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Kjære golfvenner
Etter en fin og varm start i begynnelsen av mai, så har det ikke vært det store golfværet de siste
ukene – kun en dag her og der. Med skikkelig ruskevær og mye regn er det en del golfere som har
holdt seg hjemme. Jeg er derimot skikkelig imponert over alle seniorene som har vært ute og gått
spesielt de siste 2 mandagene. Når den ene etter den andre har gitt opp å spille, gjennomfører disse
sprekingene hele 9-hullsrunden sin! Like smilende og fornøyde 
En god sak kan heller ikke sies for ofte – men også juniorene våre har imponert stort denne våren.
Den ene etter den andre glimter til fra de yngste til de eldste, og med Julie nå på vei til EM på
Sardinia i begynnelsen av juli, er det bare å gratulere. Vi hadde 5 spillere med fra Fana i Titleist Tour
på Nøtterøy, 11 totalt fra bergensklubbene. Dette er gøy!
Det er svært gledelig for klubben, men også krevende med så mange gode spillere. Vi skulle gjerne
bidratt mer økonomisk for å støtte opp under trenings- og reisekostnader, men er glade for at
følgende bedrifter har sagt ja til å støtte økonomisk: FMC Tecnologies, Orange Group, Fana Data,
Minde Prosjekt, Ernst&Young, Tannlegehuset, ShareCat, Bergen Group. I tillegg støtter NextGenTel
våre elitespillere med 30 gratis bøtter med rangeballer hver måned og gjør at vi kan fortsette å tilby
alle våre juniorer rimeligere rangeballer de neste 3 årene.
Dersom det er flere der ute som ønsker å støtte opp under vårt juniorarbeid – ta kontakt med
undertegnede eller Rune Arnøy (rune.arnoy@bergengroup.no) som er leder for junior elitegruppen.
Det er også en annen sak som gleder meg denne våren – og det er deltakelsen på turneringene som
har vært. Et av klubbens mål er å ha et aktivt miljø – også et sted hvor de som liker å konkurrere kan
møtes for å få litt konkurranse. Når over 40 spillere med under 18 i handicap stiller opp i NextGenTelturneringen, så tenker jeg at vi er på god vei. Skulle gjerne hatt litt flere damer med – så en
oppfordring til dere om å bli med også.
DUGNAD - søndag 12. juni kl. 11.00
Det ønskes hjelp til å ferdigstille hull 13 med raking av stein på høyre side. Det er ikke så mye som
gjenstår, så med 4-5 personer skulle dette være bra. Det inviteres derfor til en siste dugnadsøkt her
førstkommende søndag 12. juni kl. 11.00.
FADDERORDNING for klipping av roughen
Den nye banekomiteen ønsker frivillige som kunne tenke seg å delta i en ”fadderordning” med
formål å gjøre banen mer innbydende og spillevennlig. Oppgaven er å slå roughen og evt. rundt
utslagssteder etter anvisning fra Head Green Keeper. Dersom det melder seg en del personer kan en
dele inn i grupper som har ansvar for hver sine hull – og som dermed blir innkalt ved behov.
Er du interessert i å være med i en slik gruppe, send en melding til Lars Reisæter (lar-reis@online.no).

KLUBBHANDICAP og GRØNN TEE
Vi har nå laget slopetabell for hcp 37-54. Dette for at nybegynnere skal kunne følge med på
fremgangen i spillet. Denne finner du på nettsiden under Banen/Slopetabell og scorecard.
Det er mulig å legge inn score i Golfbox slik at handicapet justerer seg etter som en forbedrer seg. En
blir regulert ned hele poeng – og ikke opp helt til en kommer til 37.
For de som har vært på banen en tur i det siste, har også sett at de nye Grønne Tee’ene er kommet
opp. Vi har allerede fått melding om at de er i bruk, så dette er flott. Disse er satt opp for å gjøre det
enklere for juniorer og nybegynnere å komme i gang med spillet.

ASYLANTER tilbake på banen
Vi har også i år den glede å få noen asylanter til å hjelpe oss på banen. Det er allerede 2 som er i gang
med arbeidet, og så langt går det veldig bra. De som var her i fjor gjorde en fantastisk god jobb for
oss, og med den lave bemanningen vi nå har, er disse til stor hjelp. Håper alle tar godt i mot dem.
MANGE NYBEGYNNERE i klubben – turnering 1. juli
Vi har til nå hatt 40 personer på Veien til Golf-kurs som også er blitt nye medlemmer i Fana
Golfklubb. De fleste har valgt medlemskap med full spillerett på bane dette året, og vi håper mange
av dem nytter sjansen til å gå ofte ut på banen og spille.
Vi planlegger en 9-hulls scramble-turnering den 1. juli kl. 18.30 for nybegynnerne og andre som føler
seg som nybegynnere (”grøntkort”-spillere). I den anledning ønsker vi ”caddie/mentorer” til å bli
med på runden for å hjelpe til med regler og veilede i spillet. Har du anledning til å bli med, ta
kontakt med Karianne Firing på e-post: karianne@bergen.frisurf.no.
FOREDRAG 611 slå et slag mot kreft – www.611.no
611 kommer nå til Fana Golfklubb fredag 10. juni kl. 1400, for å fortelle historien bak 611. Formålet
er å samle inn penger til kreftsaken og agendaen for dagen er følgende:
14.00
14.15
15.15
15.30
16.00

Velkommen m/refreshment
Historien bak ”611 slå et slag mot kreft” Tom F. Wallin
Pause
Hjelp ballen til Nordkapp
15 meter putting competition ”Slå et slag mot kreft”

Ønsker du å delta på foredraget, send antall deltakere til info@611.no.

Aktiviteter og turneringer
Det er tett program i juni med tilbud for store og små – så bli med nå når golfværet kommer for fullt!
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 Lørdag 11. juni – BRANN OPEN – åpen turnering
Bli med å kjemp om en plass i turneringen Brann Invitational fredag 2. september, med
påfølgende arrangement på Brann Stadion. Påmelding i Golfbox innen 8. juni kl 14.00.

o Mandag 13. juni – Pinseflagget – åpen turnering
Pinseflagget er en Flaggturnering der hver spiller får tildelt totalt antall slag = banens par +
tildelte ekstra slag etter sitt handicap. Maks score på et hull = (banens par x 2) + 1. Når det totale
antall slag er oppbrukt, plantes spillerens flagg hvor ballen ligger. Den spilleren som har nådd
lengst vinner. Påmelding i Golfbox innen 9. juni kl 12.00.

o Onsdag 15. juni – Fana Herre Medal/Dameturnering
Alle herrer og damer i Fana Golfklubb er velkommen til å delta i turneringen "Fana Herre Medal"
og "Dameturnering Slaggolf" som er satt opp onsdag 15. juni. Påmelding i Golfbox innen 13. juni
kl. 12.00.

o Lørdag 18. juni – Fana Junior Tour
Alle juniorer inviteres til Fana Junior Tour på Fana lørdag 18. juni. Dette er en turnering hvor
spillere fra andre klubber også er invitert, så her vil en kunne møte mange nye spillere.
Her er sta

o Søndag 19. juni – Pink Cup – åpen turnering
Pink Cup er en veldedighetsturnering der startkontingenten går uavkortet til kreftsaken i regi av
NGF. Still opp på turneringen og støtt den gode saken. Påmelding i Golfbox innen 16. juni.

o Mandag 20. juni – Seniorgruppen/Dameturnering
Seniorgruppen og damene har sine turneringer denne ettermiddagen. Seniorgruppen inviterer til
middag etter turneringen. Se Golfbox for ytterligere info om disse turneringene.

o Onsdag 22. juni – Sommeravslutning for juniorer (knøttene)
Onsdag 22. juni inviteres det til sommeravslutning for alle juniorer. Da blir det spill på banen og
og samling i klubbhuset som avslutning. Tid: kl. 16.30 - 20.00

o Torsdag 23. juni – ST. HANS Scramble + Grill – åpen turnering
Velkommen til en 12 hulls scramble-runde etterfulgt av en deilig grillbuffet i solskinnet på
terrassen. Vi setter opp 4 på hvert lag, så ta med hele familien og dine venner og meld dere på.
Om du melder deg på alene, mikser vi deg inn på et lag.

o Lørdag 25. juni – NABOFEIDEN Midtsommer Scramble – åpen turnering
Velkommen til en sosial og uformell naboturnering!
Etter en 18 hulls scramble-runde, dekker vår restaurant Albatross opp til en deilig grillbuffet.
Videre finner du:

o Mandag 27. juni – Seniorgruppen
o Onsdag 29. juni – Fana Herre Medal/Dameturnering
o Fredag 1. juli – Nybegynnerturnering

HENRIK BJØRNSTAD kommer til Fana
Vi har gleden av å ha Henrik Bjørnstad på besøk her på Fana de neste dagene. Han kommer i
forbindelse med et bedriftsarrangement vår samarbeidspartner Network Norway holder på Fana
torsdag 9. juni. Da Henrik nå er engasjert av Golfforbundet, vil han også møte våre aktive juniorer
onsdag 8. juni kl. 17.00. Til dette arrangementet er også elitespillere fra våre naboklubber invitert.
Spillere i Viderekommende Aktiv og elitegruppen er velkommen til å delta på denne samlingen.
Det blir ikke noe foredrag, men et møte med Henrik der spillerne kan stille ham spørsmål.
INVITASJONER fra naboklubbene
Vi mottar til tider invitasjoner til naboklubbene sine turneringer. Noen av disse legger vi ut på
nettsiden. Det kan nevnes at:
o Damegruppen er invitert til damekveld på Bjørnefjorden 15. juni – invitasjon på
damegruppen sin side.
o Damene er invitert til Ladies Tour på Bjørnefjorden 2. juni (invitasjon på damegruppen sin
side)
o Invitasjon Nabofeiden – noen klubber lager ekstra invitasjoner.
LAG-NM DAMER
Det er tid for påmelding til LAG-konkurransene for herrer og damer. Juniorene er allerede meldt på
med dame- og herrelag, mens fristen for påmelding til herrer og damer er den 17. juni. Herrene er
klare, men spørsmålet er om det er noen damer som ønsker å bli med. Er du interessert, ta i så fall
kontakt med leder i damekomiteen, Eva Maria Lim på e-post (evamaria.lim@bergen.kommune.no)
SAMARBEIDSPARTNERE 2011
Vi gleder oss over at vi også i år har mange samarbeidspartnere som ser verdien av å være tilstede og
profilere seg i Fana Golfklubb, og som kjøper en rekke tjenester fra oss. Noen betaler i form av
tjenester vi har behov for og dermed sparer oss utgifter, mens andre betaler kontant slik at vi har til å
betale for drift av banen. Jeg ønsker å presentere våre samarbeidspartnere litt mer utfyllende etter
hvert, men kan nevne at vi så langt i år har signert kontrakt med følgende selskaper (foruten de som
er nevnt tidligere i forbindelse med juniorarbeidet):
DnBNOR, NextGenTel, Bunnpris, Framo Engineering, Flex Reklame, Sharecat Solution, Odfjell Tankers,
Necon, Reaktor, Bergens Tidende, Jo Tankers, Baker Hughes, Fana Sparebank Eiendom, First Ventura,
Network Norway, Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen Storsenter Frisør, Daniel Lunde, Arsana,
Dataguard, Murmester Rune Johannessen, Newco Holding, Rainfall og BRANN.
Vi har også fått signaler om videre avtale med Nordialog/Telenor/Telehuset.

Da håper jeg dere alle får en riktig fin tid fremover med lyse kvelder og masse godt golfvær – så sees
vi 

Vennlig hilsen,

Edith Kalve
Daglig leder

