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Seniorkomiteen  
Seniorkomiteen har i 2012 hatt følgende sammensetning:  
Leder: Helle Vik  

Kasserer: Erik Vad  

NSG klubbkontakt: Hans Magne Ellingsen  

Øvrige medlemmer: Rolf Axe, Gudny Askvik Hansen, Svein Olaf Hansen, Gunnulf Firing, Svein 
Pedersen, Margaret Næss, Sigvor Rokne Reisæter, Arne Faannessen og Åse Scheie.  

Valg komite: Terje Myhre og Svein Olaf Hansen.  
 
Mandagsturneringer  
Det har i år blitt arrangert 18 mandagsturneringer, 8 turneringer i mai/juni 10 turneringer i august/ 
oktober, alle uker med anledning til å spille både formiddag og ettermiddag.  
Golfbox benyttes både til påmelding og registrering av resultatene for mandagsturneringene.  
Stableford- turneringene  
Inngår i en serie der de beste 4 resultater er tellende.  
Herrer klassen ble i år ble vunnet av : Svein Olaf Hansen, 2. plass Terje Myhre, 3. plass Per 
Skotheim.  

I dameklassen vant: Sigvor Rokne Reisæter, 2.plass Helle Vik, 3. plass Bente Hetlevik  

Vinneren i gruppe B: Liv Rustung Løvby.  
 
Turneringene er populære og der er skarp konkurranse om de beste plassene.  
Match Cup-serien  
Ble i år utvidet til å gå over hele spillesesongen. 32 deltakere var påmeldt, 8 damer og 24 herrer. 
Etter første runde gikk de som tapte videre i gruppe B.  
Årets Match cup ble vunnet av Helle Vik.  

Gruppe B ble vunnet av Gunnulf Firing.  
 
Gunnulf Firing og Einer Sletten sørget for trekning og fremdrift av en populær turnering. Noe vi håper 
på å få til neste år også.  
Sosiale sammenkomster  
Etter hver mandagsturnering har det vært en sosial samling både formiddag og ettermiddag med 
kaffe og noe å bite i. Vår-sesongen og høst-sesongen ble avsluttet med middag i golfklubben.  
Økonomi  
Startkontingenten for deltagelse i mandagsturneringene har vært kr. 50,-. Om vi skal forandre dette 
vil bli lagt frem på Årsmøtet i Seniorgruppen. Komiteen har med denne startkontingent kunne bidrag 
med penger på middagene våre.  
Diverse:  
I 2012 har det vært mulighet til å spille i «femkanten» et veldig bra forslag fra Meland. De har hatt 
evaluering av turneringene og forslått en del endringer.  
Samtidig har Seniorgruppen, ved Svein Olaf Hansen fremmet forslag om «Senior Tour Hordaland» 
Den mulighet vil vi jobbe videre med, sammen med de andre klubber og administrasjonen på Fana.  
Seniorkomiteen,  
Helle vik, Leder 


