
Årsmøtereferat Seniorgruppen Fana Golfklubb 2019 

Dato: Mandag 21.01.2019 

Tid: Kl 18-19:45 

Sted: Fana GolfKlubb 2. etg. 

Deltagere: 21 medlemmer 

Møteleder: Hanc Christian Pettersen 

Referent: Åse Scheie 

1): Årsmeldingen  for 2018 ble tatt til orientering med noen få kommentarer 

 Sjekke  med daglig leder om  Seniorene kan få en ekstra flight om ettermiddagen. 

 Trening: Problematisk med lavt fremmøte i høstsesongen. I 2019 må en 

forhåndsmelde seg og betale for 4 treninger i golfboks. 

 Dugnadstimer føres fordi dette benyttes til å få inn sponsormidler til FGK. 

2): Revidert regnskap for 2018 ble godkjent. 

3): Budsjett 2019 ble godkjent med følgende vedtak og kommentarer: 

 Startkontingenten for 2019 økes til kr 60/spiller/runde (vedtatt). 

 Det oppfordres til å betale med bankkort  i proshopen. 

 Kaffe/lefse prisen er økt til kr 17/person. 

 Middagene blir sannsynligvis dyrere, og dermed er det planlagt med mer sponsing. 

 Premiepenger er gavekort i proshopen. 

 Vanderpokal samt en mindre glass- premie til odel og eie for vinnerne av hver av 

OoM klassene (D,H,VTG). 

4): Turneringsplanen for 2019 ble vedtatt med noen få kommentarer: 

 Det spilles Netto Slaggolf (hullets par+5) istedt for Stableford, 8 turneringer hvorav 4 

teller i OoM. Herrer kan velge å spille i kl A: 50-99 år eller Kl B 70-99 år. I OoM slås 

klassene sammen slik at det bli en vandrepokal for Herrer. 

 Anrde turneringer er Txas Sramble, Eclectic og Parturneringen Greensome. 

 Middager planlagt 24 juni og 23 september. 

 Starttid ettermiddag kl. 16:50  (april-aug), kl. 16:30 (september).  

 Planen blir lagt ut på Facebook og FGK Senior -hjemmeside i god tid før sesongstart. 

 Turneringspåmelding skjer i golfboks fra 1 april. 

5): Match play Serie/cup ble vedtatt med kommentarer: 

 I 2019 vil det være en Dameklasse og en Herreklasse. 

 Startkontingent (engansgsavgift) kr 60/person. 

 Serie-spill mhv. 3 eller 4 grupper. De to beste (flest poeng) i hver serie går videre til 

cup-spill. Serien spilles i ukene 21-26. 

 Cup-spill avvikles i ukene 33-36. Ved lik score fortsetter spillet på hullene 10-11.. Det 

spilles finale og om 3. pl i uke36. 

 Herrer kan velge tee 49 eller 43, og valgt teested gjelder da for hele konkurransen. 



 Påmeldingslister er hengt opp på Seniortavlen. Påmeldingsfrist 10 mai. Ansvar for 

avvikling : Lars Reisæter og Gunnulf Firing 

6):Valg  

 Leder: Hans Christian Pettersen (ikke på valg 1 år igjen) 

 Økonom: Jon B. Røed (ikke på valg 1 år igjen) 

 Revisor: Jan H. Vik (ikke på valg 1 år igjen) 

 Turneringskoordinator Torunn Aamot (2 år) 

 Seniorkomite: Sigvor & Lars Reisæter, Karin S & Svein Georg Hansen, Terje Dahl, 

Gjert E. Dahl,  Grethe Røed,   Sigrid Bøtun Klyve, Vibeke & Vidar Larsen (nye), Svein 

H. Kjærland (ny), Steinar Øijordsbakken (ny), Rune Krey (ny), Henrik Schaatun (ny). 

 Medhjelpere: Helle Vik, Turid K.  Aardal, Turid Andreassen, Liv R. Løvby, Åse Scheie. 

 Valgkomite: Helle Vik og Åse Scheie 

7): Eventuelt-Diverse 

 Gartnerkomiten fortsetter i 2019, med leder Helle Vik. Arbeidet vil bestå av luking i 

bed og klipping av gress. Påmeldingsliste er hengt opp på Seniortavlen. 

 Plastpegger er forbudt å bruke på banen fra  2019. 

 Kurs i golfboks (møterommet FGK 1 etg) avholdes for nye  Seniorkomite-medlemmer 

i april. Åse sender mail med dato(er) samt kursmateriell i god tid. 

 Klubbmesterskapene 2019. Seniorgruppen ønsker at alle KM for Senior 70+ avvikles  

på samme dager som de andre KM på FGK. Hans Christian diskuterer med Jens 

Grimsgaard og daglig leder. 

 Vi fortsetter med tidtaking av spillerundene i 2019. Ansvar har spiller med lavest HCP 

i flighten. 

 

  

 

 

 


