Nyhetsbrev IX - 2010

Uke 36

Kjære golfvenner
Vi er klare for klubbmesterskap de neste to helgene og savner spesielt påmelding fra alle de flinke
damene og juniorene vi har i klubben. Det er mye kjekkere når det er flere med – så meld dere på!
Fristen for damene (og herrene) er i morgen onsdag den 8. september.
Vi har hatt gleden av å ha en del av våre sponsorer og andre bedrifter i aksjon på banen de siste
ukene. Det er imponerende å se hvordan en del bedrifter benytter golf som arena for å skape gode
relasjoner til sine ansatte og kunder. For vår del kunne vi gjerne hatt flere av denne type
arrangement, da vi ser det skaper gode ringvirkninger også for oss. Flere ønsker å spille mer golf – og
gjerne her i Fana Golfklubb.
Vi er som alltid på denne tiden spente på hvordan været vil holde seg fremover. Vi har hatt fine
dager nå, men er spesielt oppmerksom på hvordan temperaturen utvikler seg siden vi generelt sett
har hatt en kjølig sesong. Greenkeeper er nøye på at det ikke spilles på banen ved frost, så vennligst
respekter dersom det er melding om å vente med å gå ut på banen.
De neste ukene går det slag i slag med turneringer i helgene, så bli med når du har anledning – her er
litt av hvert å velge mellom:

Turneringer fremover (påmelding i Golfbox)
Klubbmesterskap – damer/herrer – senior/junior
Klubbmesterskapet for herrer og damer blir arrangert 11. og 12. september, mens juniorer og
seniorer skal i ilden 18. og 19. september. Her skal klubbens beste spillere kåres, så dette blir
spennende!

NextGenTel Challenge - lørdag 25. september.
En av våre største sponsorer inviterer til åpen 18-hullsturnering, med shutgun-start kl. 10.00. Det
blir et flott premiebord denne dagen, så velkommen!

Fana Medal FINALE (damer/herrer) – søndag 26. september
Dette er avslutningen på årets serie av Fana Medal-turneringer som har vært arrangert av dameog herregruppen. Alle som har deltatt i årets FANA MEDAL kan delta. Det blir sosialt samvær og
premieutdeling for turneringen etter spill. I tillegg blir det premieutdeling for Herre Medal og
Herre Eclectic for sesongen 2010.

Fana Oktober Open - lørdag 2. og søndag 3. oktober
Denne oktoberhelgen arrangeres den årlige 2-dagersturneringen som er åpen for medlemmer og
gjester. Det spilles 18 hull begge dager, med begrensninger på antall innenfor ulike grupper. Her
gjelder det å melde seg på raskt!

Tim’s Pairs - lørdag 9. oktober.
Fana Proshop og Tim Brookes inviterer til partunering hvor gjester inviteres til å bli med. Om en
ikke har en å spille med, meld deg på – så setter turneringskomiteen deg opp i par.

3-kølle-turnering - lørdag 16. oktober.
Sesongen avsluttes med en 3-kølleturnering. Dette er en morsom konkurranse, der du kun får
med deg 3 køller på veien. Vanskelig å velge? Spennende å prøve. Velkommen!

Fana Weekly Challenge – Ukentlig turnering frem til uke 39
Det begynner å bli tidligere mørkt om kveldene, og det er vanskelig å rekke en hel 18-hullsrunde
om ettermiddagen. Vi endrer derfor reglene for konkurransen, og vil fra neste ukesette opp
turneringen for 9-hullsrunde. Altså – tar du deg en runde på banen, si ifra i resepsjonen at du vil
være med på turneringen. Info om turneringen finner du på nettsiden og på oppslag
v/klubbhuset.

Gruppeaktiviter (påmelding i Golfbox)
Gruppene fortsetter sine aktiviteter i september og litt ut i oktober. Plan for den enkelte gruppe
finner du på nettsiden under Aktiviter:




Seniorgruppen – mandager kl. 10.00 og kl. 17.00
Dame- og herregruppen – onsdager kl. 17.00 (9 hull)
Team Fana Junior – treningsgrupper mandag - torsdag.

For juniorer som ikke har deltatt på trening i vår og som ønsker å bli med i høst, send en henvendelse
til juniorgruppen@fanagolf.no.

Andre aktuelle saker
Ny sloping av banen
I sommer fikk vi ny indexering av de 18 hullene. Nå har golfforbundet vært på besøk og vurdert
banen i forhold til tildelte slag. Vi er lovet en tilbakemelding ila noen uker, og vil oppdatere slopetabellen så snart denne foreligger. Vi vil i den forbindelse også utvide tabellen til 54 i handicap, slik at
nybegynnere lettere kan følge med fremgangen i spillet.

Grønn Tee
Vi arbeider med å lage nye utslagssted som nybegynnere og de minste kan benytte. Utslagsstedene
vil være i starten av fairways og vil ha egne grønne skilt. Vi planlegger å lage egne scorekort for de
minste, men rekker ikke å ha dem klar før neste sesong.

Golfskole i høstferien
I samarbeid med Bergens Tidene arrangerer vi golfskole for barn i høstferien (4 dager). Invitasjonen
vil publiseres i Bergens Tidende ila neste uke, og vi vil også legge den ut på vår nettside når denne er
klar. Påmelding er til fanagolf@fanagolf.no.

Høyskolen i Bergen setter elevene på golf-benken…
Vi har fått en spennende henvendelse fra Høyskolen i Bergen som ønsker å lære elevene hva golf går
ut på. Elevene vil i sine fremtidige yrker ha behov for denne kunnskapen for å kunne veilede sine
pasienter til ulik fysisk aktivitet - og da er helsegevinsten ved å drive med golf i fokus. En hel
skoleklasse vil få 2 intensive dager med ”Veien til golf”-kurset, der medlemmer i klubben vil bidra
med deler av kurset. Kanskje blir noe av disse også ivrige golfspillere fremover.

Vinterlagring båter
Vi har ikke fått så mange tilbakemeldinger fra medlemmer som ønsker vinterlagring av båt på
parkeringsplassen, så vi vurderer å sende tilbudet ut til båtklubber. Om det er noen som ikke har gitt
beskjed og som er interessert, send oss en melding.

Sponsorarbeid
Høsten er budsjettid for de fleste bedrifter og tiden da neste års planer legges. Fana Golfklubb har
mye å tilby bedrifter som ønsker å skape en arena for relasjonsbygging, og for de som ønsker å støtte
opp under et meget godt barne- og ungdomsarbeid. Her er både bredde og elite, og et sted som
tilbyr en sport som gir helsegevist for unge og gamle. Å støtte klubben gjør at vi kan tilby en bane av
god kvalitet og treningsfasiliteter som gjør at de som har som mål å bli profesjonelle golfspillere i
fremtiden har mulighet til dette.
Ser din bedrift at et samarbeid med oss kan gi begge parter en fordel – gi oss en tilbakemelding – så
kan vi ta en prat.

Strategiarbeid
Vi er kommet til et tidspunkt der klubben har behov for å tenke over hvor veien skal gå videre. Vi må
ha en visjon om hva vi ønsker å være for hvem, og det må være noen langsiktige mål en kan bygge en
strategi og årlige handlingsplaner på. Rammebetingelsene for drift av golfklubben er endret siden
den gangen banen ble bygget, noe som har ført til at vi må spesielt se på inntektskildene våre og
hvordan vi kan sette sammen et tilbud som gjør at vi får en tilstrekkelig inntekt til å videreutvikle
klubben. I det daglige mottar vi mange innspill og møter engasjerte medlemmer som har ønsker for
klubben. Når vi nå i høst setter i gang strategiarbeidet, håper vi at mange ønsker å komme med sine
innspill. Vi kommer tilbake til hvordan prosessen vil bli gjennomført og hvordan dere alle kan bidra.
Da ønsker jeg dere alle en fortsatt fin høst med mange fine golfrunder på banen. Ta gjerne turen en
gang i blant til våre naboklubber også – så støtter vi opp om hverandre her i distriktet.
Vi sees i klubben 

Edith Kalve
Daglig leder

