
ÅRSMELDING 2010 FRA SENIORKOMITÉEN I FANA GOLFKLUBB 
 

SENIORKOMITEEN - SAMMENSETNING 

Seniorkomitéen har i 2010 hatt følgende sammensetning: 

Leder: Terje Myhre 

Kasserer: Erik Vad 

NSG klubbkontakt: Svein Pedersen 

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

Andreassen 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. Dette er en økning i forhold til 2009 da 16 mandagsturneringer 

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

(4), Slagturnering (2), 3/4køller+putter (2), Snorturnering (1) og Senior-Junior par (1).  

 

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 også godt besøkt, og det er 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 Gudny Hansen og Turid 

Andreassen hhv. 2 og 3.plass. Einar Sletten og Svein Olaf Hansen  ble hhv nr.2 og 3 på 

herresiden. 

 

Match Cup serien 

 ble i år utvidet til å gå over hele spillesesongen .30 deltagere var påmeldt. 

Årest Match cup Play ble vunnet av Gunnulf Firing.  

 

Klubbkonkurranse - Beste senior golfklubb 2010. 

Turneringen ble i år ble arrangert av Sotra Golf klubb.  

Vinnere av vandrepokalen ble Fana GK med delt 2. plass mellom Sotra og Bjørnefjorden. 

Seniorkomiteen vil foreslå for de andre Hordalandsklubbene at dette arrangementet i 

framtiden blir lagt til Fana Golfklubb med Seniorkomiteen i FGK som arrangør. Turneringen 

bør avholdes i slutten av september (lørdag eller søndag), og dette må legges tidlig inn i 

FGK’s turneringskalander.  

 

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 ca 32 

personer deltok.



 

Annet 

Seniorgruppen har deltatt  meget aktivt i opplæring av  ”Veien til grønt kort” og vært med på 

å arrangere Klubbmesterskapet for hhv. Seniorer og Juniorer. 

 

Økonomi 

Startkontingenten for deltagelse i mandagsturneringene har vært kr.50. Dette strekker ikke til 

når det gjelder bevertning og premiering. Seniorkomiteen vil forsøke å få tak i sponsor til 

permieringen. 

 

   

B. NSG-AKTIVITETER 

 

NSG Seniortour 2010.   
Det ble arrangert to NSG-turneringer på Fana i 2010, - henholdsvis 30.5. og 8.8. – med 55 og 

37 deltakere.  Spillerne fra Fana kan vise til gode resultater i begge turneringene. 

  

Den 30.5. ble Trygve Tønjum, Svein Olaf Hansen og Jon Klyve henholdsvis nr. 2, 3, og 4 i 

kl.1-2. Helle Vik ble nr. 3 i kl. 5, - og kl. 6 ble vunnet av Leif  Liby.  Turneringen den 30.5 

var uttaksturnering til landsfinalen.  

 

Den 8.8 ble noen av de beste plasseringene slik: (kl.1-2) 1. Trygve Tønjum, 2. Svein Olaf 

Hansen. 3. Hans Magne Ellingsen. I kl.5 ble Sigvor Reisæter nr.2. 

 

I løpet av sesongen har flere av våre  spillere oppnådd sterke resultater i de fleste NSG-

turneringene i vår region.  Svein Olaf Hansen har vunnet flere turneringer i sin klasse, - 

henholdsvis på Sotra, Voss og Herdla, og har også flere gode plasseringer forøvrig, - han har 

vist en imponerende form i hele sesongen.   

Trygve Tønjum kan også vise til svært gode resultater i de turneringen han har deltatt i, og har 

bl.a. også en 1. plass på Bergen GK. Geir Sten Larsen har også en seier  på Bergen, mens 

andre spillere som  Hans Magne Ellingsen og Jon Klyve kan vise til god plasseringer er i flere 

turneringer.  Jan Vik har en seier i kl. 6 på Sotra. 

 

I dameklassen har særlig Gudny Askvik Hansen og  Helle Vik og utmerket seg med flere 

førsteplasser og gode plasseringer forøvrig.  I turneringen i øst/vest Hallingdal, - tok Sigvor 

Reisæter en fin 1. plass i sin klasse.  Det kan særlig nevnes at Gudny Askvik Hansen tok 

førsteplassene  både i "Vårspretten" og i Regionsmesterskapet for Hordaland.  Helle Vik har 

vunnet to turneringer i kl.5 på Bjørnefjorden,  i tillegg til flere andre gode plasseringer. 

I Landsdelsmatchen øst/vest på henholdsvis Hallingdal og Valdres golfbaner, vant som nevnt 

Sigvor Reisæter sin klasse i Hallingdal og Lars Reisæter tok en fin 3. plass i kl.6. 

 

NSG lagmesterskap 

Fana deltok med 1 lag i 2.divisjon på Nes gk. den 14 -15.8 (Trygve Tønjum, Svein Olaf 

Hansen, Jon Klyve og Hans Magne Ellingsen).  Laget gjorde en god innsats, og ble nr.7 av 16 

lag, - og "nesten" opprykk til 1.divisjon. 

 

Lagserien Match  - avd. 10a og b (Hordaland).  



Fana stilte med to lag i divisjon 1, - henholdsvis Fana 1 og Fana 2.  Til sammen var 21 

spillere var med på de to lagene gjennom sesongen.  Det var Fana 2 som oppnådde best 

resultat med en delt tredjeplass. 

 

Økonomi   

Regnskap for de to turneringene som ble avholdt på Fana golfbane, er sendt til NSG i henhold 

foreliggende  retningslinjer.  Kr.20.- pr turneringsdeltaker ble trukket fra og beholdes av 

klubben, og er satt inn på konto etter avtale med daglig leder i Fana golfklubb. 

 

Møter – medlemskap 

Medlemstallet har ligget på ca.55 i året 2010.  

Årsmøte i NSG ble av holdt på Rica park Sandefjord den 13. februar  2010.  

NSG-kk Svein Pedersen var utsending til møtet. 

Regionalt samordningsmøte (Vestlandet) ble avholdt den 23. november i Bg. golfklubbs 

lokaler, hvor forslag til lokal turneringsplan for 2011 ble utarbeidet, og oversendt til NSG.   

 

 

C. Norgesmesterskapet 2010 (Stjørdal) 
I klassen 65+ ble Trygve Tønjum nr 6. og Svein Olaf Hansen nr.8. Jon Klyve fikk en fin plassering i 

klassen 55-65 år. Gratulerer. 

 


