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Kjære golfvenner
Tiden går så altfor fort, og vi merker godt at mørket siger på tidligere og tidligere for hver dag som
går. Det er ikke lenger lett å komme seg gjennom 18 hull etter jobben, og vi har derfor fra i dag, 6.
september ”snudd banen”. Det vil si, alle starter fra hull 10 – om en skal spille 9 eller 18 hull.
All booking gjøres på 18-hullsbanen i Golfbox (evt. på bookingtelefonen 94 23 10 00). Ved ankomst
oppgi om du spiller 9 eller 18 hull. Det vil sannsynligvis være en del ledig kapasitet på hull 1-9 – så om
du ønsker å gå de første 9 hullene, møt opp i resepsjonen for registrering.
KLUBBMESTRE 2011
Nok en gang er det de unge som dominerer toppen av resultatlistene når klubbens beste herre og
dame skal kåres. Lars Mjeldheim Sandvoll (16) og Cecilie Kahrs Skaale (14) vant henholdsvis herre- og
dameklassen, mens Jon Klyve og Inger Vassdal ble beste senior herre og dame.
Vi gratulerer alle vinnerne.

Lars & Cecilie:

SALGET HAR STARTET I FANA PROSHOP
Tim Brookes har lovet oss gode tilbud fremover. Han har nå startet med salg av alt sommertøy til
damer og herrer, samt alle typer FootJoy-sko. Alt med 50 % avslag, så ta en titt innom mens det
fremdeles er mye å velge mellom.
DUGNAD PÅ BANEN – torsdag formiddag
Dersom du har ledig dag om torsdagene fra kl. 10.00 – er du velkommen til å hjelpe til på banen. En
flott gjeng seniorer har stilt opp de siste par torsdagene slik at vi har fått ordnet i bedene rundt
klubbhuset, klippet ned høyt gress og utført andre oppgaver ute på banen. Ta gjerne kontakt med
leder for banekomiteen, Lars Reisæter (lar-reis@online.no) eller still opp på torsdag kl. 10.00 hvis du
har lyst å være med.

Aktiviteter og turneringer
Det er ikke så mange turneringer igjen denne høsten, så vi håper mange ønsker å bli med på de som
er satt opp nå i september og begynnelsen av oktober:
o

Lørdag 10. og søndag 11. september - Fana Match.
Det er lenge siden det var avholdt en Match-turnering på Fana, og flere etterspurte dette i
medlemsundersøkelsen. Endelig er den på listen – her gjelder det å melde seg på raskt – vi
trenger flere deltakere! Dette er en svært spennende turneringsform – så bli med!
Påmelding i Golfbox innen 7. september kl. 12.00.

o

Fredag 16. september – VTG-turnering (for nybegynnere og de som føler seg som nybegynnere)
Vi ønsker nok en gang velkommen til nybegynnerturnering – en trivelig scramble-turnering der
laget får med seg en erfaren golfer som hjelper til med regler og gode tips om spill.
Meld dere på i Golfbox eller til karianne@bergen.frisurf.no innen 13. september kl. 16.00.

o

Fredag 23. september – 3-kølleturnering – ÅPEN turnering
Fjorårets 3-kølleturnering ble avlyst grunnet frost. Denne ble derfor lagt tidligere på høsten og
fredag 23. september er det klar for turnering, med sosial samling i etterkant. I fjor var det en
rekke spillere som var ute og forberedte seg for å finne ut hvilke køller en skulle bringe med seg
på runden – så vi regner med det blir nye testrunder nå.
Påmelding i Golfbox innen 21. september kl. 12.00.

o

Lørdag 1. og søndag 2. oktober – Fana Oktober Open - ÅPEN turnering
Vår tradisjonsrike turnering er satt på planen første helgen i Oktober. Det er allerede en del
påmeldte turneringen, så vær rask å meld deg på – denne bruke å ha mange deltakere.
Påmelding i Golfbox innen 27. september kl. 12.00.

o

Lørdag 8. oktober – Tim’s Pairs – ÅPEN turnering
Sesongen avsluttes med den populære parturneringen Tim’s Pairs. Her stiller Tim med flotte
premier fra Proshop’en og vi samles til en sosial avslutning etter turneringen.
Ta gjerne med venner fra andre klubber. Om du er alene setter vi deg opp i gruppe.
Påmelding i Golfbox innen 5. oktober kl. 12.00.

Aktiviteter fra gruppene
Damegruppen
o
o
o
o

Onsdag 7. september
Mandag 12. september
Onsdag 21. september
Mandag 26. september

Damene i Bergen Golfklubb inviterer (se Bergen GK i Golfbox)
Sosial 3-kølleturnering
Texas Scramble m/sosial avslutning og premieutdeling
Texas Scramble

Herregruppen
o
o
o
o

Onsdag 7. september
Onsdag 14. september
Onsdag 21. september
Lørdag 24. september

Fana Herre Eclectic
Fana Herre Eclectic
Fana Herre Eclectic
Fana Herre Medal - FINALE

Seniorgruppen
o
o
o
o

Mandag 12. september
Mandag 19. september
Mandag 26. september
Mandag 3. oktober

Parturnering (beste score pr. hull)
Stableford
Foursome m/avslutningsmiddag
Texas scramble

Juniorgruppen – trening på bane
o
o
o
o
o

Torsdag 8. september
Torsdag 15. september
Torsdag 22. september
Torsdag 29. september
Onsdag 5. oktober

Treningsgruppe Viderekommende Aktiv
Treningsgruppe Viderekommende Aktiv + Bredde
Treningsgruppe Viderekommende Aktiv
Treningsgruppe Viderekommende Aktiv + Bredde
Høstavslutning

NABOFEIDEN
o Sotra inviterer naboer 10. september. Invitasjon
o Bergen inviterer naboer 17. september

TID FOR OPPSUMMERING OG PLANLEGGING AV NESTE SESONG
Det kan kanskje være tidlig allerede nå å begynne og planlegge neste sesong, men skal vi få gjort noe
nytt før sesongen 2012 starter – er tiden inne å starte.
Vi har behov for å fortsette diskusjonen rundt hva klubben ønsker å fokusere på fremover. Vi er nødt
til å ha mer forutsigbare inntekter for å kunne opprettholde et slikt flott anlegg som vi har, og da må
vi tenke nytt i forholdt til hvordan vi driver klubben. Rammebetingelsene rundt oss endres og skal vi
kunne følge opp golfforbundets tanker om ”Golf for alle” – må gamle forestillinger om hva golf er,
kanskje rokkes på.
Som ellers i livet, så er det lett å tenke at ”dersom bare… så blir alt så mye bedre”. Mitt inntrykk er at
man i altfor lang tid har tenkt slik når det gjelder golfbanen. Store midler har gått til å utvikle banen,
forholdsmessig små midler har gått til å utvikle organisasjonen og de tjenestene som skal leveres. Jeg
tenker at vi har et flott anlegg som vi må bevare og forfine og holde i god kvalitetsmessig stand, og så
må vi fokusere på hvordan vi kan utnytte anlegget og de ressursene vi har til å skape mer aktivitet og
gi flere mennesker mulighet til å finne seg til rette hos oss.
Det er flott med et stilig klubbhus som vi kan stolt vise frem - men klarer vi ikke å utnytte dets
potensiale blir det en dyr fornøyelse for oss. Her er det viktig å finne nøkkelen til hvordan huset kan
bidra til å skape et klubbmiljø, samtidig som det skal være et møte- og selskapslokale for både
medlemmer og gjester.
Har du tanker og ideer som kan bidra til at vi finner nye og gode løsninger i Fana Golfklubb, stikk
innom eller send noen tanker til fanagolf@fanagolf.no.
Med denne oppfordring krysser jeg fingrene for at vi får en fin og lang høst, der vi kan glede oss over
mange gode golfrunder sammen med venner og kjente.

Vennlig hilsen,

Edith Kalve
Daglig leder

