Nyhetsbrev III - 2010

Uke 17

Kjære golfvenner
Da er vi klare for å åpne vår flotte golfbane 1. mai. Det skal bli godt å kjenne gresset under føttene og
finne frem køllene igjen. Mange er allerede godt i gang med trening på driving rangen, mens andre
tar Åpningsturneringen som en god start på sesongen.

Aktiviteter
Ja, det er veldig kjekt å se at over 100 ivrige spillere er klare for Åpningsturneringen 1. mai. Med et
fullspekket og variert turneringsprogram denne sesongen, håper vi mange av våre medlemmer har
lyst og anledning til å bli med å spille. Jo flere vi er, jo bedre er det.
Vi ønsker å ha en sosial profil på turneringene, og det vil derfor bli lagt opp til et godt tilbud fra
restaurant Albatross som avslutning på turneringene. Håper at flest mulig benytter seg av dette
tilbudet.
Oversikt over turneringen finner du på vår nettside www.fanagolf.no under fanene
Aktiviteter/Turneringer og ellers er påmelding i Golfbox som vanlig.
Rundt 100 juniorer er allerede i gang med trening på driving rangen. Gruppene er i år inndelt i
forhold til ønsket aktivitets- og satsningsnivå, og det skal bli spennende å se resultatet av dette
opplegget. Det er viktig at alle har mål og strekke seg etter, også de som ønsker å ha golf som hobby.
Damene, herrene og seniorene starter sine aktiviteter i neste uke (uke 18) og har sine faste dager.
Seniorene spiller om mandagene, mens damene og herrene spiller om onsdagene. Også her melder
man seg på via Golfbox og info ligger på den enkelte gruppes side under Aktiviteter på nettsiden.

Elitesatsning herrer/damer
Herregruppen har tatt initiativ til å starte en elitegruppe i Fana Golfklubb. Denne er under utforming,
og vil bli presentert på herregruppen sitt orienteringsmøte den 10. mai. I første omgang blir det et
felles opplegg for herrer og damer, men dette kan endre seg etter hvert som damene begynner å bli
mange. Følg med på nettsiden vår fremover om du er interessert i å være med.

Veien til golf
Veien til golf er et nytt opplegg for nybegynneropplæring i Norge og erstatter Grøntkort-kursene.
Og, alle som har kvidd seg til teoritest og oppspill, kan nå senke skuldrene, da disse testene
bortfaller. Opplegget er mer praktisk rettet og det er et krav at ¾ av kurset skal holdes på et utendørs
golfanlegg. Det er utarbeidet et treningskort som er pensum i opplæringen og dette gir retningslinjer
for ulike øvelser som skal gjennomføres under kurset.
Et av de viktige elementene i Veien til golf er at kursdeltakerne skal få tilbud om videre oppfølgning
etter kurset, det være seg mer trening i regler og etikette, eller praktisk trening med sving og putt.
Proene våre vil tilby alle videre individuelle treningstimer eller gruppetimer, mens klubben vil
gjennom alle gruppene tilby deltakerne å bli med på den ukentlige turneringen.

Dette fører for eksempel til at du som er med på Happy Golf med herrene, kan risikere å få en helt
nybegynner med på din gruppe. Målsettingen er at nybegynneren skal bli kjent med andre golfere i
klubben, skal kunne lære av dere andre som har spilt i noen år og derigjennom få lyst til å bli
medlem hos oss. Det er viktig at en rettleder underveis, på en positiv måte, slik at det å følge regler
og etikette ikke blir en negativ opplevelse.
Da det også er krav til spill på banen, vil en del av opplæringen foregå på bane. Det vil selvfølgelig
fokuseres på hurtighet på spill og det å ta hensyn til andre spillere – men da vi ikke har egen
treningsbane må vi alle tilpasse oss hverandre.
Vi trenger nye spillere og medlemmer i Fana Golfklubb, og da er det viktig at vi gjør det til en positiv
opplevelse for alle å være hos oss!

Restaurant Albatross
Restaurant Albatross åpner for sesongen 1. mai, og vil være åpen hver dag fra kl. 12 – 20. Om
lørdagene avslutter de kl. 17.00, men holder åpent lengre på fine dager hvis kundene er der.
Det vil bli lagt vekt på at stedet skal ha en avslappet kafé-stemning på dagtid med smakfulle retter i
variasjon fra raske golfmenyer til et utsøkt måltid. Restauranten har alle rettigheter.
Som vi har fortalt om tidligere er det nå de som driver Smakverket som er vår nye restauratør. Vi
ønsker dem velkommen og oppfordrer alle våre medlemmer til å besøke restauranten og legge
møter og selskaper til klubbhuset.

Fana Proshop
Tim Brookes er tilbake fra England og har fylt opp butikken sin med nye spennende varer. Han har
alltid et godt tilbud til deg, så stikk innom når du er forbi. Proshop’en fungerer som resepsjon for
Golfklubben, slik at forespørsler om tid på bane etc. rettes til dem.
Tim sitt team står også klare for å gi deg instruksjon om du ønsker en egen time, eller dere er flere
sammen i en gruppe.

Status bane
Banen vil ved oppstart fremstå slik den gjorde ved slutten av sesongen 2009. Eneste endring er at en
av bunkerne ved hull 15 er flyttet. Fjorårets scorekort vil være i bruk den første tiden.
Det er under arbeid en del endringer på utslagsstedene. Det vil derfor mot sommeren komme nye
skilt med oppdaterte lengdeavstander, ny indeksering og oppdaterte scorekort. I august vil Norges
Golfforbund komme for å reslope banen.
Vi vil komme tilbake til mer detaljer rundt endringene når det nærmer seg.

Den neste uken…
Her kommer en liten huskeliste over de neste aktivitetene. Følg ellers med på vår nettside
www.fanagof.no for aktiviteter og nyheter.
1. Seniorgruppen
Oppstart:
Mandag 3. mai
Kl. 10.00 og Kl. 17.00
Info på websiden finner du under Aktiviteter/Seniorgruppen
E-post: seniorgruppen@fanagolf.no

2. Damegruppen
Oppstart:
Onsdag 5. mai
Kl. 10.00 og Kl. 17.00
Info på websiden finner du under Aktiviteter/Damegruppen
E-post: damegruppen@fanagolf.no
3. Herregruppen
Oppstart:
Onsdag 5. mai
Kl. 17.00
Info på websiden finner du under Aktiviteter/Herregruppen
E-post: herregruppen@fanagolf.no
4. Juniorgruppen
Treningsgruppene er allerede i gang. Info om gruppeinndeling finnes på nettsiden vår under
Aktiviteter/Team Fana Junior/Treningsgrupper 2010.
E-post: juniorgruppen@fanagolf.no
5. Juniorgruppen
Tema: Golfmentalitet og –taktikk m/Anders Liesén
Dato: Torsdag 3. mai, kl. 16.00-17.00
Påmelding: juniorgruppen@fanagolf.no (obligatorisk for satsningsgruppene A og B)
6. Klubbturnering: Fana Best ball - Parturnering.
Dato: Søndag 9. april
Påmelding: Golfbox
7. Herregruppen inviterer!
Orienteringsmøte om sesongen 2010
Dato: Mandag 10. mai kl. 19.00
Påmelding: herregruppen@fanagolf.no

Så gjenstår det å ønske dere alle en strålende golfsesong!

Vennlig hilsen,

Edith Kalve
Daglig leder

