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Kjære golfvenner
Så er vi i gang igjen - og først og fremst en stor takk til alle som har bidratt med dugnad denne våren.
Uten den hjelpen vi har fått fra over 160 medlemmer, hadde vi ikke kommet så langt som vi er.
Green keeperne våre skal også nok en gang ha mye skryt for arbeidet som er gjort for å forberede
årets sesong. Det er lagt opp til et stramt budsjett i år mht. ressurser på bane, og de har utfordringer
med å rekke over alt. Til tross for dette fremstår banen i god stand, ser en bort fra områdene som har
fått hardest medfart i vinter.
Og kulden i november/desember har satt sitt preg på banen i år. Synd, når vi nå skal arrangere
Titleist Tour, men det er ikke noe vi rår over. For å få den i best mulig stand til turneringen, har vi for
tiden laget provisoriske greener på hull 5 og 6, og matter på alle utslagssted der gressveksten ligger
etter. Vi ser frem til bedre temperaturer de neste dagene og noen dråper regn er heller ikke å
forakte. Bare det blir fint igjen til helgen!
For, mye dreier seg om det store arrangementet neste helg 14. – 15. mai, der vi venter norgeseliten
av juniorer på plass. En stor stab med medhjelpere skal sørge for en begivenhetsrik helg, og vi håper
det er mange som vil være publikum disse dagene.

VIKTIG OM BANEN
HULL 12 og 13
Som tidligere nevnt er det gjort en del arbeid på hull 12 og 13, som gjør at vi har noen store GURområder. Det er svært viktig at ingen tråkker ut i dette området for så å bevege seg opp på greenen.
Frø fra dette området vil ødelegge greenen, så vennligst la ballen ligge igjen om du lander der. Våre
greenkeepere vil samle inn ballene og legge dem tilgjengelig i klubbhuset.
HULL 16
På hull 16 har vi laget nytt bakre utslagssted, samt flyttet nettet. Vi håper med dette at det kommer
færre baller opp i området mot husene i Repelen.
HULL 17
Vi har hatt befaring med Helsevernetaten vedr. utslag og spill på hull 17. Dette har ført til at vi har
gjort noen tiltak i forhold til å bedre sikkerheten, spesielt mot gang- og bilveien. Nettet ved bakre
utslagssted er strammet opp og forlenget, det er kuttet noe trær slik at utsikten mot veien er bedret,
samt at vollen langs veien forlenges som vern mot direkte slag fra fairways.
Alle spillere pålegges å følge følgende vedtak:
”Aktsomhet for utslag på hull 17 presiseres med hensyn til at det skal unngås å slå når det
observeres personer på gangveien.”
Takk for at dere hjelper til å følge opp dette vedtaket!

Aktiviteter og turneringer
Så over til litt aktiviteter. Hvis åpningsturneringen skal sette standard for våre turneringer i år, blir
det en flott sesong. Vi fylte banen med 120 ivrige golfere, og med været på vår siden ble det en
utrolig flott dag. Mye bra spill var det også, så det er tydelig at det er noen som har holdt formen
gjennom vinteren. Allerede søndag er det ny turnering, en parturnering, der det nå er 58 påmeldte.
Vi har laget en fin turneringsoversikt som du finner på nettsiden vår. Skriv den gjerne ut og heng den
opp. Vi har også laget en turnerings- og aktivitetsbrosjyre som du finner tilgjengelig i Proshopen.
Alle gruppene har hatt sine første turneringer, og juniorene er i gang med ukentlig trening. Det
arbeides med å få i gang en refresh-gruppe som har som målsetting å få de litt mer passive
medlemmene våre mer ut på banen, og jeg hører allerede at mange setter pris på treningsgruppene
som er kommet i gang hos Tim. Det er følgende å melde fra gruppene:

o Seniorgruppen
Invitasjon til seniormedlemmer som har grønt kort
Det er ganske mange seniormedlemmer i Fana Golfklubb som har grønt kort. Seniorkomiteen
ønsker derfor å gjøre litt for å få denne gruppen godt i gang med golfspill, og arrangerer i
sesongen 2011 sju Stableford-turneringer med egen klasse for grøntkortspillere. Ønsker du å lese
mer om dette se under Aktuelt på seniorsiden.

Senior-cup 2011
Det inviteres til senior-cup i 2011. Påmeldingsfristen er 6. mai, så ta kontakt med
gunnulff@online.no eller før deg opp på listen i klubbhuset om du ønsker å være med.
Informasjon om cup-en finner du under Aktuelt på seniorene sin nettside.

o Herregruppen.
Herregruppen startet opp arbeidet med en elitesatsning i 2010 der formålet er å bygge opp et
miljø for voksne herrer som ønsker å delta i nasjonale og internasjonale turneringer. Dette
arbeidet videreføres i år og alle med hcp 10 eller under har fått tilsendt informasjon om gruppens
opplegg og planer for dette året. Dersom du er interessert i å vite mer om dette send en
henvendelse til Bjørnar Knudsen innen 12. mai (e-post b-knu@online.no /tlf. 48248874).
o

Damegruppen
Ladies Tour arrangeres på Fana søndag 22. mai. Vi oppfordrer alle damer til å bli med denne
dagen. Det er i år 3 ulike klasser med 2 ulike turneringsformer; 2 klasser som spiller
slagkonkurranse og en klasse som spiller texas scramble. Håper du blir med! Påmelding i Golfbox.
Det var 15 damer som deltok på onsdagens dameturnering. For at flere skal ha anledning til å bli
med på disse turneringene, er det åpnet for at en kan velge mellom å gå 9 og 18 hull annenhver
onsdag. Mandagsturneringen er 9 hull for alle.

o

Juniorgruppen – første Junior Tour på Herdla lørdag 14. mai
For de som ønsker å være med på Junior Tour 2011 er følgende dager satt av hos våre
naboklubber:

Lørdag 14. mai Herdla GK
Fredag 13. juni Fana GK
Søndag 27. juni Sotra GK
Lørdag 21. august Bjørnefjorden GK

Søndag 11. september
Søndag 26. september

Meland GK
Bergen GK

Håper mange av våre juniorer ønsker å være med på disse turneringene.

Golfliga
Det er tid for å melde seg på Golfliga. Fristen for påmelding er 9. mai.
Norges Golfforbund arrangerer i år Golfliga for tredje året på rad. Golfliga er åpent for alle og er et
lagspill hvor man konkurrerer sammen som et lag og spiller kamper mot lag fra andre nærliggende
klubber. De fleste lagene består av venner som vanligvis spiller golf sammen, men mange lag består
også av kollegaer eller familiemedlemmer. Golfliga er et sosialt, morsomt og spennende seriespill
som passer for alle kategorier golfspillere.
I hver kamp spiller laget (fire spillere) matchspill med handicap. NGF setter opp kampene og lagene
avtaler seg imellom når de skal spille. Det spilles både hjemme- og bortekamper og lagene registrerer
selv inn resultatene i GolfBox. Seier eller uavgjort resultat gir poeng og tabellene oppdateres
automatisk. Prinsippet er som i de fleste andre lagidretter.
I Fana Golfklubb har vi satt prisen på gjeste-Green Fee ved ligaspill til kr. 300,- på ukedager. Dette for
å motivere våre medlemmer til å bli med. Du finner mer informasjon om Golfliga på nettsiden til
Golfforbundet.

Ballkort
Endelig nærmer vi oss tidspunktet da vi kan ta i bruk det nye systemet for å få ut baller av
ballmaskinene ved driving rangen. Det har vært en del tekniske utfordringer underveis men så snart
vi har fått installert systemet i resepsjonen vil dette systemet erstatte de gamle range-kortene. Vi vil i
en periode ha begge systemer tilgjengelig slik at dere kan bruke opp de gamle kortene.

Fana Proshop/Tim
Dersom det passer å trene på dagtid, har Tim ledig tid om du ønsker instruksjon. Spør gjerne om han
kan bli med en tur ut på banen, det kan lønne seg for deg som trenger litt råd om oppstilling i
skråbakker, slag i røff osv. Tim har e-post tim@fanagolf.no .

Restaurant Albatross – er nå åpen fra kl. 12.00 hver dag
Det er nå stor aktivitet i restauranten vår i helgene, da vi har et attraktivt hus for konfirmasjoner og
andre selskaper. Det vil ved noen anledninger bli stengt av inne i restauranten for selskaper, men
terrassen er tilgjengelig for andre gjester og det kan bestilles mat/drikke der.
Da ønsker jeg alle en riktig god golfsesong, og håper alle får anledning til å ta noen eller mange
runder på Fana i år. Slagordet ”Gjør noe sammen – spill golf” håper jeg alle tar bokstavelig! Vi sees!

Vennlig hilsen,

Edith Kalve
Daglig leder

