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Uke 19

Kjære golfvenner
For en start på sesongen vi har fått! Til tross for kjølige dager har mange ivrige golfere besøkt banen
flere ganger allerede. To vellykkede turneringer er gjennomført av den nye turneringskomiteen og
junior-, dame-, herre- og seniorgruppene er alle i gang med sine aktiviteter. Vi har fått masse skryt av
den fine banen vår - som nå er den fineste i mils omkrets. Takk for tålmodigheten deres mht. at vi
ventet med åpning av banen!

Team Fana Junior slår til
En stor gratulasjon til Julie som fikk 1. plass i Norgescup’en forrige helg. Det står virkelig respekt av
denne prestasjonen som ble gjort under meget vanskelige forhold. Dobbeltseier ble det også til Team
Fana Junior under Hordaland Tour på Sotra den 1. mai. Jarand Arnøy tok førsteplassen mens Andreas
Lloyd Aronsen tok andre. Når vi har over 100 barn som hver uke kommer for å trene golf med Tim og
hans instruktører, er det flott å ha så dyktige juniorer i klubben som viser at det er mulig å få det til.
Blir spennende å følge ungdommene våre fremover!

Pinseflagget mandag 24. mai
Neste turnering her på Fana er Pinseflagget, mandag den 24. mai. Dette er en singelturnering hvor 32
spillere allerede er påmeldt. Turneringen er åpen for spillere fra andre klubber, så inviter gjerne med
noen venner.

Invitasjon til medlemsmøte m/Egil Søby som foredragsholder, onsdag 26. mai
Herregruppen inviterer alle medlemmer til møte onsdag den 26. mai, kl. 18.45 – 20.15.


Fordragsholder: Idrettsmann og motivator, Egil Søby
”Egil Søby er en av skandinavias beste motivatorer og en ettertraktet foredragsholder. Han er
Olympisk mester i kajakk, har en rekke VM og EM gull, 15 nordiske mesterskap, 55 norske
mesterskap og 8 kongepokaler. Aktiv konkurranseseiler i havseiling 1978-1995.
Birkebeineren, 9-mila, 7-mila, samt 10 maratonløp. Har besteget: Elbrus 5642 m.o.h,
Kilimanjaro 5895 m.o.h, Aconcagua 6962 m.o.h. Golf handicap 13,5.



Det blir servering av middag under møtet



Pris kr. 300,-



Påmelding til møtet sendes Egil Østvik (egos@statoil.com), tlf 907 73 811, innen torsdag 20.
mai.



Herrene spiller Greensome-turnering før møtet. Følg med i Golfbox.

Sommerskole for barn
Det arrangeres sommerskole for barn i uke 26 og 32. Målgruppen er barn i barneskolealder, hvor det
er satt en grense på 50 barn. Vi tar nå imot påmelding til sommerskolene, så ta en titt på nettsiden
www.fanagolf.no under ”Aktiviteter/Sommerskole for barn” om dere har/kjenner barn som er
interessert i å være med.

Invitasjon til Golftur høsten 2010
Herregruppen inviterer nok en gang alle damer og herrer (fra 20 år og oppover) til weekendtur til
England ved sesongslutt. Turen går denne gang til Selsdon Park utenfor London, 21. – 24. oktober.
Egil Østvik (egos@statoil.com) tar imot påmeldinger nå og må ha denne innen 15. juni. Se vedlagte
invitasjon.
Om du er interessert i en ukes tur til Portugal 31. oktober – 7. november, er det også vedlagt en
invitasjon til Estoril International Golf Week. En stor delegasjon med norske spillere har i flere år
deltatt på dette årlige arrangementet, og invitasjonen går til dere som kunne tenke dere å
representere Fana Golfklubb på denne turen. Egil Østvik er kontaktperson også her, så ta kontakt om
du er interessert. Se vedlagte invitasjon.

Veien til golf – flere kurs
Det er allerede over 100 påmeldte til Veien til Golf-kursene hos oss (tidligere Grøntkort-kurs). Vi har
satt opp flere kurs nå, og vil sette opp enda flere etter hvert som vi ser det fyller seg opp.
Blant annet har vi satt opp et kurs som etter første kursdag går på dagtid. Vi tenker det er mange
som arbeider skift og dermed kan ha anledning til å ta mesteparten av kurset på dagtid. Tips gjerne
dine venner om det. Se ellers info på nettsiden under ”Golfopplæring/Veien til golf”.

17. mai
Proshopen er åpen for salg av Greenfee-billetter den 17. mai fra kl. 10.00 – 18.00.
Restaurant Albatross er lukket denne dagen.

Månedens tilbud - 20% på Footjoy-sko.
Tim tilbyr 20% på Footjoy golfsko i Proshopen denne måneden. Han har nå et godt utvalg av sko og
alle størrelser inne. Stikk innom og se om et av parene passer deg 
Tim er også klar for å ta imot bestilling av instruksjonstimer – individuelle eller flere i gruppe. Se
nettet under ”Golfopplæring/Instruksjon” for priser eller kontakt Tim på tlf. 982 55 622.

Noen praktiske opplysninger
Vi ser helst at kjøring inn til klubbhuset unngås i størst mulig grad. Det er ikke tillatt å parkere i veien
opp mot klubbhuset og respekter boligparkeringen til Golfkollen – det er reserverte plasser for dem.
Ser ellers med glede at langtidsvarselet gir oss flere fine dager fremover – så da sees vi på banen og i
klubben 

Vennlig hilsen,

Edith Kalve
Daglig leder

