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Møtereferat: Årsmøte Seniorgruppen 2015 
 
20. januar, 2015 kl 19-20:30 i Fana Golfklubb 
 
Referent.: Liv Rustung Løvby 
 
Tilstede: 24 Seniormedlemmer 
 

Seniorkomiteen 2014: 
Turid Andreassen, Rolf Axe, Kjell Roger Bolstad, Sigvor Rokne Reisæter, Lars 
Reisæter, Svein Olaf Hansen, Gudny A. Hansen, Arne T. Faannessen, Liv  Løvby , 
Åse Scheie,  
 
Leder :  Helle Vik  
 
Kasserer  :  Jan H. Vik 
 
Medhjelpere om formiddagen: 
 
Turid og Rolf Aardal, Marta Næss Breivik, Kari Herland. 
 
Helle takket for god innsats til de som går ut fra senior komiteen. 
 

Aktivitetsplan 2015: 
Den endelige aktivitetsplan vil bli ferdig utarbeidet i god tid før golfsesongen starter. 
Den nye komiteen vil gå gjennom planen og se på om vi skal forandre noen spille-
former.  Tidspunkter for start av turneringene vil også komme på plass etter hvert i 
forhold til andre faste grupper på Fana. 
Vi vet ikke ennå om de blir shotgun start for mandags turneringene. Det må tas 
hensyn til andre grupper, men vi håper dette går seg til, vi er tross alt en stor gruppe. 
På det meste i mandags turneringene var vi 56 spillere, med et snitt på ca 25 på 
formiddagen og 17-19 på ettermiddagen. 
HUSK Påmelding er Fredag før turneringen kl .18.00 
 
Vi håper å starte den.27 april og ha 9 turneringer om våren og 9 om høsten. 
 
Også i 2015 er det mulig å spille 9 hull både for- og ettermiddag, med sosialt samvær 
etter spill. Startkontingenten vil også i år være 50,- kr  
 
Neste sesong vil ikke komiteen ha ansvar for kaffelaging og innkjøp av lefser. 
Dette vil bli ordnet på annen måte. 
 
 

Sosiale sammenkomster: 
Det vil også i 2015 være mulig å delta på to middager, en i juni og en i september. 
Informasjon om dato og pris på middagen vil komme på Senior siden og 
oppslagstavle  i klubben. 
Rundt 40-50 deltakere var med på hver middag i 2014.  
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Fra nå av vil det være Bien restaurant som tar seg av de neste arrangementene. 
 
Det er tilstrekkelig med penger i klubbkassen, slik at klubben kan bidra med kr 100,- 
pr kuvert. 
 

Turneringer 
 
Match Cup serien: 
Vi hadde en bra Match Cup i 2014, og vi takker Gunnulf Firing og Einar Sletten for vel 
gjennomført arrangement. Vi mangler flere damer i Match Cupen, for å få både en  
Herre og en i Dame gruppe, skriv dere på damer i 2015!   
Listen for deltakelse, blir hengt opp i klubbhuset, eller hvis mulig lagt inn i Golf Box . 
 
Turneringen premieres på middagen i september. Å delta på Match Cup koster 50,- 
Det betales på mandagsgolfen. Vinner av Match Cup 2014 var: 
Arne T. Faannessen. 
 

STABLEFORD turnering: 
Vi kommer  til å fortsette med 6 eller 7 Stableford turneringer i 2015, hvor de beste 4 
teller mot vandrepokal og premier, alle Stableford turneringer er handicap 
regulerende runder.  
 
(Det er imidlertid andre regler for de som har handicap under 11,4, ta evt .kontakt 
med Svein Olav Hansen om dette.) 
Det vil bli utdeling av premier på middagen i september. 
Den første mandag i hver måned vil premier være gavesjekker i alle klasser. 
 
Inntektene fra en av mandags turneringene vil også i år gå til Pink Cup. 
 
Det ble stilt spørsmål på møtet om alle herrer som var fylt 70 år, måtte spille fra rød 
tee. Nå kan de som ønsker spille fra gul tee om de ønsker. Det ble stemt over dette, 
og resultatet ble: valgfritt 
Det er nå tilrettelagt for dette i Golf Box 

 
Økonomi: 
Regnskapet for 2014 ble  gjennomgått og vedtatt. 
 

Årsmelding 
Årsmeldingen ble godkjent 
 

Hordaland Seniorgolf: 
Hordaland Seniorgolf er åpen for alle som er medlem i Golf forbundet. 
 

Golf timer: 
Hans Åberg prøver å få i stand gruppetimer for ca. 10-12 personer, til 100,-kr /pr 
pers. 
Han vil sette opp liste, og prøver å komme i gang før banen åpner. 
Gå inn på Fana Golf Hjemmeside for nærmere opplysninger. 
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Valg: 
Svein Olav Hansen og Terje Myhre har arbeidet hardt for å få en ny etterfølger av 
formann Helle Vik, men har foreløpig ikke fått noen ny kandidat til formannsvervet. 
Det ble foreslått, men ikke vedtatt at den nye lederen ikke skal behøve å ta seg av 
turneringer, men være kontakt person mot Fana Golf klubbs styre. 
 
Ny kasserer: Odd Sletten 
 

Seniorkomiteen 2015: 
Kjell Roger Bolstad, Helle Vik, Sigvor Rokne Reisæter, Lars Reisæter, Svein Olaf 
Hansen, Arne T. Faannessen, Liv R. Løvby , Åse Scheie, Georg Hansen og Kari 
Solberg Hansen. 
 
Seniorkomiteen takker kasserer og komité medlemmer som går ut.  
 
Vi retter en stor takk til Helle Vik for hennes ypperlige jobb og positive tilstedeværelse 
som styreformann! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


