Nyhetsbrev VII - 2010

Uke 25

Kjære golfvenner
Sommeren står for døren og det er tid for å ta en pust i bakken og nyte de lange lyse sommerdagene.
Golf er en fin aktivitet på rolige sommerdager og skal en ut å reise er det alltid kjekt å besøke
golfbaner som gir nye utfordringer. Vi på Fana satser på at alle som er hjemme tar turen innom og at
det kommer gjester fra andre steder i landet og besøker oss. Aller helst har vi lyst å høre at de har
hatt en super dag og kommer gjerne igjen.
Det blir litt roligere fremover med hensyn til turneringer og andre aktiviteter, men for de som har lyst
å spille noen turneringer så er det tilbud om det også. Her kommer aktiviteter i nærmeste fremtid:



Biff-aften fredag 25. juni i Restaurant Albatross
Restaurant Albatross følger opp suksessen fra grillaften for et par uker siden og inviterer nå til
Biff-aften i dag – se vedlagte invitasjon. Restauranten er åpen til kl. 24.00. Velkommen!



Sommerskole for barn
35 håpefulle små barn kommer hele neste uke (28. juni – 2. juli) til å fylle treningsområdet vårt
og klubbhuset på dagtid. Astrid som har erfaring fra barnehage, har hovedansvaret for
organisering av skolen, mens Marcus som til vanlig trener en del av juniorene, har det faglige
ansvaret. Sammen har de laget et variert og spennende opplegg for barna – så dette blir bra. Vi
håper at alle har lyst til å spille mer golf etter sommerskolen er over.
Neste sommerskole er uke 32 (se info på nettsiden vår www.fanagolf.no)



Gruppeaktiviter (påmelding i Golfbox)
o Seniorgruppen – Snorkonkurranse – mandag 28. juni
Velkommen til siste turnering før sommeren fra Seniorgruppen.
Gruppen starter opp igjen mandag 2. august

o Dame- og herregruppen – Fana Medal - Slagkonkurranse
onsdag 30. juni – onsdag 14. juli – onsdag 28. juli
Dame- og herregruppen ønsker velkommen til sommerspill i juli.



Turneringer (påmelding i Golfbox)
o Suzann Junior Challange TO FINALE - søndag 4. juli.
Dette er uttagningsturnering for vårt turneringsområde. Her krysser vi fingrene for våre
flinke juniorer!

o Fana Sommer Open I og II – lørdag 10. juli og lørdag 18. juli
Her ønskes medlemmer og gjester velkommen til to åpne turneringer i juli. Inviter venner
fra andre klubber med til fine sommerdager på Fana.

o Hordaland Tour på Fana – Lørdag 31. juli og Søndag 1. august
o Klubbturnering – lørdag 7. august
Vi møtes igjen til klubbturnering i august. Åpent for alle uansett handicap.

o NSG Tour, Norsk Senior Golf – søndag 8. august
Nye scorekort – ny indeksering og lengdeavstander
Da er nye scorekort utarbeidet og du finner kopi av dem vedlagt. Som annonsert er det ny
indeksering av hullene, så ta en titt i vedleggene og se hvor du nå har ekstra slag. Eksempelvis har
Hull 2 nå index 1.
Det er også korrigeringer på en del lengder hvor det er gjort endringer på utslagsstedene. Dette
gjelder på hull 4, 5, 9, 14 og 15.
Les også gjennom Lokale regler og Etikette. Her er en del justeringer som er viktig å få med seg.
Over sommeren vil Golfforbundet komme her for å slope om banen på nytt.

Sommerens tilbud fra Fana Proshop
Tim annonserer 20% på golfsko og 25% på klær i juni og juli. Har du et golfsett som trengs
nye grep, får du 20% på bytte av fulle sett.
Her er altså gode muligheter for å gjøre seg klar for en fin sommer- og høstsesong.

Quality Hotel Edvard Grieg
Quality Hotel Edvard Grieg er en av våre samarbeidspartnere og nære nabo til banen. I vår avtale
med dem får medlemmer og spillere som skal spille på Fana Golfklubb gunstig pris ved overnatting i
dobbeltrom (ved ledig kapasitet).
Ved bestilling henvis til Fana Golfklubb. Telefon nummer er: 55 98 00 00, e-post: q.bergen@choice.no.

Da takker jeg for en flott vårsesong med mange positive tilbakemeldinger og konstruktive forslag til
forbedringer. Det skal også for oss i administrasjonen bli godt å ta noen hvileskjær i ukene som
kommer, slik at vi får ladet batteriene til en travel og spennende høstsesong.
En hjertelig god sommer ønskes dere alle 

Vennlig hilsen,

Edith Kalve
Daglig leder

