Nyhetsbrev VII - 2011

Uke 28

Kjære golfvenner
Det er godt når sommeren kommer! På golfbanen merker vi en egen ro – selv om det kan være
mange spillere på banen. De fleste har litt bedre tid. Mange besøker oss i ferien sin og nyter den fine
naturen på runden - og slapper av med litt å spise i etterkant.
BANEN
Jeg har flere ganger tenkt på hva NGF’s puttingtrener, Jon Karlsen, sa etter å ha tatt en runde på Fana
i fjor: ”På banen ble jeg spesielt imponert over greenområdene (siste 50 m av hvert hull). De er ofte
omgitt av vann, fine trær og fjellknauser (f.eks hull 1 og 4). Flere greener har også gode onduleringer
som glir bra inn i landskapet. Greenområdene er blant de aller beste i Norge. ”
Med de flotte forholdene det nå er ute på banen, stopp litt opp og se deg rundt – vi er heldige som
kan gå og spille her i disse flotte omgivelsene!
Og banen begynner nå virkelig å bli i god stand. Head Green keeper, Daniel Kristiansen, har hatt en
tøff utfordring denne våren med lave temperaturer og skiftende vær som har gjort det er vanskelig å
planlegge arbeidet. Med stramme budsjetter og lav bemanning er det utrolig hva han har fått til. Vi
får titt og ofte henvendelser fra parkdrift i kommunen, andre idrettslag og Brann stadion - om vi kan
hjelpe til – det ryktes hva våre karer får til her!
JUNIORER
Og – så er det nok en gang våre juniorer. Siden sist nyhetsbrev har disse levert imponerende
resultater. Guttene våre (Didrik Kahrs Skaale, Lars Mjeldheim, Jarand E Arnøy og Andreas Lloyd
Aronsen) fikk 3. plass i LAG-NM for junior elite. Jentene (Cesilie Kahrs Skaale, Lisa Linnea Riis Lied og
Julie Christine Riis Lied) fikk 1. plass i LAG-NM 2. divisjon. Julie fikk i dag 2. plass i Titleist Tour Match
på Haga GK, og Jarand Jarand har spilt -1 og ligger på delt 3. plass i Macgregor Trophy i England. Her
er det bare å skrive med store bokstaver:
GRATULERER – VI ER KJEMPESTOLTE AV DERE!

NYBEGYNNERE
Alle har begynt et sted – og jeg var heldig som fikk være caddie/mentor for ett av lagene i
nybegynnerturnering som ble arrangert 1. juli. Karianne Firing og Eirik Olsen hadde laget en flott
ramme rundt arrangementet og det var tydelig at alle spillerne koste seg stort underveis. Vi lovet å
sette opp en ny turnering til høsten – så alle nybegynnere og de som føler seg som nybegynnere –
notér i kalenderen fredag 16. september.

Aktiviteter og turneringer
Selv om det er sommer er det kjekt å møtes til dyst. Her er aktivitetene de neste ukene:
o

Mandag 18. juli - Dameturnering
Alle damer inviteres til 9-hullsrunde (Stableford) med felles sosial samling i etterkant. Påmelding i
Golfbox innen lørdag 16. juni kl. 12.00.

o

Lørdag 23. juli – Fana Sommer Open – åpen turnering
Alle medlemmer og gjester inviteres til sommerturnering på Fana Golfklubb. Turneringen er en
singel Stableford-turnering over 18 hull, hvor det spilles med fullt handicap. Påmelding i Golfbox
innen 20. juli kl 16.00.

o

Onsdag 27. juli – Fana Herre Medal/Dameturnering
Alle herrer og damer i Fana Golfklubb er velkommen til å delta i turneringen "Fana Herre Medal"
og "Dameturnering Stableford" som er satt opp onsdag 27. juli. Påmelding i Golfbox innen 25. juli
kl. 12.00.

o

Lørdag 30./søndag 31. juli – Golf Tour Hordaland
Golf Tour Hordaland er en serie turneringer i Hordaland, hvor det spilles slag uten handicap. Det
er krav til max 18,4 i hcp for herrer og 24 for damer. Det spilles 1 runde lørdag og 1 runde
søndag. Turneringen er en åpen turnering. Turneringsbestemmelser for Hordaland Tour følg link:
http://www.golftourhordaland.no/ Påmelding i Golfbox innen 25. juli kl. 12.00.

o

Mandag 1. august – Seniorturnering/Dameturnering
Seniorene er i gang med sine mandagsturneringer for høsten – denne gang en 3-kølleturnering+
putter – en morsom turneringsform hvor du må velge ut favorittkøllene dine. Damegruppen
arrangerer 9-hullsturnering (Stableford) med sosial samling i etterkant. Påmelding i Golfbox innen
30. juli kl. 12.00.

o

Mandag 8. august – Seniorturnering
Seniorene setter denne uken opp parturneringen Texas Scramble – her kan alle bidra med et
godt slag for laget. Påmelding i Golfbox innen 6. august kl. 12.00.

o

Onsdag 10. august – Fana Herre Medal/Dameturnering
Alle herrer og damer i Fana Golfklubb er velkommen til å delta i turneringen "Fana Herre Medal"
og "Dameturnering Slaggolf". Påmelding i Golfbox innen 8. august kl. 12.00.
Videre finner du:

o
o
o
o

Mandag 15. august – Seniorturnering/Dameturnering
Søndag 21. august – Fana August Stableford
Mandag 22. august – Seniorturnering
Onsdag 24. august – Fana Herre medal/Dameturnering
o Lørdag 27./søndag 28. august – KLUBBMESTERSKAP alle klasser

INVITASJONER fra naboklubbene
Siden sist har vi mottatt følgende invitasjoner –med påmelding i Golfbox:


Sunnfjord Golfklubb inviterer til
o Regions Tour
23. og 24. juli Handicapbegrensning er 18,4.
Vinnaren får Wildcard til NorgesCup på Arendal og Omegn!
o Norsk Senior Golf turnering
30. og 31. juli Senior golfarar
o Junior Tour
6. august
Juniors t.o.m. 19 år
o Ladies Tour
21. august
Damer på alle nivå (se invitasjon)



Voss Golfklubb inviterer til Voss Ladies Open lørdag 6. august og Ladies Tour 7. august. Det er
tradisjon for oss damene å ta turen til Voss. Vi prøver å organisere felles overnatting, så ønsker
du å bli med, send en henvendelse til fanagolf@fanagolf.no så ser vi hva vi kan få ordnet.



NABOFEIDEN
o Meland inviterer naboer søndag 14. august
o Bjørnefjorden inviterer naboer lørdag 20. august
o Sotra inviterer naboer 10. september
o Bergen inviterer naboer 17. september

SOMMERSKOLE FOR BARN – UKE 32 (8. - 12. august)
Vi hadde gleden av å ha 37 barn på sommerskole her i uke 26. Til tross for en innedag grunnet lyn og
torden, gikk det kjempefint. Vi har ledige plasser på sommerskolen i uke 32, så få gjerne med en
kompis. Tilbudet er til barn i barneskolealder – fra nybegynner til avansert. Sommerskolen har fokus
på golf og lek og gi inspirasjon til å spille golf. Marcus Knudsen er ansvarlig instruktør denne uken. Du
finner ytterligere informasjon på nettsiden vår under Aktiviteter – og påmeldingsskjema.

NY SAMARBEIDSPARTNER - PRIVATmegleren
PRIVATmegleren Bergen Sør har inngått samarbeid med Fana Golfklubb. Som medlem av Fana
Golfklubb har man nå muligheten til å motta rabatterte eiendomsmeglertjenester hos
PRIVATmegleren Bergen Sør. Alle medlemmer får 10 % rabatt på meglerprovisjon. I tillegg mottar
Fana Golfklubb kr 1500,- per formidling som fører til salg. Sistnevnte går til å støtte juniorarbeidet i
klubben. Kontakt Fana Golfklubb-medlem og PRIVATmegler Terje Leknes på tlf 48 32 32 40 for mer
info!
GOD SOMMER!
Da er det tid for litt sommerferie for oss som jobber i golfklubben også. I administrasjonen vil enten
jeg eller Morten være tilstede de neste 4 ukene, mens banemannskapet tar ferie litt senere. Tim og
Marcus holder åpent i Proshopen, mens restaurant Albatross har åpent kl. 12 – 18 hver dag i juli.
Ellers håper jeg dere har fått med dere sommertilbudene vi har for Green Fee spill – i tilfelle dere har
gjester som ønsker å ta en runde eller flere. Etter den kalde våren har vi behov for mange gjester
fremover 
Med dette ønsker jeg dere alle en riktig fin sommertid!
Vennlig hilsen,

Edith Kalve
Daglig leder

