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Kjære golfvenner
Aktiviteten er høy i klubben og var du her forrige onsdag så du en full Driving range, turnering på
banen, møtevirksomhet i Restaurant Albatross, 5 juniorgrupper som var ute og trente, 2 Veien til
Golf-kurs og et par gruppetreninger i tillegg. Det at vi klarer å holde et slikt aktivitetsnivå er takket
være dyktige medlemmer i komiteene, ansatte og samarbeidspartnere i Proshop og restaurant.
Vi trives godt når det er slik, så fortsett å komme til klubben – om det er for å trene, spise, handle litt
golfutstyr eller følge opp barna som er på trening.

Endringer i administrasjonen
Dag Lygren har valgt å slutte i jobben som klubbkoordinator i Fana Golfklubb pr. 31. mai da han har
fått seg en ny spennende jobb innen IKT. Vi synes det er trist at Dag slutter, men ønsker han all lykke
i den nye jobben. For de som har brukt å sende henvendelser direkte til Dag sin e-post, vennligst
send dem nå til fanagolf@fanagolf.no, så svarer vi på henvendelsene.
Astrid Saxevik vil avhjelpe oss noen måneder fremover og vil overta kontoret til Dag. Hun vil i første
omgang følge opp Veien til Golf-kurs og Sommerskole for barn, men vil også bli satt inn i andre
oppgaver administrasjonen ivaretar.
Vi er også i dialog med asylmottaket i forhold til å få ressurssterke personer som kan hjelpe til med
forefallende arbeid i klubben. De vil bli en del av teamet til vår Head Green Keeper, og vil være et
viktig bidrag for å holde banen i den stand vi ønsker oss.
Vi ønsker dem alle velkommen og vil gjøre vårt beste for at de så raskt som mulig kommer inn i
oppgavene sine.

Medlemsfordeler
Tenkte det kunne være greit å minne om de fordelene vi har som medlem i Fana Golfklubb.
Informasjonen ligger også på nettsiden vår under Klubben/Medlemskap/Medlemsfordeler.
Som medlem kan du benytte deg av følgende tilbud:









Delta i klubbturneringer
Delta i gruppene sine aktiviteter
Delta på temakvelder/sosiale arrangement
Leie skap til oppbevaring av golfutstyr.
Et enkelt skap koster kr. 800,-, mens dobbelt skap koster kr. 1.300,- pr. sesong.
Kjøpe 6 stk Green Fee billetter til kr. 1.500,- for å kunne ta med gjester (max 3 gjester hver
gang)
Rabatt på ballkort til juniorer (1 ballkort m/30 trekk pr. mnd til kr. 200,-)
Rabatt på Veien til golf-kurs (tidligere Grønt kort-kurs). Juniorer 1/2 pris.
Booke tid på banen 10 dager i forveien.

Hus i Spania
Fana Golfklubb har avtale med Kahrs Eiendom om leie av hus i Spania. Huset ligger nydelig til på en
PolarisWorld Golfbane (El Valle Golf Resort) og kan leies av medlemmer av Fana Golfklubb. Ved en
bestilling vennligst oppgi at du er medlem i Fana Golfklubb.
Se beskrivelse av stedet på www.elvalle.no

Spill på 9 og 18 hull
Fana Golfklubb er satt opp for spill både på 9 og 18 hull alle dager. I noen perioder på hverdager
og helligdager/helg er det manuell booking, da vi vil sikre oss at tiden passer inn ift trafikken på
banen. Ring vår bookingtelefon 94 23 10 00 ved manuell booking, og ellers benytt Golfbox og velg
henholdsvis 9 og 18 hull når du bestiller tid.

Legg dine bedriftsturneringer til Fana Golfklubb
Ønsker din bedrift å arrangere golfturnering for ansatte eller samarbeidspartnere/kunder, tilbyr vi i
Fana Golfklubb å stå for arrangementet. Vi organiserer turneringen og bidrar med
startlister/resultatlister og andre aktiviteter som ønskes gjennomført. Turneringen avsluttes gjerne
med middag i restauranten. Ønskes tilbud på gjennomføring av en turnering, send en henvendelse til
fanagolf@fanagolf.no.

Bybanen over golfbanen
Som mange har fått med seg, er det fremlagte forslaget til trasé for bybanen lagt over golfbanen ved
hull 3 og 4 i Steinsviken. Dette skaper selvfølgelig utfordringer for klubben, noe vi har varslet
kommunen om. I planutkastet skriver de at det er behov for alternative løsninger for klubben dersom
forslaget vedtas. Vi følger opp saken tett mot kommunen for å sikre at tilbudet til våre medlemmer
og gjester ivaretas på en best mulig måte i fremtiden.

Turneringer og aktiviteter fremover
Her kommer en liten huskeliste over turneringene/aktivitetene i juni. Husk at spillere fra andre
klubber er velkommen på åpne turneringer. Inviter derfor gjerne med deg dine venner.
Følg ellers med på vår nettside www.fanagolf.no for aktiviteter og nyheter. Påmelding gjøres i
Golfbox.
1. PINK CUP - lørdag 5. juni – Åpen turnering
Veldedighetsturnering for kreftsaken.
2. NORDEA PAIRS – søndag 13. juni – Klubbturnering
Par-turnering - NGF Klubbkvalifisering. Single kan også melde seg på.
3. Suzann Junior Challenge Kval. – fredag 18. juni - Klubbturnering
Kvalifiseringsturnering for jenter og gutter i alderen 13-16 år
4. Ladies Tour 2010 Fana Golfklubb - lørdag 19. juni – Åpen turnering.
Singelturnering.
5. St. Hans Turnering - lørdag 23. juni – Klubbturnering.
Scramble-turnering over 9 hull.
Avsluttes med sosial St. Hans-fest i Albatross restaurant. Grillmat & bufeet serveres.

FASTE AKTIVITETER
Seniorgruppen
Tid:
Mandager
Kl. 10.00/ Kl. 17.00
Info på websiden finner du under Aktiviteter/Seniorgruppen
E-post: seniorgruppen@fanagolf.no
Damegruppen/Herregruppen
Tid:
Onsdager
Kl. 10.00/ Kl. 17.00
Info på websiden finner du under Aktiviteter/Damegruppen og Aktiviteter/Herregruppen
E-post: damegruppen@fanagolf.no
E-post: herregruppen@fanagolf.no
Juniorgruppen
Oversikt over treningsgruppene finnes på nettsiden vår under Aktiviteter/Team Fana
Junior/Treningsgrupper 2010.
E-post: juniorgruppen@fanagolf.no

Bruk restaurant Albatross
Det er godt å se at bruken av Restaurant Albatross tar seg opp. Kokken har fått mye skryt for
smakfulle retter og vi hører bare gode ord fra gjestene. For at vi skal kunne bevare tilbudet er det
viktig at vi alle benytter oss av det. Det er mange som tror at restauranten kun er for golfere – så
dette må dere hjelpe oss med å endre. Fortell alle du kjenner at de er hjertelig velkommen til
klubben for et godt og rimelig måltid.
En fin golfuke ønskes dere alle 

Vennlig hilsen,

Edith Kalve
Daglig leder

