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Uke 13

Kjære golfvenner
Påske betyr at våren er i full anmarsj og golfsesongen starter. Noen av banene rundt oss har åpnet
for spill nå når snøen er borte, og vi har hørt at første Hole in One er kommet ute på Herdla.
Gratulerer!
Her i Fana Golfklubb venter vi med å åpne til vi ser at vi har fått god nok vekst i gresset. Pr nå er
temperaturen i bakken for lav slik at det er ingen eller liten vekst. Ved spill på slike forhold vil det ta
lang tid før sår etter slag blir reparert, og det tar lang tid før kvaliteten på banen blir slik vi ønsker
den. Isen ligger også 12 cm tykk på vannet, noe som gjør at vi heller ikke kan starte trening på driving
rangen før denne er borte. Vi skulle gjerne sett et værvarsel som melder varmere dager!

Forventet åpning
Vi håper at værgudene er med oss fremover og at temperaturene øker slik at vi kan åpne banen siste
uken i april. Vi satser på at vi kan avholde åpningsturneringen 1. mai, så følg med – info kommer 
Driving rangen er under utbedring. Da snøen har hindret fremdriften samt at isen fremdeles ligger
tykk på vannet, ligger vi noe etter plan. Vi håper vi kan åpne denne 19. april.
Følg med på nettsiden vår www.fanagolf.no når det nærmer seg.

Dugnad
Vi starter opp dugnad rett over påske. Juniorene er invitert til dugnad allerede tirsdag 6. april kl.
17.00 for å hjelpe til med å rydde banen. Det er mye rusk og rask rundt omkring, og med deres hjelp
vil vi unngå å skade maskinene våre når Green keeperne skal ut på banen.
Alle andre innkalles til dugnad i første om gang følgende dager:



Lørdag 10. og søndag 11. april - kl. 10.30
Lørdag 17. og søndag 18. april - kl. 10.30

Vi har mange oppgaver som skal gjøres og ber dere ta med følgende:





Jernrive
Spade/grapse
Hansker
Støvler

De fleste oppgaver er utendørs, men den siste helgen vil vi også ha vasking av flekker på
vegger/dører osv. inne i klubbhuset.
Vennligst gi en tilbakemelding på e-post til fanagolf@fanagolf.no hvilken dag du har anledning til å
komme og hvilket redskap du tar med, slik at vi kan planlegge arbeidet.

Aktiviteter i Fana Golfklubb de neste ukene
Foruten dugnad står det mange aktiviteter på planen nå i april. Det kan nevnes:
1. Temakveld for alle medlemmer
Tema: Etikette/regelkveld m/Randi E. Østvik
Dato: Tirsdag 13. april kl. 18.00 – 20.00
Alle er velkommen!
2. Opplæring i Golfbox for turneringskomiteen og herre-, dame-, senior- og juniorkomiteen.
Tema: Registrering og gjennomføring av turneringer m/Dag Lygren (1 kurskveld)
Dato: Onsdag 14. april kl. 19.00 – 22.00
Torsdag 15. april kl. 19.00 – 22.00
Ta med bærbar PC for de som har mulighet til dette.
Påmelding sendes: fanagolf@fanagolf.no
3. Team Fana Junior - Juniorkveld
Tema: Golfmentalitet og –taktikk m/Anders Liesén
Dato: Torsdag 8. april, kl. 18.00 – 19.30
Påmelding gjøres på Team Fana Junior sin Facebook-side eller til juniorgruppen@fanagolf.no
4. Årsmøte i Seniorgruppen 2010
Dato: Mandag 12. april kl. 19.00 – 22.00
Påmelding til Åse Scheie innen 10. april (95 99 62 87 eller aase@geomec.com)
5. Allmøte i damegruppen
Tema: Informasjon om sesongens aktiviteter, visning av Tims nye kleskolleksjon og litt prat
og hygge med gamle og nye Fanadamer.
Dato: Onsdag 28. april
Informasjon om tidspunkt og påmelding kommer senere.

Leie av skap til golfutstyr
Fana Golfklubb har totalt 211 skap til leie for vår medlemmer for oppbevaring av golfutstyr.
Opprinnelig ble disse gjort tilgjengelig ved innbetaling av et depositum og ingen årlig avgift. For å få
dekket utgifter til strøm og vedlikehold, har styret besluttet å innføre følgende årlig serviceavgift for
disse skapene:
1. Enkle skap
kr. 100,- pr. år
2. Doble skap
kr. 200,- pr. år
3. Doble skap m/strøm kr. 300,- pr. år
Ordningen med innbetaling av depositum er nå erstattet av en leieavtale. Medlemmer kan derfor nå
leie skap til følgende priser (justert i 2010):
1. Enkle skap
2. Doble skap

kr. 800,- pr år
kr. 1.300 pr. år

Vi har mange skap ledige, så ta kontakt med administrasjonen på e-post fanagolf@fanagolf.no om du
ønsker å leie et skap.
NB! Vi vil i løpet av april ta en gjennomgang av alle skap og sjekke eierne til disse. Skap som er tatt i
bruk uten avtale vil måtte betale leieavgift for 2009.

Innføring av gebyr for erstatting av ødelagt/mistet golfkort
Det nye golfkortet har magnetstripe som til tider blir ødelagt, ofte grunnet kontakt med magneter. I
tillegg er det en del som mister kortene sine. Da klubben har utgifter til innkjøp av nye golfkort samt
arbeid med administrering av disse er det innført et gebyr på kr. 50,- for utstedelse av
erstatningskort.

Veien til golf
Plan for nybegynneropplæringen Veien til golf er under arbeid og vil bli lagt ut på nettsiden vår uken
etter påske.

Ny nettside
Vi har den siste måneden arbeidet tett med Reaktor for å få ferdigstilt den nye nettsiden vår og er
glade for å ha kommet i mål med en løsning som vi tror dere vil finne oversiktlig og lett å finne frem i.
Vi har prioritert å legge ut informasjon som er viktig nå ift. aktiviteter som er forestående, og så får vi
ta litt etter litt som tiden går. Ta en titt på siden og gjør dere kjent med løsningen, slik at dere vet
hvor dere finner informasjon som er interessant for dere. www.fanagolf.no

Vi tar selvfølgelig imot tilbakemeldinger som kan gjøre at vi kan forbedre denne.

Da ønsker jeg alle en fin tid fremover og en riktig god påske!

Vennlig hilsen,

Edith Kalve
Daglig leder

