
ÅRSMELDING 2011 FRA SENIORKOMITÉEN I FANA GOLFKLUBB 
 

SENIORKOMITEEN - SAMMENSETNING 

Seniorkomitéen har i 2011 hatt følgende sammensetning: 

Leder: Terje Myhre 

Kasserer: Erik Vad 

NSG klubbkontakt: Hans Magne Ellingsen 

Øvrige medlemmer: Rolf Axe, Gudny Askvik Hansen, Svein Olaf Hansen, Helle Vik, Turid 

Andreassen, Gunnulf Firing, Svein Pedersen og Åse Scheie. 

 

A. AKTIVITETER FOR ALLE SENIORMEDLEMMER 
 

Mandagsturneringer. 

 Det har i år blitt arrangert 17 mandagsturneringer (7 i mai/juni, 10 

i august/oktober), alle uker med anledning til å spille både formiddag og 

ettermiddag. En turnering ble avlyst pga. kraftig regnvær om ettermiddagen . 

Spilleform har vekslet mellom Stableford (7 turneringer), Texas Scramble 

(4), Slagturnering (1), 3køller+putter (1), Snorturnering (1) og Parturenering (2) .  

 

Mandagsturneringene har hatt en meget god oppslutning i hele sesongen. Totalt har 566 

spillere deltatt. Dette gir et gjennomsnitt på 35 spillere pr. turnering. Formiddagsturneringene 

er meget godt besøkt, og det har vært behov for å ha økt spilletid både om ettermiddag og 

formiddag for å kunne avvikle turneringene. 

 

Golfbox benyttes både til påmelding og registrering av resultater for 

mandagsturneringene. 

 

 

Stableford-turneringene.  

inngår i en serie der de 5 beste resultater er tellende. Serien ble i år vunnet av Øyvind 

Haugland Nilsen. På spinnesiden fikk Helle Vik, Bente Hetlevik og Sigvor Reisæter hhv.1ste., 

2dre. og 3dje.plass.  Jan Vik og Stig Ingebrigtsen  ble hh.v nr. 2 og 3 på herresiden. 

Turneringene er populære og det er skarp konkurranse om de beste plassene. 

 

I år innførte Seniorkomiteen Stableford konkurranse for grønt kort spillere. Klassen ble 

vunnet av Marta N. Breivik. 

Noen deltagere kom sent igang, men totalt har 10 GK spillere deltatt i løpet av sesongen. 

Dette tiltaket har vært populært, og vi håper på enda større oppslutning i sesongen 2012. 

 

Match Cup serien 

 ble i år utvidet til å gå over hele spillesesongen .32 deltagere var påmeldt. 

Etter første runde gikk de som tapte videre i gruppe B. 

Årest Match cup Play ble vunnet av Helle Vik som vant over Svein Olaf Hansen i finalen. 

Gruppe B ble vunnet av Margareth Næss som slo Jon Isdal. 

Det var morsomt at to damer vant hver sin gruppe. 

Gunnulf Firing og Einar Sletten har sørget for trekning og framdrift av en populær turnering.  

 

Klubbkonkurranse Høstsonaten - Beste senior golfklubb 2011. 



Turneringen ble i år ble arrangert av Herdla Golf klubb.  

Vinnere av vandrepokalen ble Fana GK for 3dje gang med 2. plass til Bjørnefjorden. 

 

Sosiale sammenkomster.  
Etter hver mandagsturnering har det vært en sosial samling etter hhv. for-og ettermiddag med  

servering. Både vår-sesong og høst-sesong ble avsluttet med middag, hvor hhv. 35 og 28 

personer deltok.

 

Annet 

Seniorgruppen har deltatt  meget aktivt i opplæring av  ”Veien til golf”.  Videre har 

seniorenene deltatt i ”Torsdagsklubbens” dugnadsarbeid på banen gjennom hele sesongen.  

 

 

 

   

B. NSG-AKTIVITETER  

NSG klubbkontakt i 2011 har vært Hans-Magne Ellingsen 

NSG uttaks turnering ble arrangert på Fana GK søndag 29. mai 2011. Fin bane, god hjelp av 

frivillige seniorer. Kunne tenkt oss flere deltagere. Overskudd ca. 600,- 

NM Senior LAG 3. divisjon ble arrangert på Fana GK lørdag 13. og søndag 14. august 2011. Fin 

bane, god hjelp av frivillige seniorer og representant fra arrangementskomiteen. Kunne tenkt oss 

flere deltagende lag. 8 herrelag deltok, ingen damelag. Egen NSG dame kontakt er kanskje det 

som skal til for at det kommer damelag på startstreken allerede neste år. Fana deltok med et lag i 

herreklassen, dessverre ikke opprykk. 

NM Senior LAG 2.divisjon ble arrangert på Holstmark GK lørdag 13. og søndag 14. august 2011 

Fana stilte med et herre lag, målsettingen var opprykk til første divisjon.  Dessverre ble det 

nedrykk til tredje divisjon.  

Lagmatchene 

Fana 1: Kaptein har vært Gunnulf Firing med god hjelp av Cato Salbu. Tap mot både 

Bjørnefjorden og Herdla på bortebane. Klare seire på hjemmebane var ikke nok til å vinne puljen 

og regionen.   

Fana 2: Kaptein har vært Harald Guttormsen , heller ikke Fana 2 ble gruppevinner.  

Fana har gjennom sessongen hatt mange deltagere på seniorturneringer lokalt, regionalt og 

nasjonalt. Naturlig nok flest deltagere fra egen klubb på eget arrangement. 

Fana har tatt godt for seg av premiebordet i de enkelte turneringer. I NM for senior deltok Jon 

Klyve (35) og Hans-Magne Ellingsen (32), i klassen for Eldre herrer senior deltok Svein Olaf 

Hansen(8) 

Ingen fra Fana Seniorer har representert NSG utenlands i 2011. 

 

 



 


