Nyhetsbrev VIII - 2010

Uke 32

Kjære golfvenner
Håper alle har hatt en fin sommer så langt. Det har ikke vært det store badeværet her i området,
men til gjengjeld mye godt golfvær – noe vi ser på besøkstallene våre.
For den oppmerksomme leser av Bergens Tidende, ble vårt spreke 93-årige medlem, Birgit K. Iversen,
intervjuet i BT Magasinet den 24. juli. Det var en fantastisk reportasje og hennes historie gir et godt
eksempel på at golf kan gjøre en forskjell i alderdommen. Vi har fått tillatelse fra BT til å legge den ut
på nettsiden vår, og dere finner den der så snart vi har fått den tilsendt oss.
I disse dager er Julie C Riis Lied og Lars M Sandvoll for å representere Fana Golfklubb i junior-NM.
Neste helg er det Knut Børsheim, Andreas Loyd Aronsen og Julie sin tur i herre-/dameklassen. Det er
tøff konkurranse, så det blir utrolig spennende å se om Knut klarer å forsvare tittelen fra i fjor på
Meland. Vi ønsker dem alle lykke til!
Under følger info om aktuelle saker og aktiviteter.

Turneringer den neste måneden (påmelding i Golfbox)


Fana Ladies Invitational - søndag 22. august.
Dette er en flott anledning for alle damene i klubben til å bli med på en turnering der det sosiale
står i fokus. Turneringen er åpen for medlemmer fra andre klubber, så inviter dine venner til å bli
med.



Family & Friends Scramble + Grill – fredag 27. august
Ta med deg familie og venner og bli med på 12-hulls scramble-turnering med påfølgende
grillaften i restauranten. Det er 4 på laget og dere setter sammen laget slik dere ønsker. De som
melder seg på alene setter vi sammen i lag. Startkontingenten på kr. 300,- for voksne og 250,- for
juniorer, inkluderer grillmat og premier. Ta gjerne med venner fra andre klubber.



Fana August Stableford – søndag 29. august
I slutten av september er det igjen klart for en 18-hulls Stableford-turnering. Denne er også åpen
for gjestespillere fra andre klubber.



Klubbmesterskap - september
Klubbmesterskapet for herrer og damer blir arrangert 11. og 12. september, mens juniorer og
seniorer skal i ilden 18. og 19. september. Her skal klubbens beste spillere kåres, så dette blir
spennende!



Fana Weekly Challenge 
Vi kommer til å lansere en ny turnering denne høsten som starte opp i uke 34. Det vil bli sendt ut
en egen invitasjon til denne turneringen når det nærmer seg.

Gruppeaktiviter (påmelding i Golfbox)


Seniorgruppen – mandager kl. 10.00 og kl. 17.00

Seniorgruppen er allerede i gang med sine mandagsturneringer etter en kort sommerferie. De spiller
9 hull og koser seg med kaffe&scones etter turneringen. Alle seniorer er velkommen!


Dame- og herregruppen – Fana Medal – starter opp onsdag 11. august

Onsdagene er det damene og herrene sin tur til å møtes for å spille. Det veksles mellom å spille 18 og
9 hull, med sosial samling i restauranten etter 9-hullsrundene. Alle damer og herrer i klubben er
velkommen til å delta.


Team Fana Junior

Juniortreningen starter opp igjen etter ferien i uke 33. For juniorer som ikke har deltatt på trening i
vår og som ønsker å bli med i høst, send en henvendelse til juniorgruppen@fanagolf.no.

Bruk klubben og klubbhuset vårt
Fana Golfklubb har et fantastisk flott baneanlegg med klubbhus og restaurant. Det har en unik
beliggenhet og vi tenker stedet må være ideelt for bedrifter og private å benytte i større grad enn det
blir gjort i dag. Vi har utarbeidet noen enkle skriv som beskriver hva vi kan tilby og håper mange av
våre medlemmer kan gjøre nytte av dette i sin bedrift.


Gøy med golf
Det er tid for budsjettseminarer og strategisamlinger – hvorfor ikke legg møtene til Fana
Golfklubb og ta en time med ”Gøy med Golf” i pausen. Legger ved infoskrivet som vi håper dere
tar en titt på.



Bedriftsarrangement
Fana Golfklubb er stedet for en aktiv dag med kunder og ansatte. Vi kan sette sammen
arrangement med ønsket innhold som
o Golfturnering
o Ulike golfkonkurranser
o Golfopplæring/instruksjon med pro
o Gøy med golf
Med tilbud fra restauranten på kokkekurs og gourmet-/smakskvelder, kan en enkelt sette
sammen et innholdsrikt arrangement. Ta kontakt med oss i administrasjonen for mer info rundt
dette (fanagolf@fanagolf.no).



Bursdagsfeiringer
Vi har sett på hva som er mulig å få til rundt bursdagsfeiring for barn da vi har hatt noen
forespørsler om dette. Ved å kombinere ”Gøy med golf” og bruk av restauranten kan følgende
settes opp:

o Grupper på 10 -20 barn i alderen fra 10 år og oppover
o Varighet: 2,5 time
o Mat og drikke: Kr. 150,- pr barn (pizza, hotdog, popcorn og brus)
o Kake kr. 30,- pr. person/kr. 20,- pr. person dersom man tar med egen kake
o Gøy med golf (1 time): Kr. 1.000,o Tid: Fredager kl. 17.00 – 19.30 eller lørdager fra kl. 14.00 – 16.30
Ta kontakt med oss på fanagolf@fanagolf.no om dette er interessant.


Vinterlagring båter
Da vi har en stor parkeringsplass tilgjengelig i vinterhalvåret, vurderer vi å tilby medlemmer
vinterlagring av båter i perioden 15. oktober – 1. april. Det kan lagres båter opp til 30 fot, og
prisen vil være kr. 5.000,- pr. båt. Vi ønsker en tilbakemelding fra dere som kan være interessert i
dette tilbudet.

Scorekort/Tee-skilt
Som nevnt i forrige nyhetsbrev er nye scorekort tatt i bruk med ny indeksering og noen justerte
lengdeavstander. Vi har nå også fått oppdatert Tee-skiltene, slik at disse samsvarer med de nye
avstandene.

Sommerskole for barn
Det er klart for en ny uke med barn på sommerskole (9. – 13. august). Over 20 barn kommer denne
uken, så det kan til tider bli litt travelt på treningsområdet når alle fremtidens golfere kommer for å
øve seg.

Jusstudentenes humanitærauksjon
Vi har i år støttet jusstudenenes veldedighetsauksjon med 1 prøvemedlemskap i Fana Golfklubb.
Pengene som samles inn går til Røde Kort. Samtidig som vi støtter en god sak, ønsker vi å vise oss
frem i studentmiljøet da vi gjerne ser at flere studenter kommer for å spille hos oss. Vi får profilert
klubben under auksjonen samt i programbladet.

Jeg gleder meg til alle er tilbake fra ferie og tar turen innom klubben igjen. Håper vi får en fin høst
med god temperatur - og bare litt regn innimellom slik at banen holder seg like bra som den har vært
i sommer!
Vi sees 

Vennlig hilsen,

Edith Kalve
Daglig leder

