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Kjære golfvenner
Holder været seg bra har vi ennå en måned igjen av golfsesongen her på Fana. Vi ser det er meldt
godvær fra torsdag av, så vi regner med å se mange av dere de neste dagene. Med godværet på
denne tiden av året, er faren for frost også til stede. Det fryser på i det solen står opp, og så må vi
vente til det er vekke før vi kan slippe spillere ut på banen. Ring gjerne resepsjonen på tlf 94 23 10 00
om du skal ut en tidlig morgen og temperaturen er lav.
De neste ukene avsluttes gruppeaktivitetene og denne uken er siste treningsuke for våre juniorer. Vi
er i oppløpet når det gjelder turneringer, og de siste 2 turneringene arrangeres de neste to helgene.
Bli med om det passer og ta gjerne med venner fra andre klubber.
Foruten daglige oppgaver er tiden inne for oss i administrasjonen å oppsummere året som har gått
og starte planleggingen av neste sesong. Deres tilbakemeldinger er viktig for oss, så jeg håper dere
tar i mot styrets oppfordring om å svare på medlemsundersøkelsen som sendes ut i disse dager.
Under følger litt mer info om aktivitetene fremover og noen aktuelle saker.

Gruppeaktiviter
Gruppene avslutter sine aktiviteter og følgende gjenstår:






Team Fana Junior – Rekruttgruppen (under 10 år) har avslutningsarrangement onsdag 6.
oktober kl. 17.00 – 19.00. Det blir konkurranser, premier og pizza&brus. Påmelding sendes
fanagolf@fanagolf.no.
Team Fana Junior – Sosial avslutningsturnering der store og små, voksne og barn spiller
sammen. Avsluttes med samling i klubbhuset med premiering, pizza&brus. Påmelding i
Golfbox eller til juniorgruppen@fanagolf.no.
Damegruppen – Avslutningsturnering onsdag 13. oktober med påfølgende sosial samling.

For de som ikke har anledning til å være med på avslutningsarrangementene takker komiteene for
årets sesong og ser frem til å se dere igjen til neste år!

Turneringer fremover (påmelding i GolfBox)
Tim’s Pairs - lørdag 9. oktober
Fana Proshop og Tim Brookes inviterer til parturnering hvor gjester inviteres til å bli med. Om en
ikke har en å spille med, meld deg på – så setter turneringskomiteen deg opp i par. Det er i
skrivende stund 76 påmeldte og strålende værmeldingene. Restauranten vil tilby rimelig grillmat
etter turneringen – så dette blir fest! Siste frist for påmelding er onsdag 6. oktober.

3-kølle-turnering - lørdag 16. oktober
Sesongen avsluttes med en sosial 3-kølleturnering. Dette er en morsom konkurranse, der du kun
får med deg 3 køller på veien. Vanskelig å velge? Spennende å prøve. Det spilles over 9 eller 12
hull (syd-siden av Fleslandsveien) avhengig av antall påmeldte og baneforhold. Det blir en sosial
avslutning i restauranten etter endt spill med premieutdeling og mat. Ettersom dette er en åpen
turnering er det fritt fram å invitere med venner fra andre klubber. Frist for påmelding er onsdag
13. oktober.

Strategiarbeid og medlemsundersøkelse
Vedlagt følger et skriv fra styret som beskriver strategiarbeidet som skal foregå de neste
månedene. Har dere noe på hjertet rundt dette, ta gjerne kontakt med styreleder Omar
Mekki (omar.mekki@imtec.org).
Som en start i dette arbeidet og tilbakemelding til klubben og oss i administrasjonen,
inviteres dere alle til å delta i årets medlemsundersøkelse. Undersøkelsen gjennomføres i
samarbeid med Norges Golfforbund og dere vil motta en e-post fra dem innen kort tid. Vi
har ikke tilgang til hvem som svarer hva, så dere er anonym i undersøkelsen. Håper dere
setter av tid til å svare på denne innen fristen den 19. oktober.

Andre aktuelle saker
Invitasjon til Englandstur våren 2011.
Også våren 2011 inviterer herregruppen alle herrer og damer til englandstur i forkant av sesongen.
Turen går til Hilton Avisford Park – ca 45 minutter fra Gatwick flyplass, torsdag 31. mars til søndag 3.
april. Destinasjonen skal være flott for ”tidlig i sesongen” golf og med en bane i normalt god stand.
Vedlagt finner dere invitasjonen – så send en melding til Egil Østvik (egos@statoil.com) så snart som
mulig dersom dere ønsker å bli med.

Registrering av hendelser på golfbanen
Det er viktig at vi får registrert hendelser på golfbanen som kan kategoriseres som nesten-ulykker og
ulykker. Dette vil gi oss en pekepinn på hvor vi må prioritere sikkerhetsarbeidet og det er en viktig
registrering i den grad en skadelidende får noen etterfølger etter en ulykke som kanskje i
utgangspunktet virker uskyldig. Vi har utarbeidet et skjema for registrering av hendelser som vi
ønsker skal benyttes. Skjemaet finner dere i resepsjonen.

Weekendsalg – 50 % i Proshop’en – lørdag 9. og søndag 10. oktober.
I forbindelse med helgens turnering tilbyr Tim 50 % på alle varer. Her er et godt utvalg av sko, klær og
køller – så kom innom og sikr deg årets julegaver…

Ny sloping av banen
Den nye slopingen av banen førte til at vi fikk tildelt ekstra slag. Slopetabellen ble aktiv i GolfBox pr.
23. september og ligger nå tilgjengelig på nettsiden vår under Banen/Slopetabell og scorecard.

Golfskole i høstferien
Også i år blir det golfskole for barn i samarbeid med Bergens Tidene 11-14. oktober. Det var stor
interesse for opplegget og vi var fulltegnet allerede 2 dager etter Bergens Tidende annonserte
tilbudet. Over 30 barn kommer her disse dagene – så her blir det livlig!

Julebord
Det vil bli invitert til julebord fredag 19. november i restaurant Albatross. Sett av dagen med det
samme – Glad og Blid-komiteen vil sørge for at det blir en festlig aften.

Avslutningsvis vil jeg gratulere våre talentfulle juniorer med en fantastisk sesong så langt. Det er til
inspirasjon både for store og små – og de er alle viktige bidragsytere til et godt miljø i klubben!

Da gjenstår det å ønske alle en fin høst og flere gode golfrunder. Vi sees 

Edith Kalve
Daglig leder

