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Kjære golfvenner
Vel overstått 17. mai – og vel overstått Titleist Tour! Gratulerer så mye til juniorene våre som leverte
flotte prestasjoner i den tøffe konkurransen. En 6. plass til Andreas Lloyd Aronsen og en 18. plass til
unge Lars Mjeldheim Sandvoll, står det respekt av. Vetle Marøy fra Bergen Golfklubb som vant
konkurransen for guttene, var det ikke så mye å gjøre noe med – han var overlegen denne helgen.
Men, jeg er også utrolig stolt over alle medlemmene som var med å hjelpe til under arrangementet.
Alle var positive til oppgavene sine og til tross for endringer underveis gikk det knirkefritt. Vi fikk
svært mye skryt av NGF’s turneringsansvarlige for gjennomføringen av arrangementet og har
inntrykk av at spillerne hadde det bra her. En stor ære for at det hele gikk så bra, var Stian Leirstein.
Som representant for klubben hadde han full oversikt og loste det hele i havn. Han stod for
glimrende planlegging og organisering av arbeidet og gjorde det hele til en hyggelig opplevelse for
alle.
Green Keeperne, med Daniel Kristiansen i spissen, skal også ha mye av æren for at dette ble et flott
arrangement. Banen fremstod i svært god stand etter årstiden, og vi fikk faktisk beskjed om å gjøre
greenene mindre rask, da de var på PGA-nivå! Tidlig gjødsling gjorde at med det varierende været vi
fikk, tok banen seg kraftig opp den siste uken før turneringen.
Vi takker også våre Bunnpris, Friele, Tine, Hansa og Bjarne Johnsen as, slik at vi kunne gi spillerne mat
og drikke underveis i turneringen, og Nordialog for lån av sambandsutstyr. Vi var også så heldige å få
låne 2 golfbiler fra Meland Golfklubb.
Skilter
De som har vært på golfbanen de siste dagene har helt sikkert lagt merke til de flotte skiltene vi har
fått satt opp. Leder i banekomiteen, Lars Reisæter, har ledet arbeidet med å få støpt og montert
dem, og vi ser at dette virkelig gir et løft til banen vår. Skiltene er utviklet i samarbeid med vår
samarbeidspartner FLEX Reklame. Vi setter stor pris på at de ønsker å bruke vår bane som
utstillingsvindu.
Aktivitetslederkurs
10. mai ble det gjennomført et aktivitetslederkurs på Fana med instruktør fra NGF. Kurset var meget
vellykket og ga inspirasjon til å gjøre treningene for barn og unge mer spennende. NGF deler ut 80
bagger med utstyr som kan benyttes under trening. Vi er en av de heldige som dette året mottar en
slik bag, så vi håper denne kommer innen kort tid.
Grønn Tee
FLEX Reklame har også trykket opp nye skilt som vi vil sette opp i begynnelsen av hver fairway. Disse
utslagsstedene er tenkt brukt av nybegynnere og knøtter/juniorer slik at det er lettere å komme i
gang med golfen.

Aktiviteter og turneringer
Vi er nå i full gang med turneringer og aktiviteter for store og små. Alle er velkommen til å bli med
selv om en kanskje ikke synes at en er ”god nok”. En lærer mye av å spille med andre, og får kanskje
frisket opp en regel eller to underveis. Husk at all påmelding er i Golfbox. Mangler du innlogging send
en melding til fanagolf@fanagolf.no så hjelper vi deg med dette.
Aktivitetene de neste ukene er:

o Onsdag 18. mai – Fana Herre Medal/Dameturnering
Her er startlistene satt opp for denne gang – men sjekk gjerne om det er en ledig plass om du
skulle ønske å bli med.

o Fredag 20. mai – Family & Friends Scramble + Grill.
Scramble-turnering er alltid like kjekt. Her kan alle bidra med et godt slag, om det er en drive
eller en putt. Store og små inviteres sammen og ta gjerne med deg en venn fra en naboklubb
(Green fee kun kr. 300,-). Turneringen avsluttes med et grill-måltid i restauranten.
Frist for påmelding er torsdag 19. mai kl. 12.00.
o

Søndag 22. mai – Ladies Tour på Fana
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!
Frist for påmelding er onsdag 18. mai kl. 23.59.

o

Mandag 23. mai – Seniorturnering/Dameturnering
Seniorgruppen inviterer til mandagsturnering kl. 10.00 og kl. 16.40 – denne gang en
parturnering, der beste score pr. hull pr. par gjelder. Det spilles over 9 hull.
Damegruppen inviterer til sosial turnering denne dagen kl. 18.00. Det spilles Stableford over de
første 9 hull.
Frist for påmelding er lørdag 21. mai kl. 12.00.

o

Lørdag 28. mai – Nabofeiden på Voss Golfklubb
I samarbeid med naboklubbene våre har vi satt opp en serie turneringer hvor vi inviterer
hverandres medlemmer. Turneringene vil ha ulik former og på Voss blir det singelturnering i 3
klasser der det er egen klasse for hcp 37-54. Håper mange ha lyst å besøke Voss denne lørdagen.
Frist for påmelding er lørdag 24. mai kl. 15.00.

o

Søndag 29. mai – NSG Tour
NSG inviterer alle seniorer i Fana GK til NSG TOUR. Golfere fra andre klubber må være medlem av
Norsk Senior Golf. "Dagens suppe/lapskaus" til kr. 100,- serveres i solsteken på terrassen mens vi
venter på premiene.
Frist for påmelding er onsdag 25. mai kl. 17.00.

o

Mandag 30. mai – Seniorturnering

o Onsdag 1. juni – Fana Herre Medal/Dameturnering
o Torsdag 2. juni – NextGenTel Challenge
o Søndag 5. juni – Nordea Pairs
Vi har fått tilbakemeldinger om at mange juniorer er bortreist fredag den 3. juni. Vi vurderer derfor å
flytte den planlagte turneringen Junior Tour til senere. Kommer tilbake med ytterligere informasjon
om dette når ny dato er satt.

Green Fee & priser
Fana Golfklubb har valgt å sette opp prisen på Green Fee dette året. Dette som et ledd i å prioritere
tid på banen for medlemmer av klubben og deres gjester. Er du innskuddsmedlem kan du ta med deg
inntil 3 gjester til samme pris som tidligere hver gang du spiller. Fana Start-medlemmer har også
samme fordelaktige priser.
Det er lagt opp til rimeligere Green Fee-priser ved åpne turneringer og ligaspill. Dette for at dere kan
ta med dere venner til turneringene våre, samt at aktive spillere som deltar i ligaspill skal kunne
invitere sine konkurrenter uten at det blir for kostbart.
Et poeng er også at prisen er satt ned for de som har anledning til å komme og spille før kl. 13.00, da
det på denne tiden ofte er ledig tid på banen. Medlemmer i våre 6 naboklubber har en egen pris.
Vi kommer til å ha rimeligere priser i stille perioder (ex. sommerferien), noe vi vil annonsere på
nettsiden når det nærmer seg.
Det er nå laget en egen side som veileder deg til prisene på ulike tjenester i Fana Golfklubb. Denne
finner du under Klubben/Priser og tilbud.

Vedlikehold av banen
Alle oppfordres til å følge viktige retningslinjer ved spill på banen:
o
o
o
o

Reparer dine nedslagsmerker på greenen.
Husk å løfte beina når du går på greenen slik at ikke spikes’ene lager merker.
Legg tilbake oppslått divots.
Vi oppfordrer også trallebrukere til å ta med seg en beholder med sand/gressfrø hvis de
ønsker å hjelpe til med å fylle i sår og merker på fairways.
o Hold tempoet oppe. Plukk ballen og gå til neste hull når du ikke lenger har slag som gir
poeng.

Tilbudene er mange for de som like å bli med på turneringer. Jo flere vi er, jo kjekkere er det å være
med – så bli med du også 

Vennlig hilsen,

Edith Kalve
Daglig leder

