
REFERAT: ÅRSMØTE I SENIORGRUPPEN 2016. 

Dato: 8.02.2016 

Sted/Tid: Fana Golfklubb, kl 19:00- 21:00 

Referent: Åse Scheie 

Tilsetede: 21 medlemmer 

 

Helle Vik ledet møtet og presenterte sakslisten. 

 Det er utarbeidet et forslag til aktivitetsplan for 2016. Den endelige planen vil bli publisert på 

FGK- Seniorgruppens hjemmeside i løpet av mars. 

 Medlemmene  ønsker at kun 3 Stableford runder danne grunnlaget  for vinner av 

vandrepokalene i 2016. 

 

 Match Play Cup vil bli arrangert  også i 2016, men all påmelding skjer på liste som henger på 

oppslagstavlen - Seniorene i FGK. Startkontingent er kr. 50. Einar Sletten og Gunnulf Firing 

utarbeider spilleoppsett og foretar trekning for første runde. Det oppfordres til at flere 

kvinner melder seg på. En trenger 16 kvinnelige spiller for å arrangere en egen  

 ” Kvinne Match Play Cup”. 

 

 Sosialt samvær m/ middag er planlagt i hhv. juni og spetember. 

 

 Startkontingent for mandagsspill er kr. 50. Permiering m/ gavekort, vinflasker og baller. 

Sosialt samvær etter hver økt (kaffe + noe å bite i). 

 

 

 Statistikk: I 2012 sesongen deltok 547 spillere på mandagstureneringen, i 2014 var antallet 

737 spillere og i 2015 var vi 742 spillere. 

 

 Seniorkomiteen ber alle om å nytte sine nettverk for å få med flere deltagere, spesielt i 

aldersgruppen 50 – 65 år. 

 

 Årsts regnskap ble presentert av Odd Sletten. Regnskapet ble vedtatt. Det er et bra 

overskudd i kassen, og medlemmene ønsket at noe av dette skal benytte til sponsing av 

treningsgruppene i vårsesongen 2016. Senirokomiteen vil diskutere dette, og utarbeide et 

forslag i samråd med Odd når et treningsforslag fra Hans Åberg foreligger innen april. Innkjøp 

av vin foretas av kasserer. 

 

 

 Kjell-Roger Bolstad presenterte opplegget for Hordaland Seniorgolf 2016. Det blir 

singelturneringer ( 6 stk)- Hordaland Seniorgolf Tour, 2 klubbkonkurranser (HGS 

klubbkonkurranse) og nytt av året; Senior Regionsmesterskap Vestland Nord (Region VN). 



Du trenger ikke å være medlem av Norsk Seniogolf for å delta. 

Turneringene vil bli laget i golfboks: 

1. HGS –Tour ((6 spill): Norsk golfforbunds webside->  Regional Golfboks-> 

Vestland Nord. Slaggolf over 18 hull. 

2. Klubbkonkurransen 1 og 2: Golfboks til vedkommende arrangør (hhv 

Bjørnefjorden og Fana). Uttakskomitee: Vår representant er K-R Bolstad. 3 

par fra hver klubb. 

3. Regionmesterskap VN: Golfboks-Meland. 

Fullstending informasjon om spilledager etc. blir hengt opp på tavlen i klubbhuset. 

Start kontignent kr 100, Grefee kr. 300. 

Kjell-Roger  som har vært leder for dette arbeidet i flere år, ønsker avløsning i denne 

komiteen i 2017, og seniorkomiteen vil  forsøke å finne en som kan overta Fana’s rolle i 

Hordaland Seniorgolf. 

 

 Svein Olaf Hansen er repersentant for Norsk Senior Golf. 

 

 Seniorkomiteen for  2016 ble valgt enstemmig: 

Leder: Helle Vik 

Kasserer: Odd Sletten 

Medlemmer: Arne Faannessen, Liv Løvby, Gudny & Svein Olaf Hansen, Karin & Sverre Georg 

Hansen, Kjell-Roger Bolstad, Sigvor & Lars Reisæter , Åse Scheie 

Medhelpere: Terje Dahl, Turid Aardal, Kari Herland. 

Revisor: Jan H Vik 

 

 Valgkomite: Svein Olaf Hansen, Terje Myhre, Åse Scheie 

 

 Annet:  

Åse og Helle utarbeider manual for bruk av golfboks 2016 innen utgangen av apirl. 

Liv Løvby og Llars Reisæter deltar på kurs i ”Nye Golfboks” 16 mars. 

 

Golftur Valescure, provence 6-13 april 2016: Arne Faannessen arrangerer også iår turen til 

Valescurebanen i Provence. Pga. av avmeldinger er det to ledige plasser. Interesserte må 

melde seg til Arne innen 24. februar.  

arne.t.faannessen@gmail.com 

 

Seniorgruppen takker for at FGK’s  formann,  Arvid Jacobsen, var tilstede på årsmøtet. 
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