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Kjære golfvenner
Det går ubønnhørlig mot vinter og den første frostnatten fikk vi i går natt. Hvis været holder seg
rimelig mildt fremover, holder vi åpent ut oktober. Vi stenger av nordsiden av banen fra
førstkommende mandag 17. oktober, og tilbyr da alle å gå 12 hull – hull 1, 8, 9 10 og så videre.
Det er svært viktig at vi ikke går ut på banen nå når den første frosten kommer. Plantene skal herdes
og dersom det tråkkes på gresset kan det dø. Benytt også matteutslagene der hvor disse er lagt ut.
Dette er for å unngå ødelagte utslagssteder til våren.
Det har vært en tøff sesong på mange måter. Vi har hatt det dårligste været på 50 år, og dette har
satt sitt preg på hvor mange medlemmer og gjester som har funnet veien til oss. Vi har drevet
klubben fra administrasjonens side med minimale ressurser både innenfor de administrative
oppgavene og banedrift, og har jobbet hardt for å holde kostnadsnivået nede. Hvordan klubbens
endelige regnskap vil se ut vet vi ennå ikke, da vi ikke får informasjon om nivå på støtte fra
kommunen før helt på slutten av året. Dette vil avgjøre om vi går i pluss eller minus dette året.
Det er gledelig at det i år har vært over 100 nye medlemmer som har tatt Veien til Golf-kurs hos oss.
Vi håper dere er blitt litt kjent med klubben vår og ønsker å komme tilbake til neste år. 43 av dere var
med på nybegynner-turnering, noe vi håper ga mersmak. Det var kjekt å se hvor flink dere allerede
var blitt.
Vi har også hatt til sammen nærmere 100 barn på ukentlig trening denne sesongen, samt like mange
på våre sommerskoler/høstskole. Det var fint å se at flere enn tidligere gjennomførte hele sesongen
og rundt 50 barn stilte på avslutningsarrangementet nå i oktober. Spesielt stas var det for de minste
å få de store flinke juniorene med i sin flight. Bergens Tidende var ellers på visitt i golfklubben og fikk
sett hvordan barna har det på høstskolen. De var imponerte og ville lage en reportasje om dette i
avisen i morgen/fredag – blir spennende å se hva de skriver.
Under følger informasjon om litt ulike tema, så ta en titt videre og se om det er noe du er spesielt
interessert i.
BYBANESAKEN
Byrådet vil i møte den 17. oktober behandle forslag til trase for bybanen mellom Rådal og Flesland.
Slik vi leser papirene som ligger ute på nettet, vil traseen legges utenfor golfbanens anlegg.
UTBEDRING AV FLYPLASSVEIEN
Det er nå startet opp et planarbeid i forhold til utbedring av Flyplassveien. Vi går i dag i tunnel under
veien (fra hull 1 til 2), og er i dialog med Vegvesenet i forhold til endringer som måtte påvirke banen
og drift av denne. Det er ennå noen år frem til arbeidet starter opp, men vi setter pris på å bli
orientert på et tidligere tidspunkt slik at vi kan være med å diskutere frem gode løsninger for begge.

ÅRSMØTESAK VEDR. ETABLERING AV ALLIANSELAG
Årsmøtet ga styret fullmakt til å kunne innkalle til et nytt årsmøte for å behandle saken om
omorganisering. Styret har nå gjort sin endelige innstilling i denne sammenheng og vedlagte notat
følger fra styret.
ÅRSMØTE 2012
Neste ordinære årsmøte er foreløpig satt til tirsdag 7. februar 2012. Noter dere dagen allerede nå.
ENGLANDSTUR VÅREN 2012
Fana Golfklubb v/herregruppen inviterer til felles golftur til England torsdag 12. – søndag 15. april
2012. Turen går til South Lodge Hotel & Mannings Health Golf Club som skal være et flott sted med
golfbaner av meget høy kvalitet. Du kan lese mer om turen, samt finne link til invitasjonen på
nettsiden vår under Aktiviteter/Golfreiser. Ta kontakt med Egil Østvik på e-post egos@statoil.com så
snart som mulig om du ønsker å bli med.
ALLE VARER I PROSHOPEN TIL 50 % - SALGET STARTER LØRDAG 15. OKTOBER KL. 09.00
Tim tilbyr nå også golfutstyr til 50 % i tillegg til all bekledning og sko. Han har mye bra på lager, så ta
en tur innom og sjekk om du trenger noe nytt.
RESTAURANT ALBATROSS ENDRER ÅPNINGSTIDEN I OKTOBER – OG TILBYR SØNDAGSBUFFET OG
JULEBORD
Det nærmer seg raskt julebordtid og dersom din bedrift er ute etter et sted å holde julebordet, sjekk
gjerne ut Restaurant Albatross. For oss andre, tilbys familiejulebord følgende søndager: 20. 11 –
27.11 – 04.12 – 11.12 – 18.12. Ring tlf. 96 20 10 00 for ytterligere info og for å bestille bord.
Restauranten endrer åpningstiden ut oktober. Ny tid er:
Mandag – lørdag
12.00 – 17.00
Søndager
14.00 – 18.00
Sjekk også ut søndagsbuffeen de setter opp. Her er mye godt å smake på.
TID FOR Å SKIFTE DEKK PÅ BILEN
Våre Green Keepere tilbyr de neste 3 ukene å skifte dekk på bilen din. Tilgjengelig tid er kl. 0900 –
15.00 ukedager. Pris kr. 500,- for personbiler og kr. 600,- for SUV. Dersom du ønsker dekkene vasket
koster det kr. 50,- ekstra.
Ta kontakt med Head Green Keeper Daniel Kristiansen for å reservere tid (daniel@fanagolf.no).
MEDLEMSUNDERSØKELSE
Det er tid for årets medlemsundersøkelse. Vi håper mange ønsker å bidra med tilbakemelding om
hva som er bra og hva vi kan prioritere å forbedre/arbeide videre med til neste år. Undersøkelsen er
en standart undersøkelse som Golfforbundet tilbyr alle klubber å benytte. Dere vil derfor motta en epost fra dem i begynnelsen av neste uke. Frist for å svare på undersøkelsen er 1. november.
RYDD I TRALLESKAPET FØR VINTEREN
Alle som har tralleskap bør sjekke dette nå før vinteren. Ikke la det ligge søppel eller mat i bag’en – ta
kosten og fei ut gress og rusk. Utstyret må gjerne stå i skapet gjennom vinteren, men det er fint om
dere tar hjem sko og annet som lukter.

SALG AV MEDLEMSINNSKUDD
Klubben er i utgangspunktet utsolgt for medlemsinnskudd (1300 stk.). Da vi ikke har venteliste for å
bli medlem i klubben har det enkelte medlem anledning til å selge sitt innskudd privat til en pris
oppad til kr. 20.000,-. Da en del medlemmer ønsker å selge sine innskudd har vi nå tilbudt dem å
skrive opp navn og kontaktinfo på en liste som henger i klubbhuset slik at de som måtte være
interessert i å kjøpe medlemsinnskudd kan ta kontakt. Listen finner dere på den ene av
oppslagstavlene inne i klubbhuset (samme tavle som Team Fana Junior).
NGF-NYTT
Dersom du er interessert i informasjon og nyheter fra Golfforbundet, kan du finne dette på
Golfforbundets nettside. Du kan også abonnere på nyheter slik at du får dem sendt ukentlig via epost. Du finner link til abonnementet her: http://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/ngf-nytt
Blant annet finner en invitasjon til Titleist Winter Camp i Spania søndag 8. – 15. januar 2012, med
påmeldingsfrist 1. november.
DUGNAD PÅ BANEN – torsdag formiddag
Dersom du har ledig dag om torsdagene fra kl. 10.00 – er du velkommen til å hjelpe til på banen. Ta
gjerne kontakt med leder for banekomiteen, Lars Reisæter (lar-reis@online.no) eller still opp på
torsdag kl. 10.00 hvis du har lyst å være med.
NY SAMARBEIDSAVTALE norKapital Sotra AS tilbyr bla. leaseback-leiligheter i Frankrike hvorav
noen ligger på golfbaner og andre like ved. Ved kjøp av leilighet går kr. 7.500,- til Fana golfklubb.
Priser fra kr. 900.000,- fullfinansiert i Fransk bank. Garanterte leieinntekter dekker drift, vedlikehold
og renteutgifter. Om du er interessert i å høre mer om dette, ta kontakt for en uformell prat med
Arne Hansen: tlf. 55 30 71 71, ah@norkapital.no. Dere finner også noen brosjyrer i klubbhuset som
dere kan se på om ønskelig.
Ytterligere tilbud fra dem finner dere på nettsiden vår under Klubben/Medlemskap/Medlemsfordeler
GRASROT
Vi ønsker ikke å oppfordre til å spille, men dersom du bruker å spille litt kan du støtte Fana Golfkubb
ved å registrere klubben som din favorittaktivitet. Det påvirker ikke din innsats eller gevinst, men
sørger for at Fana Golfklubb mottar 5 % av det du spiller for.
Vi har tidligere år hatt en del inntekter på dette, men ser at inntektene herfra har falt betydelig dette
året. Hjelp oss derfor med å registrere deg på følgende vis:

Send kodeord GRASROTANDELEN 984430469 til 2020
KNUT BØRSHEIM
Fana Golfklubb har nå en av de beste golfspillerne i landet – og det er utrolig spennende å følge ham
i disse dager. Med sin imponerende 2. plass på European Challenge Tour i Kazakhstan tok han steget
opp blant de beste, og vi håper alle at han klarer seg bra de neste turene også. Han er nå i Roma
denne helgen og spiller Roma Golf Open 2011, og ligger på 63.plass med +1 i dag. Det er 3 runder
igjen, så vi heier på ham de neste rundene.
For de som ønsker å følge ham på Facebook, så finner dere han under følgende link.

NGF UTVIKLINGSPROGRAM FOR DAGLIG LEDER
Undertegnede er heldig og kommet med på et utviklingsprogram i regi av Golfforbundet. Her møtes
12 golfklubber sammen med utviklingssjef og våre klubbutviklere i NGF. Utgangpunkter er å se på
hvordan klubbene kan få en bedre drift og Lean-metodikken ligger i bunn for dette. Programmet
strekker seg over 2 år i første omgang og 3. samling ble gjennomført nå i oktober. Denne samlingen
fokuserte på utvikling av klubbens strategiplan, noe som passet godt i forhold til at det nå arbeides
med revidering av plan for 2012.
TAKK FOR INNSPILL
Etter forrige nyhetsbrev fikk vi inn noen innspill til forbedringer som støtter opp under tanker vi
arbeider med. Det er uendelig mye vi kan gjøre, men med få ressurser må vi gjøre tøffe
prioriteringer. Da er innspill fra dere viktig slik at vi vet mer om hva våre medlemmer ønsker.
Benytt sjansen til å svare på medlemsundersøkelsen når denne kommer, og skriv gjerne
kommentarer om du har noen innspill. Vi tar gjerne i mot ros også om det er noe dere er fornøyd
med 
Jeg ønsker å avslutte med å takke for svært mange hyggelige stunder i sesongen som har vært så
langt, og mye støtte i arbeidet med å drive golfklubben. Synes vi har en flott klubb vi skal være stolte
av! Gleder meg allerede til neste sesong 

Vennlig hilsen,

Edith Kalve
Daglig leder

