mai – Dette er helgen vi trenger hjelp fra mange frivillige medlemmer. Lengre
nede i dette dokumentet finner du eksempler på oppgaver det trengs hjelp til. Flott om du allerede
nå gir en tilbakemelding til Stian Leirstein som har tatt på seg den store oppgaven å koordinere
arbeidet her i Fana Golfklubb.

Info fra gruppene
o Seniorgruppen – Invitasjon til allmøte mandag 4. april kl. 19.00.
Det innkalles til Allmøte i FGK’s Seniorgruppe mandag 4. april 2011, kl.19 i klubbhuset.
Møteagenda vil bli lagt ut på Fana’s hjemmeside i mars.

o

Damegruppen – Invitasjon til infomøte 6. april kl. 18.00.
Damekomiteen vil presentere seg, komme med litt info om den kommende sesongen og
åpne for innspill og ønsker for aktivitetene. De håper på en aktiv sesong der alle vil føle
seg velkommen og det blir selvsagt kaffe og kaker på møtet ;-)
Påmelding kan gjøres på e-post til karianne@bergen.frisurf.no eller på sms 97 15 08
04 innen 3. april.

o Seniorgruppens aktivitetskalender for 2011 er lagt ut på nettsiden under
Aktiviter/Seniorgruppen.
o Herregruppen inviterer til Estoril International Golf Week i Portugal, 6 – 12. nov
Dette er et flott arrangement som 7 golfere fra Fana deltok på i fjor. Egil Østvik er reiseleder
på turen og tar imot påmelding frem til 1. august (egos@statoil.com). Invitasjonen finner du
på nettsiden under Aktiviteter/Golfreiser. Damene er selvfølgelig også velkommen.

Info fra årsmøtet 15. februar
Nytt styre på plass for 2011
Følgende styre ble valgt:
Roger Apelseth (Leder)
Yngve Bolstad (Nestleder)
Geir Sten Larsen (medlem)
Karen Olseth (medlem)

Andreas Helland (medlem)
Evelyn Bratland (medlem)
Rossy Addington (medlem)

Fra administrasjonens side ser vi frem til et godt samarbeid med det nye styret i året som kommer.

Medlemskapsordninger i Fana Golfklubb
Det ble på årsmøtet vedtatt å videreutvikle prøvemedlemskapsordningen slik at spillere nå kan
fortsette å være medlem i klubben uten å betale innskudd. Det er mange som ønsker å prøve seg
frem i sporten før de investerer i medlemsinnskudd og da ønsker vi å gi spillerne mulighet til å bli
kjent med klubben vår. Det knyttes opp ekstra fordeler for innskuddsmedlemmer, så vi regner med
at mange etter hvert finner dette mest interessant.
Følgende medlemskap uten innskudd kan nå tegnes:
Fana Start (medlemskap uten spillerett på bane)
- Det betales Green Fee ved spill på bane

Kr. 1.500,-

Årskort på bane (medlemskap med fritt spill på bane) Kr. 6.400,- Det knyttes pliktig dugnad til medlemskapet
Junior på spesielle vilkår (medlemskap med fritt spill på bane) Kr. 1.400,- I tillegg kommer pliktig treningsavgift kr. 900,For innskuddsmedlemmer er følgende kontingenter gjeldende:
Senior (fra 20 år)
Kr. 5.400,Ektefelle/Samboer
Kr. 3.770,Militær/Student
Kr 3.150,Junior (tom 19 år)
Kr. 1.400,Passive innskuddsmedlemmer betaler kr. 1.000,- bortsett fra juniorer som betaler kr. 300,Se ellers ytterligere info om medlemskapsordningene på nettsiden vår under Klubben/Medlemskap.

Nye lover for Fana Golfklubb
Forslag til nye lover for Fana Golfklubb som ble sendt ut i forkant av årsmøtet ble vedtatt. Disse er i
henhold til lovnormen til Norges Idrettsforbund og er nå til formell godkjenning der.
Forslaget med å dele klubben i 2 idrettslag ble omstendelig presentert og diskutert, og årsmøtet
vedtok å gi det nye styret mulighet til å legge frem saken på nytt i et ekstraordinært årsmøte på et
senere tidspunkt. Det ble derfor ingen endelig avgjørelse i den saken.

Status utbygging bybane
Som de fleste kanskje har fått med seg er siste foreslåtte trasé for bybanen lagt utenfor golfbanen. Vi
vil derfor ikke i første omgang bli berørt av denne. Forslaget er ute til høring og vi venter på den
endelige beslutningen i saken.

Turneringsprogram 2011
Årets turneringsprogram er snart klar, og en foreløpig versjon er lagt ut på nettsiden vår under
Aktiviteter/Turneringer i Fana GK (www.fanagolf.no). Det er fokusert på et variert tilbud der også
Match Play er kommet på planen i september, og vi håper alle finner noe en har lyst å være med på.
I samarbeid med naboklubbene her rundt Bergen + Voss arbeider vi med å sette opp en serie
turneringer hvor vi inviterer hverandre. Kommer tilbake til dette når datoene er klar.
Ellers står Fana Medal på planen annen hver onsdag for de som liker å bryne seg med slagspill over
18 hull. Her blir det tøff konkurranse om de beste plassene da også juniorene vil delta i år.

Titleist Tour på Fana 14. – 15. mai 2011
Fana Golfklubb inviterer Norges beste juniorer til første runde av Titleist Tour på Fana Golfklubb
helgen 14. - 15. mai 2011. Titleist Tour er det øverste turneringsnivået for junior elitespillere i Norge,
og inkluderer også NM for juniorer. Turneringsserien arrangeres av Norges Golfforbund i nært
samarbeid med de golfklubbene der turneringene skal arrangeres. NGF stiller strenge krav til oss som
arrangørklubb, og vi ønsker selvsagt å vise frem klubben og banen vår på best mulig måte.
For å få til et så stort arrangement, trenger vi din hjelp!
Vi trenger følgende frivillige funksjonærer:








Startere ved tee 1 og 10 – 12 personer.
Scorekortmottak – 6 personer.
Scoreregistrering – 4 personer.
Scorerapportering, hvert 3. hull – 15 personer.
Forecaddies – 12 personer.
Kiosksalg – 6 personer.
Fotograf – 1-2 personer

Samlet sett trenger vi et sted mellom 50 og 60 frivillige funksjonærer til denne helgen, og vi håper at
du vil bidra til å sette standarden under årets viktigste arrangement på Fana Golfklubb.
Send din påmelding snarest med navn, telefonnummer og e-postadresse, til vår turneringsleder
Stian Leirstein sl@nordialog.no.
Skriv gjerne hvilken rolle du kunne tenke deg under arrangementet, og om det passer lørdag, søndag
eller begge dager:
Arrangementets varighet

Arbeidsoppgaver:

Tidspunkt:

Lørdag kl. 8 - 19
Søndag kl. 8 - 16

Starter
Scorekortmottak

Lørdag kl. 8-14
Lørdag kl. 14-19

Scoreregistrering
Scorerapportering live

Søndag kl. 8-12
Søndag kl. 12-16

Forecaddie

Lørdag hele dagen

Siden vinteren fremdeles holder taket i Norge, får vi glede oss over alle de flotte prestasjonene vi får
oppleve under Ski-VM i Oslo. Samtidig tar vi hatten av for Knut Børsheim som er tatt ut til NGF’s
satsningsgruppe og skal kjempe om å komme med til OL i 2016. Dette blir utrolig spennende å følge!
Da ønskes alle en riktig fin tid fremover - og så håper jeg at vi snart kan sees på klubben 

Vennlig hilsen,

Edith Kalve
Daglig leder

