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Kjære golfvenner
Der er utrolig flott her på Fana nå når solen står på og vi kan se fargen gå fra frosthvitt til lysegrønt.
Det gir gode følelser for at våren virkelig har tenkt å slå til. Nå ligger banen vår litt kaldere til enn våre
naboklubber, så vi må nok også denne våren være tålmodig. Vår Green Keeper følger nøye med
temperaturen i bakken, og gir klarsignal så snart det er mulig å begynne å spille.
Nærmere er det når det gjelder åpning av Driving Rangen. Det ligger i skrivende stund is på vannet,
men vi har tro på at denne forsvinner i løpet av noen dager med de temperaturene som er meldt. Vi
vil legge ut informasjon på nettsiden vår så snart vi kan åpne, så følg med på www.fanagolf.no.
Her kommer ellers litt info om ulike aktiviteter og planer fremover:

Invitasjon til Albatross Night Club – fredag 1. april
Det er ingen aprilspøk at styret inviterer til en hyggelig kveld i restaurant Albatross fredag 1. april.
Det er åpent hus for medlemmer med gjester med musikk fra kl. 21.00. Om du ønsker å spise i
forkant, reserver bord innen torsdag kl. 12 (tlf. 94 23 30 00/albatross@fanagolf.no).
Ellers er det bare å komme som du er – vær velkommen!

Påmelding treningsgrupper for juniorer – frist 1. april
Det er sendt ut invitasjon til alle juniormedlemmer om å melde seg på sesongens treningsgrupper. Vi
vil i år ha egen gruppe for de som er nybegynnere over 10 år, så har du noen som ønsker å starte
med golf, spre gjerne informasjonen.
Vi har lagt opp til mer spill på banen for juniorene. Dette for å få mer variasjon i treningen, og at
barna skal bli vant til å spille turneringer og kanskje ha lyst til å bli med på flere turneringer.
Det er lagt opp til følgende treningsgrupper innenfor bredde:
 Knøtter (6-9år) - Fokus: Golf&Lek
 Nybegynnere fra 10 år og oppover - Fokus: Veien til golf
 Videregående - Fokus: Golf som hobby og fritidsaktivitet
 Aktive videregående - Fokus: Golf som idrett og ønske om å spille mer turneringer
I tillegg er det egen gruppe for elite-spillere.
Invitasjonen til juniorene er lagt ut på juniorene sin nettside og ellers i nyheten på forsiden:
http://www.fanagolf.no/?p=2864&lang=no
Treningsgruppene og hvem som får plass i hvilken gruppe vil etter hvert bli lagt ut under
”Aktiviteter/Team Fana Junior/Treningsgupper 2011” på nettsiden vår.

Invitasjon til dugnadshelg – lørdag 9. og søndag 10. april
Vi håper mange har anledning til å bli med på en arbeidsøkt på banen neste helg. Vi starter kl. 10.30
og holder på til kl. 15.00. Ta med deg utstyr som gravse, spade, rake, jernrive og/eller hekk/greinsaks.
Husk arbeidshansker, støvler og hensiktsmessige arbeidsklær.
Gi en tilbakemelding på fanagolf@fanagolf.no om du har anledning til å bli med, samt om du tar med
deg noe redskap(er). Info om hvilke oppgaver vi har finner du som nyhet på nettsiden under:
http://www.fanagolf.no/?p=2929&lang=no

Info fra gruppene
o Seniorgruppen – minner om allmøte mandag 4. april kl. 19.00.
Det innkalles til Allmøte i FGK’s Seniorgruppe mandag 4. april 2011, kl.19 i klubbhuset.
Møteagenda er lagt ut på Seniorgruppens side:
http://www.fanagolf.no/?page_id=338&lang=no.

o

Damegruppen – minner om infomøte 6. april kl. 18.00.
Damekomiteen inviterer til samling før sesongen, der de vil presentere seg, komme med
litt info om den kommende sesongen og åpne for innspill og ønsker for aktivitetene.
Påmelding kan gjøres på e-post til karianne@bergen.frisurf.no eller på
sms 97150804 innen 3. april.

o Herregruppen planlegger informasjonsmøte onsdag 27. april
Noter dere dagen – info om tid og program kommer senere.

Restaurant Albatross – åpner 15. april
Restauranten åpner 15. april og vil starte med å ha åpent hver dag kl. 13.00 – 19.00. De kommer med
en ny kafé-meny med gode og rimelige retter, og vil utvide utvalget etter hvert.
Noe av det du kan finne er:
KAFÉ MENY









Svine Rilette, Grillet brød & salat
Kylling confit, Brød salat
Hamburger, chili aoioli, pommes frites, blandet salat og bacon
Dagens suppe
Italiensk kyllingsalat
Quiche Lorraine
Sjokolade mousse med bringebærgelé
Tarte tatin med pisket creme fraiche

Fana Proshop - Tim er tilbake fredag
Tim er på vei tilbake til Norge og vil bli å finne i Proshop’en fra fredag av. Butikken er nå full av
spennende varer og han vil klargjøre for åpning rimelig raskt. Tim er klar for å ta i mot bestilling av
instruksjonstimer for de som ønsker å friske opp svingen. Stikk gjerne innom en tur og slå av en prat.

Nabofeiden 2011
Som nevnt i forrige nyhetsbrev har vi inngått samarbeid med naboklubbene våre om en
turneringsserie, der hver klubb åpner opp en turnering for de andre klubbene. Turneringene er lagt
opp til å ha et sosialt tilsnitt, slik at det kan være ulike turneringsformer som blir presentert. I Fana
satser vi på en Scramble-turnering lørdag 25. juni. Vår dyktige samarbeidspartner Reaktor har bidratt
med den flotte invitasjonen, så denne vil du se i alle klubbene. Håper mange av dere synes det høres
kjekt ut og støtter opp om dette tiltaket:

Turneringsprogram 2011
Årets turneringsprogram er vedtatt og kun finjusteringer gjenstår. Vi har prøvd å holde oss til max 1
turnering pr. helg, slik at det skal være rom for flere å spille på banen. Noen få helger er belagt begge
dager, men dette er unntaksvis. Dame/herre/seniorer og juniorer har hver sine ukedager på banen.
Vår hovedfokus er å være en klubb for medlemmer av Fana Golfklubb. Det er derfor viktig at vi har et
variert tilbud av aktiviteter, slik at alle kan finne noe å bli med på. De fleste deltar i turneringer fordi
de synes det er kjekt å spille med andre. Det gode med golfen er at vi kan alle spille mot oss selv og
finne våre egne utfordringer i spillet. Så, oppfordrer alle til å bli med når anledningen byr seg!
Turneringene vil bli lagt ut i Golfbox i den nærmeste tid, så finn frem din innlogging og følg med.
Åpningsturneringen bruker å bli fort fullbooket 

Titleist Tour på Fana 14. – 15. mai 2011
Vi takker alle som har meldt seg til tjeneste denne helgen. Det er nå over 70 som har meldt at de kan
stille, så dette er fantastisk flott! Stian Leirstein som holder i alle trådene, er i full gang med
organisering av arbeidet. Det blir en festhelg!

Veien til Golf
Det er tid for å sette opp nye Veien til Golf-kurs. Vi vil i år kombinere kurs og medlemskap, da vi
primært ønsker kursdeltakere som ønsker å bli medlem i Fana. Det var ressurskrevende å holde alle
kursene vi hadde i fjor og siden flere av våre medlemmer bidrar med sin fritid i opplæringen, er det
mer motiverende når en vet at deltakerne vil fortsette å spille i klubben.
Vi vil rimelig raskt komme med dato for de første kursene, så følg med på nettsiden under
Golfopplæring/Veien til golf/Kurskalender.

Tralleskap
Som de fleste vet har vi tralleskap til leie i Klubbhuset. Vi har ledige skap, noen doble men flest enkle,
så send oss en melding til fanagolf@fanagolf.no om du ønsker å leie. Vi går ut fra at de som leide
skap i 2010 fortsatt ønsker å leie, ellers er det fint om dere sier ifra før vi sender ut betaling for leie.
Pris på leie av skap finner du på nettsiden under Klubben/Klubbhus/Priser leie tralleskap 2011.

Annonsering
Det vil bli utgitt et eget annonsebilag i Bergens Tidende den 17. april som omhandler golf. Her vil alle
naboklubbene i området bli presentert og fokus vil være den nye folkesporten golf og Golf for alle Hva er dette og hvilke tilbud finnes i området. Det blir spennende å se effekten av dette initiativet.
I tillegg har Norges Golfforbund utarbeidet en annonseserie som de kommer til å kjøre tungt ut i april
og mai. Der fokuseres det på at golf er en sport som man gjør sammen med noen. Slagord som ”Gjør
noe sammen – spill golf” vil bli brukt og det vises bilder av familiemedlemmer som spiller sammen,
ungdommer og kompiser. De annonsene vi har fått sett så lang, ser veldig bra ut!

Purringer
Mange av dere har de siste dagene fått purring på utestående i Fana Golfklubb. Da det tidligere i liten
grad har vært purret på utestående, ser vi at ligger det en del beløp fra en del tid tilbake. Fint om
dere gir beskjed om vi har feil i våre systemer slik at vi kan rette opp, ellers håper vi at dere kan
betale inn slik at vi slipper å låne penger i banken for å dekke dette.

Da ser jeg frem til snart å se dere igjen – vi går en spennende sesong i møte. Jeg gleder meg stort 

Vennlig hilsen,

Edith Kalve
Daglig leder

