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Uke 24

Kjære golfvenner
Nok et par fine uker er passert og med sol de neste 10 dagene, har vi mulighet for mange fine
golfrunder før sommeren slår til. Under finner dere noen påminninger og invitasjoner som vi håper
dere har lyst til å bli med på.

Brann Open – fredag 18. juni
Her har dere mulighet til å vinne en plass i turneringen Brann Invitational i september. Turneringen
er en singelturnering med shutgunstart kl. 13.30.
Påmelding i Golfbox innen onsdag 16. juni kl. 14.00.

Ladies Tour – lørdag 19. juni
Alle damer er invitert til lørdagens turnering med påfølgende middag og sosialt samvær. Du er
velkommen om du er nybegynner eller erfaren, så bli med denne dagen. Kanskje vi kan slå Meland
som hadde 70 påmeldte? Turneringen starter kl. 13.00. Velkommen.
Påmelding i Golfbox innen tirsdag 15. juni ved midnatt.

St. Hans-turnering – onsdag 23. juni
23. juni går årets mest sosiale golfhappening av stabelen. I lag med tre andre skal det spilles scramble
shotgun. Fokuset i St.Hans-turneringen er det sosiale. Grip muligheten til å bli kjent med de på laget
når dere løser rebus etter hvert hull. Beste rebus-lag får egen premie, og alt som kan sies om den er
at den sportsinteresserte vil juble. Etter golfingen blir det grillservering på terrassen med påfølgende
underholdning. Det er tillatt å invitere gjester som ikke er medlem.
Påmelding i Golfbox innen fredag 18. juni kl. 12.00.

Sommerskole for barn
Vi har mange ledige plasser på årets sommerskole for barn (6-13 år) i uke 26 (28. juni – 2. juli), så
spre budskapet til barn som kan ha lyst til bli med oss denne uken.
Informasjon om opplegget og påmelding finner dere på vår nettside www.fanagolf.no under
Aktiviteter/Sommerskole for barn.

Veien til golf (nybegynneropplæring)
Nye Veien til golf-kurs er satt opp i juni og juli, deriblant et helgekurs (25.-27. juni). Kurset er spesielt
rettet mot dere som gjerne har spilt en del, men ikke har fått tatt kurset tidligere. Påmelding via
nettsiden vår under Golfopplæring/Veien til Golf.

European Team Championship – Fana Stadion
Den 19. og 20. juni skal det foregå en stor idrettsbegivenhet av internasjonalt format på Fana
stadion. Da arrangeres EM i friidrett for de 12 beste nasjoner i Europa. I den forbindelse får alle som
er medlem av et idrettslag i Hordaland mulighet til å kjøpe billetter til 20% rabatt.

Billetten må kjøpes innen tirsdag 15. Juni på nettsiden til Billettservice.
Du gjør følgene: Gå inn på billettservice.no og trykk inn kode em2010brann og du vil da automatisk få
20 % rabatt.

Stevne start: Lørdag kl 17 og Søndag kl 15.
Veien blir stengt
I forbindelse med stevnet blir veien mellom Rådalen og Fana Stadion stengt. Omkjøring kan gjøres
over Stend/Skeie eller Blomsterdalen/Ytrebygda. Fint om dere informerer de dere vet skal spille golf
til helgen.
Vær også spesielt oppmerksom på eventuelle idrettsutøvere som varmer opp på anlegget vårt.
Tidligere år har vi opplevd dette i forbindelse med større stevner, så vi har informert
arrangementskomiteen om at dette ikke er tillatt. Det er uansett viktig å følge med – det er du som
golfspiller som har ansvar for at din ball ikke treffer noen.

FORE!!!
En siste påminning – Husk å rope FORE!! når ballen din går i retning andre personer. Vi er spesielt
utsatt på hull 9, 11 og 12 som ligger på rekke og rad. Med fint vær og mange spillere på banen må
alle ta ansvar.
Da ønskes dere noen aktive golfuker i det fine været 

Vennlig hilsen,

Edith Kalve
Daglig leder

