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Vi valgte i år å utvide komiteen med to medlemmer. Tror vi nå her funnet en riktig antall på valgte 
medlemmer i komiteen. Med så mange positive medlemmer i seniorgruppen, er det aldri vanskelig å 
hente inn mer hjelp om det er nødvendig. 
 
 
Turneringer 

Turneringene er et tilbud til medlemmer av Fana Golfklubb som er 50 år eller eldre. Turneringene går 
over 9 hull, med unntak av en turnering. Alle spilles om mandagen hhv. kl 09.30 og 16.30/16.40 (maks 
5 flighter om ettermiddagen). Det er avviklet 20 mandagsturneringer + Match Play i 2022 
 
Totalt har det vært 1038 deltagere i mandagsturneringer i 2022. Også i år er vi svært fornøyde med 
oppslutningen på disse turneringene, hvor det i gjennomsnitt har deltatt 52 seniorer, hvorav i 
gjennomsnitt 28% er kvinner. I tillegg er det avviklet Match Play Serie/Cup (39 deltagere), ledet av Lars 
Reisæter og Gunnulf Firing. Vi takker begge to. For å forbedre avviklingen av Match-turneringen legger 
vi frem forslag om endringer i turneringen på årsmøtet i 2023.  
 
 
Resultater etter turneringene 

 
Vandrepokalturnering 
Damer:  1 Solveig Galloway, 2 Karen Olseth, 3 May Helland 
Herrer:   1 Geir Steen Larsen, 2 Gunnar Gjertsen, 3 Svein Håkon Kjerland 
 
Eclectic 
Herrer 50 -64  1 Roar Hallaråker, 2 Helge Helland / Tore Ervik 
Herrer A65+:  1 Steven David Walker, 2 Geir Steen Larsen / Jan David Skjold 
Damer:  1 Hilde Ask, 2 Karen Olseth / Solveig Galloway 
 
Match Play 
Herrer: 1 Sigbjørn Vik, 2 Gunnulf Firing 
Damer: 1 May Helland, 2 Åse Scheie, 3 Solveig Galloway 
 
 
Simulatorgolf 

Nå kan vi tilby mandagsturneringer året rundt. I utmerket samarbeid med administrasjonen er det nå 
turnering på våre eminente simulatorer. Hver mandag spiller vi 9 hull på en eller annen bane. Det ser 
ut som at også dette er et populært tiltak. Kaffe og lefser også her. Etter en litt treg start har dette 
begynt å ta seg opp, og vi er nesten fornøyde. Oppgaven fremover blir å engasjere flere damer. 
 



 

Sosialt 

Seniorgruppen i Fana GK er en gjeng med golfere som trives svært god i hverandres selskap. 
Stemningen «på tunet» med lefser og kaffe etter turneringene viser at dette er et tiltak som blir 
verdsatt høyt. Det er svært hyggelig å observere at vi er i stand til å tilby aktivitet for alle. Vi blir eldre 
alle sammen, og det er derfor svært verdifullt at vi kan tilby turneringsformer som alle kan være med 
selv om det dukker opp noen skavanker her og der. Siden første turnering 31/10 og ut året har hele 
131 spiller vært med på simulatorgolf.  
 
Vi er opptatte av tradisjoner, og i år som i tidligere år har vi gjennomført to samlinger. Den sedvanlige 
grillmiddagen etter siste runde før sommerferien var i år like vellykket som tidligere år. Vi brettet opp 
ermene og ordnet alt selv. Burgere, pølser og hjemmebakte kaker sto på menyen. Etter siste 
turneringen på høsten ble det servert Tapasmeny og kaker. Over 30 deltagere på begge 
arrangementene. 
 
 
Økonomi 

Seniorgruppen har fortsatt solid økonomi. Ved årets slutt har vi en kassabeholdning på kr 6673, for 
detaljer vises til gruppens regnskap. Omsetning i forbindelse med simulatorturneringene påvirker ikke 
seniorkomiteens regnskap, da alt dette administreres av administrasjonen. 
 
 
Trening 

Også i år ble det tilbudt treninger med Donovan, et flott tilbud som burde vært benyttet av flere.  

 
 
Dugnad 

3-5 seniorer har deltatt i Gartnergruppen 2022, og det er utført arbeid hovedsakelig bestående av 
beplantning, vanning og luking. Vi takker for innsatsen. Den totale dugnadsinnsatsen til seniorene er 
estimert til følgende: 
 

Gartnergruppen   50 timer 
Gjennomføringen av turneringene 340 timer 
Forberedelse/avslutning av turneringene + div.      105 timer 

Totalt 495 timer 
 
Totalt har om lag 20 personer deltatt. 
 
 
Facebookgruppen og  seniornettsidene 

Terje Dahl har, med hjelp av Torunn Aamoth og Gjert Erik Dahl, holdt vår Facebookgruppe og 
seniorsidene på Fana Golfklubbs nettsted oppdatert. Det oppfordres til at flere poster innlegg i 
Facebookgruppen. Dette er våre informasjonskanaler til medlemmene. 
 
Samarbeidet med administrasjonen og andre ansatte har fungert utmerket i året.   
 
For Seniorkomitéen 
Gjert Dahl, leder 

https://www.facebook.com/groups/372059916508758
https://www.fanagolf.no/grupper/seniorgruppen/

