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Kjære golfvenner
Vi går inn i en fin tid der familie og venner står i fokus. Julen gir oss anledning til å ta pause i en travel
hverdag og er en god anledning til å gjøre noen refleksjoner. I det store perspektivet har vi det godt
vi som bor i Norge – det gjelder å sette pris på det. Verdien av å tilhøre et fellesskap er viktig for alle,
og er gjerne noe en tenker spesielt på i julen.
I Fana Golfklubb er vår visjon om å ha et inkluderende og aktivt miljø en viktig ledetråd for det
arbeidet som gjøres her. De fleste spiller golf fordi det er sosialt og det gir en personlig utfordring.
Vår oppgaver er å tilrettelegge for at våre medlemmer og gjester blir en del av et fellesskap og trives i
klubben. Det er alle medlemmenes ansvar å skape miljøet. Det er få som slutter å spille golf fordi
banen vår ikke er god nok, det er nok flere som slutter med golf fordi de ikke finner seg til rette eller
har noen å spille sammen med.
I arbeidet med planer for 2012 vil vi spesielt ha fokus på de tiltak som kan være med å skape et godt
miljø i klubben. Vi har på basis av klubbens strategiplan og tilbakemeldinger i medlemsundersøkelsen
valgt å fokusere på hvordan klubbhuset fungerer, hvilke tilbud vi har til våre medlemmer og gjester,
og hvordan det fungerer ute på banen i det daglige.
Blant annet ser vi på hvordan vi kan ”snu banen” med obligatorisk stopp i klubbhuset etter 9 hull,
samt tilby spill over 12 hull. Vi ser på løsninger der klubben tar over resepsjonen slik at Tim er mer
tilgjengelig for instruksjon, samt tilbyr et enklere mattilbud i 1. etg. Vi er i dialog med Smakverket
Catering, som er vår driftspartner i 2. etg, om hvordan vi i større grad kan ha et klubbhus for våre
medlemmer, samtidig som det leies ut til selskaper og møtevirksomhet. I tillegg har alle de sportslige
komiteene fått i oppgave å se på hvordan de kan motivere flere medlemmer til å bli med å spille –
finne aktiviteter som er attraktive for nybegynner til avansert spiller, friluftsgolferen til
relasjonsgolferen. Og ikke minst, for å skape aktivitet og inntekter gjennom vinteren planlegges det
etablering av 2 golfsimulatorer på huset.
Mange endringer som vil kreve mye arbeid fremover – og helt klart krever hjelp fra våre medlemmer
å gjennomføre.
Under finner dere viktig informasjon fra klubben, samt forespørsel til dere som ønsker å gjøre unna
neste års dugnad allerede i vinter. Vi har noen oppgaver vi gjerne skulle ha gjort innomhus, så gi en
tilbakemelding om du kan bidra, så følger vi det opp videre.
DUGNAD 2012
Vi starter friskt på, og har behov for hjelp til følgende oppgaver:
1. Vi ønsker hjelp til å utarbeide en drift- og vedlikeholdsplan for klubbhuset. Vi tror vi har
noen medlemmer der ute som har spesiell kompetanse på dette området og som kan hjelpe
oss i arbeidet.

2. Vi ønsker hjelp til å revidere/utarbeide HMS-dokumentasjon for klubben. Vi tror vi også har
noen medlemmer med spesiell kompetanse her – og håper dere kan hjelpe oss.
3. Vi har behov for å male garderober og toaletter i 1. og 2. etasje. Håper det er noen som vil
være med å hjelpe til med dette.
4. Vi har behov for å ta en god runde med vaskefillen inne i klubbhuset (lister, vegger, dører,
karmer etc.) før vi starter opp sesongen. Jo flere vi er, jo lettere er jobben.
5. Tilgang til fraktebåt (og lastebil?). Vi har behov for å kjøpe min. 400 tonn med sand til våre
bunkere og ellers på anlegget denne våren. Sanden er ikke så dyr – det er frakten som koster
penger. Dersom det er noen som har ledig plass i en fraktebåt som skal fra Drøbak eller
Esbjerg-området i Danmark hører vi gjerne fra dere. Båten kan gjerne legge til på Hjellestad
eller Flesland, da blir ikke transporten til banen så lang.
SIMULATOR-TILBUD
Innendørs golf er blitt mer og mer populært, og mange golfklubber har satt opp et slikt tilbud i sine
lokaler. Vi har sett det som utfordrende å finne lokaler til dette her på Fana, men har etter dialog
med ulike leverandører av simulatorer, funnet en løsning som vi tror vil fungere hos oss.
Formålet med å etablere et golfsimulatortilbud i Fana golfklubb er:
 Tilby innendørs treningsmuligheter i vintersesongen, og i perioder med dårlig vær i sesongen.
 Miljøskapende aktivitet vinterstid gjennom arrangering av turnering og andre golfaktiviteter
 Bidra positivt til klubbens økonomi
Planen er å legge til rette for 2 golfsimulatorer i møteromsdelen av klubbhuset. Systemet skal enkelt
kunne ”pakkes sammen” når en har behov for å benytte møterommet til selskaper og møter.
Vi håper å kunne ha tilbudet på plass innen 1. februar 2012.
Det er ønske om å etablere en Simulatorkomité som kan hjelpe til med å få i gang tilbudet, samt
eksempelvis arrangere turnering eller annen aktivitet. Har du anledning og lyst til å bidra – gi en
tilbakemelding så snart som mulig.
ENDRING AV MEDLEMSKAP
Dersom du har planer om å endre ditt medlemskap fra aktiv til passiv, melde deg ut/inn av klubben –
så er det noen retningslinjer som er viktig å følge:
1. INNSKUDDSMEDLEMMER
a. Frist for utmelding av klubben er 31. desember 2011. Dersom du venter til over
nyttår må du betale kontingent for 2012. (Denne regelen gjelder de fleste
golfklubber)
b. Frist for endring fra aktiv til passiv eller passiv til aktiv er 1. mars. Dersom du allerede
nå har bestemt deg for å endre ditt medlemskap, send oss en tilbakemelding slik at
du får tilsendt riktig faktura når vi kommer så langt – så sparer det oss arbeid.
2. MEDLEMSKAP UTEN INNSKUDD (Junior på spesielle vilkår, Årskort på bane, Fana Start)
a. Medlemskapet er i utgangspunktet 1-årig. Dersom du allerede nå vet at du IKKE vil
være medlem til neste år, send oss en melding slik at vi får registrert dette før 31.
desember (har betydning for kontingenten vi må betale til Golfforbundet).
b. Dersom du ønsker å fortsatt være medlem i Fana Golfklubb eller er usikker, trenger
du ikke gjøre noe da du ligger registrert som medlem hos oss inntil vi fornye det.

GJENGLEMTE SAKER
Dersom du savner trekk til køllehodet eller noen klær, stikk gjerne innom klubbhuset og se gjennom
våre bokser med gjenglemte saker. Vi kommer til å ha en ryddedag over nyttår, og da fjerner vi alt
som ligger igjen her (kastes/gies bort).
GOLFTINGET – LILLIAN VOLLAN inn som varamedlem i Norges Golfforbund
Tilfeldighetene skulle ha det slik at vi fikk anledning til å hente inn en kvinne i styret i Golfforbundet,
og Lillian Vollan fra Fana GK tok utfordringen på strak arm da forespørselen kom. Det er flott å ha en
representant her fra vest som kan ivareta klubbenes interesse.
Andre saker som ble tatt opp på Golftinget kan du lese om på vår nettside.
MEDLEMSUNDERSØKELSEN
289 av våre medlemmer svarte på årets medlemsundersøkelse, der 82 % var menn og 18 % kvinner.
Det var en god spredning i alder og handicapnivå, men med en overvekt på de som spiller en god del
runder på banen i løpet av året.
Undersøkelsen gir et generelt positivt inntrykk av Fana Golfklubb og det tilbud som gis, men også
ønsker for videre utvikling og forbedring. Vårt svar på noen av forbedringsområdene gjenspeiles i
innledningen i dette nyhetsbrevet.
På aktivitetssiden er det ønske om flere alternative aktiviteter for nybegynnere, noe vi enkelt kan ta
fatt i sammen. De som ikke er så glad i å spille turneringer ønsker at banen er mer ledig i ukene og
helgene, mens de som liker å spille turneringer er fornøyd med aktivitetsnivået. Ikke lett
kombinasjon, men viktig å tenke på nå når vi skal lage planen for neste sesong.
Svært mange ønsker bedre treningsfasiliteter. Her har vi ikke så mye å spille på, men vi ser på
hvordan vi med enkle midler kan forbedre området på sørsiden av klubbhuset slik at det kan fungere
bedre enn det har gjort siste året.
Området hvor vi fikk flest negative tilbakemeldinger, var prisen på Green Fee som ble satt i vår.
Denne hadde en klart negativ effekt omdømmemessig og ga ikke den tiltenkte effekt. Prisen ble
endret fra sommeren av, men ikke alle fanget det opp. Dette er absolutt noe som vil bli revurdert for
neste år.
Det kom noen tilbakemeldinger om at det savnes informasjon fra styret. Da administrasjonen og
styret har jobbet tett sammen gjennom hele året, har undertegnede videreformidlet beslutninger og
saker som det arbeides med gjennom dette nyhetsbrevet. Siden det også etterlyses mer løpende
informasjon om økonomien, vil dette også bli tatt med når det er naturlig i fremtidige brev.
ØKONOMI
Det positive er at mange nå har forståelse for at klubben ikke har økonomi til å oppfylle alle ønsker,
og at en må gjøre en del prioriteringer.
Som nevnt i forrige nyhetsbrev er omfanget av offentlige støtte avgjørende for om vi går i pluss eller
minus dette året. Med en sesong der våren var kald og høsten regnet bort, så har vi ikke hatt det
beste grunnlaget for å drive klubben. Det er likevel mye bra som har skjedd dette året som gjør at vi
kan se en positiv utvikling.

Vi har jobbet mye med å få inn utestående kontingenter/avgifter hos våre medlemmer, samt vært
restriktive med investeringer. Dette har ført til at vi har forbedret vår likviditet betraktelig og for
første gang vil kunne betale alle regninger før året er omme uten å gå ut over våre kreditter.
Det har vært en intensiv ”opprydding” i medlemsregisteret vårt i forbindelse med purrerundene vi
har hatt, og vi håper de fleste nå er registrert med riktig medlemskapskategori. Det er Morten som
har stått for oppryddingsarbeidet, og det har ikke alltid vært en like takknemlig jobb.
Vi oppfordrer alle som har liggende faktura som skal betales til Fana Golfklubb å betale disse nå før
jul. Vi ser at mange ikke har betalt dugnadsavgiften på kr. 500,- - fint om det blir gjort nå, så er dere
alle med å bidra til å få klubben i bedre stand.
Vi må også neste år prioritere hardt hva vi kan tillate oss av investeringer. Deler av maskinparken er
nedslitt og noen bunkere nærmer seg tom for sand. Vi skulle gjerne fått ordnet med drenering flere
steder på banen, men må også neste år i første omgang prioritere sikkerhetsprosjekter og de mest
utsatte områdene.
TRENERUTDANNING
For å få flere trenere til ulike nivå innenfor golfen, tilbyr Golfforbundet nå en ny trenerutdanning som
er mer lik det vi ser i andre idretter. Her kan de som er interessert i å bli trener utvikle seg gjennom
flere moduler (Trener 1, 2, 3 og 4). Det er ikke noe krav til handicap for å bli trener, så her åpner
mulighetene seg for de som trives som ledere. Det hadde vært fint å få en tilbakemelding om det er
noen av våre medlemmer som kunne tenke seg å starte en slik utdanning. Du kan lese mer om
opplegget på Golfforbundets hjemmeside.
NY SAMARBEIDSAVTALE – MAGNUS M. THUNESTVEDT AS
Vi har nå inngått samarbeidsavtale med Magnus M. Thunestvedt AS
som gjør oss i stand til å ta fatt på en del elektrisitetsjobber vi har behov for å få hjelp til i klubben.
Thunesvedt er en totalleverandør av elektrotjenester for næringsliv, offentlig virksomhet og private
kunder. De har fokus på implementering av energi- og miljøvennlige løsninger og er selv sertifisert
som miljøfyrtårn. De har kontor her i Fana og tar gjerne i mot henvendelser fra våre medlemmer.
KNUT BØRSHEIM
Det er i skrivende stund utrolig spennende å følge Knut Børsheim som nå spiller turnering i Spania for
å kvalifisere seg til European Tour i 2012. Han ligger nå på en flott 15. plass med 10 slag under par.
De 30 beste kommer med, og med 2xHole in One og ellers meget god spill, er sjansen stor for at
dette går bra. Følg gjerne med de siste dagene på nettet.
TAKK FOR ÅRET SOM ER GÅTT
Da gjenstår det å ønske alle medlemmer og en riktig fin julefeiring og et godt nytt år!
Vi tar juleferie her i administrasjonen fra 19. desember – 2. januar, men vil følge opp e-post som
måtte komme i denne tiden.
Håper å se dere igjen i det nye året klar for nye runder med golf 

Julehilsen fra Edith Kalve
Daglig leder

