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Kjære golfvenner
Banen er nå stengt for vinteren og vi i administrasjonen takker for en flott sesong med stor aktivitet
og for undertegnede sin del - utrolig mange nye hyggelige bekjentskaper. Det er flott å se at golf som
sport rekker ut til så mange – store og små – og at så mange har glede av det uansett hvilket nivå
man er på.
Turgåere er nå velkommen til å benytte veiene for trim og rekreasjon. Som tidligere år regner vi med
at mange setter pris på denne muligheten og kanskje vi golfere kan ta en runde og nyte naturen uten
å leite etter ballen…
Restaurant Albatross vil etter nyttår holde åpent hver søndag kl. 12.00 – 15.00, slik at turen kan
avsluttes med en kopp kaffe eller sjokolade og et deilig stykke kake.
Nå i disse førjulstider har vi sendt ut noen invitasjoner til dere som vi håper mange har anledning til å
benytte seg av. Dette er:

o Invitasjon til Fana Golfklubbs Julebord – fredag 19. november.
Glad og Blid-komiteen har planlagt et flott opplegg og avtalt med Restaurant Albatross å
servere et julemåltid du lenge vil huske. Du finner invitasjonen på vår nettside:
http://www.fanagolf.no/?p=2508&lang=no.
Påmelding sendes fanagolf@fanagolf.no innen fredag 12. november.

o Invitasjon til Julemiddag i restaurant Albatross – søndager i november/desember.
Restaurant Albatross inviterer til Familiejulebord følgende søndager:
21. november - 28. november - 5. desember - 12. desember - 19. desember
Det blir servert julemat for enhver smak, så ta med deg hele familien. Du finner invitasjonen
på vår nettside: http://www.fanagolf.no/?p=2423&lang=no.

o Invitasjon til seminar – Stressmestring – onsdag 17. november.
Å mestre stress er en utfordring for de fleste. Forskning innen positiv psykologi viser at golf er
en svært positiv arena for stressmestring. Jon Simonnæs har utviklet et metodeverktøy for
stressmestring som blant annet Suzann Pettersen og Olympiatoppen benytter. Dette
verktøyet kan du og dine kollega nå få en innføring i den 17. november i Fana Golfklubb.
Invitasjonen til seminaret finner du her: http://www.fanagolf.no/wpcontent/uploads/Invitasjon-til-semiar-Stressmestring-Fana-golfklubb.pdf
Frist for påmelding er fredag 12. november.

Info fra gruppene


Team Fana Junior – Til alle juniorer og foreldre i Fana golfklubb!
Kommunikasjon til alle juniorer og foreldre er en utfordring. Det ble tidligere i år opprettet en
Facebook-gruppe for Team Fana Junior og denne har vært delvis suksessfull til
informasjonsutveksling med juniorer og foreldre. Her er det lagt ut invitasjoner til
turneringer, bilder, oppdatering av resultater, treningsinformasjon og annet stoff om
juniorene. For at siden skal bli en større suksess er vi avhengige av at flere juniorer og
foreldre ”kaster seg på”.
Sjekk ut linken: http://www.facebook.com/#!/pages/Team-Fana-Junior/385797091808
Meld deg som venn av Team Fana Junior!!



Damegruppen – Til alle treningslystne damer!
Bergen Golfsenter inviterer alle damer i Fana Golfklubb til trening med Knut Leirevaag.
Treningsdag er onsdager og første treningsdag er 12. januar. Du finner mer info om kurset
og påmelding på nettsiden vår under Aktiviteter/Damegruppen: http://www.fanagolf.no/wpcontent/uploads/Vintertrening-2011.pdf.

Strategiarbeid og medlemsundersøkelse
Vi takker alle som har svart på medlemsundersøkelsen og kommet med konkrete forslag til tiltak. Det
gir oss en god indikasjon på hva vi må jobbe videre med. Hovedtrekkene vi kan lese ut av
undersøkelsen er følgende:
o Mange ønsker å spille mer og bli bedre
o Mange ønsker bedre treningsfasiliteter
o Mange ønsker bedre treningstilbud
o Mange ønsker en bane av høy kvalitet og bygget ut på sørsiden av Fleslandsveien
En forutsetning er:
o Et hyggelig og inkluderende miljø
o Et interessant spillmiljø med turneringer og sosiale samlinger
Styret vil sammen med administrasjonen gå gjennom alle kommentarene som er kommet inn og se
hvilke tiltak som kan gjennomføres i 2011 og hva som vil kreve en lengre prosess og vurderes i en
større sammenheng.
Som tidligere informert gjennomføres det nå en strategiprosess i klubben. Styret har sammen med
alle komitémedlemmene hatt 2 samlinger der en er begynt å se på hvilken visjon og langsiktige mål
klubben bør arbeide mot. Innspill fra disse samlingene skal nå bearbeides av en arbeidsgruppe som
igjen skal fremlegge forlag til komiteene. Resultatene fra arbeidet vil etter dette fremlegges for alle
medlemmer. Tilbakemeldingene fra medlemsundersøkelsen vil gå inn som bidrag i denne prosessen.

Status utbygging bane/bybane
En del har etterlyst status på utbygging av bane og hva som skjer i forhold til bybanen som er
planlagt lagt over hull 3 og 4 i nordenden mot Steinsviken. Status er at den endelige traseen for

bybanen ikke er besluttet ennå. Det var forventet et svar i september/oktober, men siste melding er
at endelig anbefaling til trasé kommer på nyåret. De har et vanskelig valg da det er mange hensyn å
ta, og vi må nok smøre oss med tålmodighet til avgjørelsen er tatt.
Mht utbygging på sørsiden av Flyplassveien, har styret ønsket å se disse to sakene i sammenheng.
Dersom bybanen besluttes lagt over banen i nord, vil vi måtte se etter alternative løsninger, og noe
utbygging på sørsiden kan da være aktuell å se på. Uansett må vi forholde oss til våre økonomiske
rammer i forhold til hvilke muligheter vi har i klubben.
Vi vil komme tilbake med mer info om disse sakene så snart vi har fått mer håndfast informasjon fra
kommunen.

Titleist Tour på Fana i 2011 – og gratulerer til våre juniorer!
Vi har en rekke ganger fremhevet våre talentfulle juniorer og jeg vil nok en gang rope hurra for
Renate Helle Grimstad, Lars Mjeldheim Sandvold og Julie C Riis Lied, som er kommet med på
juniorlandslaget for 2011 i henholdsvis klasse 13-14 år, 15-16 år og 17-18 år. Det er tøff konkurranse
om å komme med så gratulerer til dem og lykke til med sesongen som venter.
Og så kommer det spennende – 14. og 15. mai blir det duket for Titleist Tour på Fana. For de som
ikke kjenner til disse turneringene, så er de en av de største turneringene som arrangeres i Norge.
Eliten av juniorer i Norge kommer for å spille her og det er en turnering vi forventer mye
oppmerksomhet rundt. Vi vil ha behov for mange frivillige medlemmer til å hjelpe oss med
gjennomføringen og det vil bli en egen turneringskomite for denne turneringen. Banen vil nok bli
opptatt med turneringen denne helgen, men da håper vi at mange vil komme til Fana som publikum
for å heie på spillerne våre.

Noen praktiske saker
Tralleskap
Vi ønsker at alle som har tralleskap har anledning til å gjøre reint i skapet sitt slik at det ikke ligger
rusk og rask og matrester der. Utstyret må gjerne oppbevares i skapet gjennom vinteren, da det også
er tilgang til rommet i vintersesongen.

Medlemskap i Fana Golfklubb
Vi håper alle ønsker å fortsette å spille golf i Fana Golfklubb. Om du derimot skulle vurdere å melde
deg ut er det viktig å gi beskjed om dette før 1. januar, ellers er du pliktig til å betale
medlemskontingenten for 2011. Dette gjelder også for juniorer på spesielle vilkår.
Dersom du av ulike årsaker ønsker å være passiv medlem for en periode, må dette meldes innen 1.
mars det aktuelle året.
Ytterligere informasjon om medlemskap i Fana Golfklubb finner du på nettsiden under
Klubben/Medlemskap: http://www.fanagolf.no/?page_id=414&lang=no.

Åpningstider i vintersesongen
Banen er som nevnt stengt, men driving rangen er åpen så lenge vannet er isfritt. Ballkort kan kjøpes
hos oss i adminstrasjonen i åpningstiden.
Tim Brookes i Proshopen har reist til England for vinteren (regner med han kommer en tur innom før
jul), og resepsjonen er dermed stengt nå.
Morten og jeg vil holde stand i administrasjonen, dog med kortere åpningstid (kl. 10-14), mens Daniel
(Green keeper) og hans mannskap vil stort sett være tilgjengelig gjennom vinteren. Vi må ta ut en del
ferie i denne perioden, men vil prøve å fordele denne slik at det alltid er noen tilgjengelig for
henvendelser.
Restaurant Albatross er stengt for vinteren, men vil som nevnt over være åpen noen timer hver
søndag. Lokalene er åpen for møter og selskaper i vintersesongen, så ring tlf. 94 23 30 00 om du
ønsker å benytte lokalene. Her er vakkert på vinterstid også!

Årsmøtetid og valg
Tirsdag 15. februar 2011 er foreløpig planlagt dag for årsmøtet. Valgkomiteen er allerede i gang med
arbeidet sitt for å forslå nytt styre og representanter. Dersom du har innspill om kandidater eller
ønsker å bidra selv, ta gjerne kontakt med valgkomiteen som er:
Jan Konrad Olseth (jkolseth@c2i.net), Jens Grimstad (jegri@statoil.com) og May Helland
(mayhelland@hotmail.com).

Jeg vil avslutningsvis takke alle for en god mottagelse her i Fana Golfklubb. Det var spennende å
starte opp i jobben 1. mars og jeg har gledet meg til å gå på jobb hver dag. Det er en fryd å jobbe et
sted hvor alle gleder seg til å komme, og jeg håper at mitt bidrag har støttet opp under dette.
Jeg synes samarbeidet med de ulike komiteene har gått seg fint til og at vi sammen har kommet et
godt stykke på vei. Vi har mange utfordringer foran oss, men jeg tenker på dette som muligheter og
håper vi sammen får til mye spennende de neste årene.
For skal vi komme videre med utvikling av klubben er det viktig at det er et sted hvor medlemmer og
gjester har lyst å spandere sin dyrebare tid. Et sted hvor man møter venner, et sted hvor det er plass
til alle - et sted hvor man kan teste sine golfkunster og utfordre seg selv og andre. Jeg tenker dette er
noe vi fra administrasjonen hele tiden skal ha i minne, men jeg oppfordrer alle dere medlemmer til
også å bidra hvor dere har mulighet – så gir vi oss selv gode betingelser for å lykkes fremover.
Det går nå fort mot jul og nytt år – så jeg ønsker dere alle en fin førjulstid!

Vennlig hilsen,

Edith Kalve
Daglig leder

