Nyhetsbrev III - 2011

Uke 15

Kjære golfvenner
Påsken står for døren og mange ser frem til noen velfortjente fridager. Det er meldt mye godt vær
fremover, så jeg tenker mange også finner frem golfkøllene denne påsken. På Fana har vi Driving
Rangen åpen nå, mens banen trenger litt mer tid før vi den kan åpnes. Sørsiden av banen ser vi tar
seg bra opp, mens nordsiden ligger litt etter. Våre Green Keepere jobber på spreng med gjødsling og
pleie av greener og tee-steder, og er optimistiske i forhold til at områdene hvor vinteren og kulden
har fart hardest til skal bli bra. Vi har 2. påskedag invitert til dugnadsturnering, noe vi håper vi kan
holde på. Melding vil bli gitt til de påmeldte dersom vi må avlyse denne.
Det er mye som skjer de neste ukene, så under følger en liten oppsummering av aktiviteter og planer
fremover:

Info fra gruppene
o Juniorgruppen inviterer til informasjonsmøte tirsdag 26. april, kl. 18.00
Det blir informasjonsmøte rett over påske, hvor det fremlegges planer for juniortreningen.
Alle foreldre og barn er velkommen.
TRENINGSGRUPPER
Det har vært sendt ut invitasjon til alle juniorer om å delta på trening denne sesongen, og
treningsgruppene er nå satt opp. Ta kontakt med juniorgruppen om du har spørsmål til
oppsettet. Treningsgruppene finner du under Aktiviteter/Team Fana Junior på nettsiden vår:
http://www.fanagolf.no/?page_id=1282&lang=no
Det er fremdeles plass til flere, så ta kontakt med juniorgruppen@fanagolf.no for påmelding.
Vi tar gjerne i mot nye spillere blant juniorene. Treningen starter opp i uke 18.

o Seniorgruppen – starter opp første turnering mandag 2. mai
Alle seniorer ønskes velkommen til scramble-turnering denne dagen, med valgfri start kl.
10.00 og 16.40. Det spilles 9 hull fra utslag nr. 10. Se ellers aktivitetskalenderen for andre
turneringer fremover: http://www.fanagolf.no/?page_id=1370&lang=no

o Fana Medal - starter opp første turnering onsdag 4. mai.
Herre- og damegruppen inviterer annenhver onsdag til Fana Medal. Juniorer er
velkommen til å bli med for å kunne øve seg mot de beste damene og herrene i Fana –
og motsatt… Påmelding i Golfbox.
o Herregruppen inviterer til informasjonsmøte onsdag 27. april, kl. 19.00
Ytterligere info om møtet vil bli lagt ut på nettsiden til herrene. Det har vært sendt ut
invitasjon til å bli med på trening denne våren. Ta kontakt med Tim om du ønske å bli med.

VEIEN TIL GOLF – kurskalenderen lagt ut på nett.
Vi har nå satt opp kurskalenderen denne våren og våre dyktige instruktører er klar for å hjelpe
nybegynnere i gang med svingen.
Klubben er opptatt av at kursdeltakerne kommer i gang med spillet så snart som mulig. Kursavgiften
inkluderer derfor kurs og medlemskap i klubben i 2011. Kursdeltakeren kan velge mellom
medlemskap med spillerett (Årskort på bane) eller uten spillerett (Fana Start).
Priser (kurs inkl. medlemskap)




VTG + Årskort på bane
Kr. 5.000,VTG + Fana Start
Kr. 3.000,VTG + Junior på spesielle vilkår Kr. 2.900,-

Link til Kurskalender
Vi har laget et eget påmeldingsskjema til VTG-kursene. Denne finner dere under Golfopplæring/
Veien til golf på nettsiden vår: Link til Påmeldingsskjema.

Fana Proshop
Proshopen har følgende åpningstider i april; hverdager fra kl. 12.00 - 19.00, helg kl. 12.00 - 16.00.

o Callaway Demo Dag – søndag 24. april
Callaway kommer til Fana Proshop for å vise frem årets nye køller og tilbyr FlightScopetilpassing inkludert i prisen. Køllene blir da justert i forhold til din svinghastighet og vinkel.
Det er 10 % rabatt på alle bestillinger denne dagen.

o Gode tilbud i april
Du finner følgende tilbud i april:
 25 % rabatt på skifte av grep på fullt golfsett
 Gjør skoene dine klar for sesongen - få montert nye spikes til kr. 250, 25% rabatt på 2010-kolleksjonen av sko og klær.
Proshopen er ellers fylt til randen med nye varer.

o Sesonghjelp i Proshopen søkes – i først omgang i mai og juni
Tim ønsker en positiv og utadvendt person til å hjelpe i Proshopen hverdager fra kl. 10.00 14.00, i første omgang i mai og juni. Det er en fordel med kjennskap til golfsporten, men
opplæring vil bli gitt. Kjenner du en som har lyst å jobbe her, ta kontakt med Tim
Brookes (Head Pro): 982 55 622 (tim@fanagolf.no) for ytterligere informasjon.

Restaurant Albatross – er nå åpen fra kl. 13.00 – 19.00 hver dag.
Som annonsert i forrige nyhetsbrev åpner nå restauranten for sesongen. Det presenteres en utvidet
meny som de håper faller i smak. Dere ønskes alle velkommen!

Aktivitetslederkurs – tirsdag 10. mai
Klubben arrangerer i samarbeid med Norges Golfforbund et Aktivitetslederkurs her på Fana tirsdag
10. mai, kl. 17.00 – 21.00. Kurset retter seg mot dem som skal være aktive medhjelpere til
juniortrening, sommerskole for barn, veien til golf-kurs og andre kurs for nybegynnere.
Dersom du kunne tenke deg å bli med på dette kurset, gi en tilbakemelding på e-post til
fanagolf@fanagolf.no. Ønsker gjerne at litt eldre juniorer blir med på dette. Kurset koster kr. 500,-.

Kjøring til klubbhuset
Som i fjor gjør vi alle oppmerksom på at parkeringsplassene på venstre side av oppkjørselen til
klubbhuset tilhører Golfkollen borettslag. Vi ber alle medlemmer og gjester benytte den store
parkeringsplassen nå når sesongen åpner.

Dugnad
Det har vært avholdt dugnad forrige helg og vi møtes igjen førstkommende lørdag kl. 10.00 for en ny
økt. Dersom du ikke hadde mulighet til å delta de dagene det var innkalt til dugnad, og du ønsker å
bidra i stedet for å betale dugnadsavgift, send en melding til fanagolf@fanagolf.no, slik at vi får
registrert deg. Vi kan da sende deg en melding når det kommer oppgaver som vi trenger hjelp til.

ÅPNINGSTURNERING – LØRDAG 30 APRIL

Sponsor:

Vi inviterer til åpningsturnering lørdag 30. april, med shutgun kl. 10.00. Vi håper å fylle banen denne
dagen til en god start på sesongen. Bunnpris støtter vårt arbeid med å stille med et flott premiebord
til denne turneringen, så dette er noe å glede seg til.

Med et bilde fra fjorårets aktivitet på Driving Rangen, ser jeg frem til snart å se dere igjen om ikke
lenge. Inntil da – ha en riktig fin påske!

Vennlig hilsen,

Edith Kalve
Daglig leder

