Kjære medlemmer
Det er vel kanskje litt drøyt å si at vinteren banker på døren når en bor i Bergen og gradestokken
viser 9 grader, akkompagnert av en ulende sønnavind og lett regn. Men uansett går året 2013 mot
slutten, og vi går jula i møte med alle tradisjoner, tanker og følelser det måtte vekke i oss.
Det er stille dager i klubbhuset nå, og det er både godt og vemodig på en gang. Selv om det nå er tid
og mulighet for god planlegging av neste sesong med alt det innebærer, savner jeg likevel den
daglige kontakten med dere medlemmer, kaffedrøsen ute i resepsjonsområdet og ikke minst dere
som har våget å stikke hodet innom kontoret mitt for en prat. Gjør gjerne det igjen!

2013
Har vært et spennende og utfordrende år i Fana Golfklubb. Ny daglig leder, sen åpning av banen,
ansatt klubbkoordinator, ekstraordinært årsmøte i forhold til salg av overetasjen, godt gjennomførte
turneringer og i tillegg alle de «små» oppgavene som oppstår under den daglige driften av klubben.
Det ser ut til at vi også i år holder oss flytende mtp økonomien i klubben, men satser selvsagt på å
gjøre en enda bedre jobb i 2014 på denne fronten. Den største påvirkningsfaktoren på økonomien, er
dere medlemmer. At dere velger å være medlemmer her i Fana Golfklubb, betaler deres
kontingenter og bruker banen og området vårt er avgjørende for oss. Jeg liker aktivitet, og aktivitet
skaper mer aktivitet! Jeg håper jeg ser dere også i 2014 som medlemmer her i Fana Golfklubb, og at
dere framsnakker klubben med stolthet og tilhørighet, slik at andre og potensielle nye medlemmer
kan finne veien hit! Vi kan love dere det beste resultat vi kan klare å få til med de midlene vi har til
rådighet. Dere er verdifulle for klubben, for uten dere ville ikke klubben hatt det gode og sportslige
miljøet som den har i dag.
Når det er sagt, så er det likevel forbedringspotensialer i oss alle. Vi har våre administrative rutiner
som vi kan bli bedre på, og som vi jobber for å finne gode løsninger på. Jeg er relativt ny, Kjetil
(Klubbkoordinator) er ny, Morten er dreven i «gamet», og sammen må vi finne den enkeltes sterke
sider og utnytte disse på best mulig måte. Dette er vi på god vei til å finne ut av, og i 2014 skal vi dra
et større lass sammen i et firspann som vi håper skal fungere optimalt.
Dere som nå ser at matematikken i denne metaforen ikke stemmer helt, har nok rett. Et firspann
består av fire, og ikke av tre. Det er her vår nye Pro kommer inn i bildet. Jeg kan da med stor glede
fortelle at Hans Åberg takker ja til stillingen som HeadPro i klubben, og vil starte sitt virke her
01.02.2014. Hans er en dreven pro, som har jobbet som Pro siden 2001, og har erfaring både fra
Norge (Ballerud og Kristiansand GK), Portugal og Sverige (Gävle GK). Han har også vært ansatt i NGF,
og får de beste anbefalinger fra alle hold. Vi gleder oss til han kommer til Fana! Selv om Tim nok vil
være savnet av mange, vet jeg at dere vil ta godt imot ham i klubben.
Så kommer et stort ønske fra meg til dere. I år har jeg hatt noen runder på banen, der jeg har fått
gleden av å spille med en del av dere. Gode opplevelser! Men det som slår meg når jeg går en runde,
er at vi rett og slett ikke er så flinke til å reparere nedslagsmerker etter oss, ei heller å legge tilbake

oppslått torv. Mitt ønske for 2014 er at vi alle blir litt flinkere til å gjøre en egeninnsats for å gjøre
greenene våre enda jevnere og finere og ta et tak her. Greenkeeperne våre, med Daniel i spissen,
utretter mirakler med den bemanningen og midlene de har, og hvis vi gjør vår plikt og etikette
vedrørende nedslagsmerker og torv, så vil banen bli enda mer strøken enn den har vært i år. Dette
klarer vi!
Jeg vil gjøre oppmerksom på at alle kategorier medlemskap automatisk blir fornyet, dersom ikke
annet er avtalt innen 31.12. hvert år.

2014
Byr på nye og spennende forandringer i klubben. Vi får som sagt ny Pro i februar, Bergen Golfsenter
vil overta overetasjen på klubbhuset, og drive simulatorvirksomhet, golfshop og serveringstilbud der.
Nå ser det ut som om de foretar en innflytting med golfshop og servering til sesongstart, og vi ser
fram til dette. Den eksisterende avtalen vi her med F&B-gruppen blir avsluttet den 31.12.2013.
Arbeidet med å være en RKS-klubb i regionen vil også utvikles videre. Inneværende år har det vært
stort fokus på juniorspillere i regionen mellom 13-16 år. Neste år vil det i tillegg være større fokus på
gode seniorspillere som ønsker å satse, og som har lavt hcp. Tanken på sikt er å ha fokus på alle
grupper av medlemmer i alle hcp-kategorier, men vi må ta et steg om gangen og bygge stein for
stein. Dette vil foregå i nært samarbeid med administrasjonen og vår nye Pro.
Ellers har vi gjort noen grep i forhold til juniorkomiteen, hvor vi nå har slått sammen bredde og elite
til en komite. Dette har jeg stor tro på vil fungere enda bedre i forhold til å skape en helhetstenkning
rundt juniorarbeidet og den videre satsingen i Fana Golfklubb.
Det jobbes også med muligheter for å forbedre banen vår, hvor «dumpen» opp til greenen på hull 5,
og vannkanten langs første del av hull 7 blir vurdert forbedret. Vi håper at dette kan la seg gjøre, slik
at vi får bedre forhold på disse to hullene.

Så tilslutt
Vil jeg takke alle dere medlemmer for en god sesong til tross for utfordringene vi hadde i starten, og
for den gode måten jeg er blitt tatt imot på. Fana Golfklubb er et godt sted å være, jeg opplever en
god atmosfære i klubben med svært hyggelige og imøtekommende medlemmer.
Jeg vil også takke alle komitemedlemmene for godt utført arbeid, takke et særdeles kompetent og
fremragende styre for knirkefritt samarbeid, takke greenkeepere for jobben som blir gjort på banen,
takke Tim, Aleksander og Marcus for god hjelp i høst når det var på det travleste, og ikke minst takke
mine nærmeste medarbeidere, Morten og Kjetil, for et godt samarbeid i den daglige drift av klubben.
Jeg ser fram mot 2014 med optimisme, og gleder meg til å møte de nye utfordringene og gledene
som vil åpne seg underveis.
Med dette vil jeg på vegne av oss i administrasjonen ønske dere alle en riktig god og fredfull jul og et
godt og spennende nytt år!

Mvh
Arild Boge

