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Kjære golfvenner
Kjekt å se at mange er tilbake fra ferie. Håper dere alle har fått slappet godt av og hatt mange fine
stunder med familie og venner – og gjerne gode golfopplevelser både hjemme og ute. Det har liksom
ikke blitt den helt store varmen her i strøket i år, men fine golfdager innimellom har det vært. Ikke
minst i går – for en vakker dag! Håper vi får mange flere av dem i høst.

Det var også kjekt å se en fullbooket bane i dag med medlemmer og gjester, og veldig hyggelig å høre
alle som hadde godord å si om forholdene der ute. Anbefaler alle som har mulighet til å ta en tur nå
når banen er på sitt beste.
JUNIORTRENING
Juniortreningen starter opp igjen i neste uke. Knøttene starter opp på driving rangen onsdag 17.
august til vanlig tid kl. 18.00. Junior Fritid og Junior Aktiv starter opp med banetrening torsdag 18.
august – Husk å melde på til juniorgruppen@fanagolf.no innen tirsdag 16. august.
Nye juniorer er velkommen til å bli med i høst - send i så fall en henvendelse til
Juniorgruppen@fanagolf.no.
Juniorer fra ca. 10 år og oppover som ikke har gjennomført nybegynnerkurs (Grønt kort/Veien til
golf), kan delta på treningsgruppe om mandagen - kl. 17.00-19.00. Denne gruppen har som mål å
gjennomføre kurset i løpet av høsten. Kurset starter opp førstkommende mandag den 15. august.
Pris for juniormedlemskap inkludert deltakelse i treningsgrupper som nevnt over og full spillerett på
bane ut sesongen 2011, er kr. 1.400,-.
Juniorkomiteen oppfordrer alle barn som har lyst til å bli med spille turneringer å følge med i Golfbox
når Junior Tour arrangeres. Disse turneringene er for alle nivå spillere.

TILBUD TIL GJESTER I HØST
Da sesongen har vært preget av ustabilt vær fortsetter vi med gode Green fee-tilbud til våre gjester
utover høsten. Spesielt på tider da det tradisjonelt er ledig kapasitet på banen håper vi mange finner
veien til Fana. Vi er opptatt av at det skal være rom for våre medlemmer, men også at det skal være
kjekt å kunne ta med seg gjester. Følgende tilbud er annonsert ut, og vil gjelde så lenge vi ser det er
kapasitet på banen:

DAGER

Mandag - Torsdag
Fredag
Lørdag/Søndag

TID

GJESTER

- Fana Start-medlemmer
- Passive medlemmer
- Gjester i følge med
medlemmer i Fana GK *)
18 hull
9 hull

18 hull

9 hull

08.00 – 13.50

Kr. 400,-

Kr. 250,-

Kr. 300,-

Kr. 200,-

14.00 – 20.00

Kr. 500,-

Kr. 350,-

Kr. 300,-

Kr. 200,-

08.00 – 20.00

Kr. 400,-

Kr. 250,-

Kr. 300,-

Kr. 200,-

08.00 – 13.50

Kr. 600,-

Kr. 350,-

Kr. 400,-

Kr. 250,-

14.00 – 20.00

Kr. 400,-

Kr. 250,-

Kr. 300,-

Kr. 200,-

*) Medlemmer med full spillerett (Innskuddsmedlemmer/Årskort på bane) er velkommen til å ta med
seg gjester på banen til redusert pris. Medlemmet må bekrefte gjester ved signatur i Green Fee-boken.
PRODUKT
FYLL EN FLIGHT

BESKRIVELSE
4 Green Fee for prisen av 3.
Manuell booking, tlf. 94 23 10 00.

Juniorer og studenter har ½ pris på de aktuelle kategoriene.

VEIEN TIL GOLF
Vi har til nå hatt 75 deltakere på Veien til Golf-kurs denne sesongen. Med unntak av noen få, er alle
disse nye medlemmer i klubben. Velkommen til dere – håper dere vil trives hos oss!
Vi regner med at det kommer flere som ønsker å lære seg å spille golf slik det bruker å være, og
kjenner du noen som har tenkt på dette – oppfordre dem til å starte nå.
Vi har satt opp kurs i august og september – noen helgekurs og noen kveldskurs. Kurs inklusiv
”Årskort på bane” (full spillerett ut sesongen 2011) koster kr. 4.000,-. Kurs inklusiv ”Fana Start”
(medlemskap uten spillerett) koster kr. 2.500,-. Vi tenker dette er gunstige priser for å komme i gang.
Kurskalenderen og påmeldingsskjema finner dere på nettsiden vår, under Golfopplæring/Veien til
Golf.
TUR TIL PORTUGAL I NOVEMBER (6-12)
Som vi annonserte i vår, blir det felles tur til Portugal i november i forbindelse med Estoril
International Golf Week. Vi er allerede mange som har meldt oss på turen, og ønsker du å bli med, ta
kontakt med Egil Østvik, tlf. 907 73 811 (egos@statoil.com) så snart som mulig.
Jeg var med i fjor og vil anbefale turen og hele opplegget på det varmeste. Vi fikk spilt mye spilt golf
på storslåtte baner og hadde det veldig kjekt underveis. Egil er den beste reiselederen!
Du finner link til invitasjonen på nettsiden vår under Aktiviteter/Golfreiser.

DUGNAD
Dersom det er flere som fremdeles ønsker å gjøre dugnad i klubben, vennligst send en e-post til
fanagolf@fanagolf.no. Vi planlegger i disse dager en del arbeider som kan utføres av våre
medlemmer, så vi ønsker kontakt med dem som ønsker å bidra.
Vi trenger også hjelp på banen fra de som har anledning til å komme på dagtid. Ta i så fall kontakt
med leder for banekomiteen, Lars Reisæter (lar-reis@online.no) for info. Under ser dere fornøyde
seniorer (Turid, Marta og Arne) som tok en økt på banen i forrige uke.

DRIVING RANGE
Vi har veldig lite lyst til å henge opp sikringsnett langs vannkanten på hull 15. Vi ser at det er en del
som prøver å nå greenen på hull 15, og gjentatte ganger mislykkes. Ballene ender ute i sivet utenfor
lensene som skal hindre ballene å gå utenfor. Spillere på hull 15 har også opplevd å få rangeballer i
kort avstand fra seg når de spiller på banen – så vennligst sikt mot boyene som er lagt ut til formålet.
Vi ser også at en del rangeballer blir borte og noen kommer tilbake fra ulike hold. Rangeballene
tilhører Fana Golfklubb og skal ikke bringes med på banen eller til andre golfbaner.
Når det gjelder avstand til boyene fra utslagsbåsene, kan disse variere en del. De påvirkes av
vannstand og vindforhold, og siden rangeballene er 6 gram lettere enn vanlige baller, beveger de seg
også noe annerledes enn vanlige golfballer i ulike vind- og værforhold. Avstandmarkeringene som vi
har hengt opp på rangen er derfor cirka mål.
MEDLEMSTAG
Endelig er de her! Våre medlemstagger for 2011. De kommer langveis fra og må visst ha vært på tur
rundt jordkloden noen ganger  BUNNPRIS har tatt kostnadene med å få laget disse – tusen takk til
dem!
Medlemstaggene skal henge på golfbaggen slik at den er godt synlig. Den kommer i 2 farger; Alle fullt
betalende medlemmer vil få GRØNNE tagger, mens medlemmer som skal betale Green Fee for spill
på bane får HVITE tagger.
Taggene leveres ut fra administrasjonen, så stikk innom kontoret neste gang du kommer.
NYE SCOREKORT
Som de fleste har sett har vi fått nye scorekort med ny design. Den fixe ideen til utforming er hentet
fra Kongsberg Golfklubb, mens REAKTOR har bidratt med å bringe inn vår design. REAKTOR har også
tatt kostnadene med å trykke opp 10.000 eksemplarer for oss – noe vi setter stor pris på!

NYTT FRA RESTAURANTEN
Restaurant Albatross er nå åpen kl. 12.00 – 20.00 alle dager unntatt lørdagen, hvor de har åpent frem
til kl. 17.00. Fra 1. september planlegger de å starte med lunsj-buffé. Kommer tilbake med mer info
om dette når det nærmer seg.
TILBUD FRA FANA PROSHOP
Tim fortsetter sitt gode tilbud på Golfsko. Det er 50 % tilbud på en del flotte modeller, så stikk innom
og se om det er noen som passer deg.

Aktiviteter og turneringer
Her er aktivitetene de neste ukene:
o

Mandag 15. august – Seniorturnering/dameturnering
Seniorene spiller denne dagen tradisjonell Stabelford, mens damene spiller Greensome
parturnering. Begge gruppene spille 9 hull med sosial samling i etterkant. Påmelding i Golfbox
innen 14. august kl. 12.00.

o

Søndag 21. august – Fana August Stableford
Velkommen til 18-hulls Stablefordturnering, med første start kl. 9.00. Alle medlemmer i Fana
Golfklubb opp til 54 i hcp kan delta. Spillere med høyere enn 36 i hcp spiller som om de har 36.
Det spilles i 2 klasser basert på hcp. Turneringen er en singel Stableford-turnering over 18 hull,
hvor det spilles med fullt handicap. Det vil være lunsjtilbud i restauranten etter turneringen.
Påmelding i Golfbox innen 16. august kl 12.00.

o

Mandag 22. august – Seniorturnering
Seniorene setter også denne uken opp en Stableford-turnering over 9 hull. Påmelding i Golfbox
innen 20. august kl. 12.00.

o

Onsdag 24. august – Fana Herre Medal/Dameturnering
Alle herrer og damer i Fana Golfklubb er velkommen til å delta i turneringen "Fana Herre Medal"
og "Dameturnering Stableford". Herrene spiller 18 hull, mens damene spiller 9. Det kan velges
om en ønsker å spille på for- eller ettermiddagen. Påmelding i Golfbox innen 22. august kl. 12.00.

o

Lørdag 27. og søndag 28. august – KLUBBMESTERSKAP
Det blir festhelg lørdag 27. og søndag 28. august når klubbmesterskapet i Fana Golfklubb
avholdes. Alle klasser; damer, herrer, senior og junior spiller denne helgen, og de som kunne ha
spilt i flere klasser, må denne gangen velge hvilken klasse de vil konkurrere i.
Det spilles slagspill uten handicap og turneringen har venteliste prioritert etter laveste handicap.
Påmelding i Golfbox innen 24. august ved midnatt.

o

Mandag 29. august – Seniorturnering/Dameturnering
Seniorene spiller denne dagen slaggolf mens damene spiller Stableford. Begge over 9 hull med
sosial samling i etterkant. Påmelding i Golfbox innen 27. august kl. 12.00.

o

Onsdag 31. august/7. septemer/14. september/21. september – Fana Herre Eclectic
Fana Herre Eclectic spilles 9 hull hver onsdag de neste 4 ukene. Her samler en opp beste score på
hvert av hullene fra de ulike runden, og ser hvem som vinner. Bli derfor med alle gangene – du
har da størst sjanse til å komme oppover på resultatlisten.

o

Søndag 4. september – Ladies Tour FINAL

Kun vinnere fra de tidligere Ladies Tour-konkurransene i Norge får delta her.
o

Mandag 5. september – Seniorturnering
Seniorene setter denne uken opp en stableford-turnering over 9 hull. Påmelding i Golfbox innen
3. september kl. 12.00.

o

Lørdag 10. og søndag 11. september spilles det Match-turnering på Fana.
Det er lenge siden det var avholdt en Match-turnering på Fana, og flere etterspurte dette i
medlemsundersøkelsen. Endelig er den på listen – her gjelder det å melde seg på! Påmelding i
Golfbox innen 6. september kl. 16.00.
Videre finner du:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Mandag 12. september – Seniorturnering/Dameturnering
Onsdag 14. september – Fana Herre Eclectic
Fredag 16. september – VTG-turnering (for nybegynnere og de som føler seg som nybegynnere)
Mandag 19. september – Seniorturnering
Onsdag 21. september – Fana Herre Eclectic/Dameturnering + Avslutningsarrangement
Fredag 23. september – 3-kølleturnering
Lørdag 24. september – Fana Herre FINALE
Mandag 26. september – Seniorturnering/Dameturnering
Lørdag 1. – 2. oktober – Fana Oktober Open
Lørdag 8. oktober – Tims Pairs
NABOFEIDEN
o Bjørnefjorden inviterer naboer lørdag 20. august
o Sotra inviterer naboer 10. september
o Bergen inviterer naboer 17. september

Damekomiteen melder
- at damegruppen sine turneringer om onsdagene endres til 9 hull fra og med 24. august med
start kl. 10 eller kl 17.
- at damegruppen i Bergen GK inviterer Fanadamene til turnering onsdag 7. september og det
blir derfor ingen turnering på Fana denne dagen.
- at avslutningskvelden for høsten blir flyttet frem til onsdag 21. september
GJESTER PÅ BANEN
Flere av dere som er tidlig ute har møtt på denne karen. Green keeperne ser dem ofte i området for
tiden og kan fortelle at de tydeligvis koser seg fælt i bunkerne våre. De har også hatt seg en stripe
over greenen på hull 7, noe vi ser tydelige spor etter.

TA HENSYN TIL HVERANDRE
Vi hadde en kjedelig hendelse før sommeren da våre minste knøtter endelig skulle få komme ut og
spille på banen. For noen var dette første gang og de var selvfølgelig rimelig spente. Det gikk greit en
god stund inntil noen andre voksne spillere tok igjen de små. Spillerne måtte vente noen minutter for
at knøttene skulle gjøre seg ferdige med puttingen og ble veldig utålmodige. Det endte opp med en
lite hyggelig situasjon for barna som var tilskuere til dialogen som oppstod mellom de voksne.
Det er ikke slik vi ønsker å ha det. Vi må alle ta hensyn til hverandre og kanskje spesielt de små er lett
å skremme bort når slike situasjoner oppstår.
Vi har nå fått laget noen skilter som juniortrenerne vil sette frem når vi har juniortrening på bane.
Vennligst hjelp til at alle får en positiv opplevelse ute på banen – de som er seine slipper gjennom
andre spillere, og er det behov for å vente noen minutter – gjør det.
**
Vel, det har vært en spesiell sommer med de tragiske hendelsene i Oslo og på Utøya. Som redaktør i
Norsk Golf, Kristin Moe Krohn skriver i siste utgave: ”Gjennom idrett skaper vi arene hvor
inkludering, åpenhet og samhold kan sås, læres, dyrkes og utvikles” – viktige verdier i bekjempelsen
mot ondskapen. I vår visjon ” Dine beste golfopplevelser i et aktivt og inkluderende miljø” – ønsker vi
å bidra til å støtte opp under disse viktige verdiene.
Med dette ønsker jeg dere alle en aktiv høst, mange gode golfopplevelser - og oppfordrer alle til å ta
vare på hverandre så godt en kan!

Vennlig hilsen,

Edith Kalve
Daglig leder

