
ÅRSMØTEREFERAT SENIORGRUPPEN FANA GOLFKLUBB 
Dato 29.01.2018 
 
Sted: Fana golfklubb 
 
Referent: Helle vik 
 
Tilstede: 27 medlemmer 
 
Åse Scheie presenterte og ledet Årsmøtet. 
 

 Presentasjon av ny daglig leder Jan Inge Klubben. Han fortalte litt om seg selv, hvor han 
kom fra, hva han ser for seg i Fana Golfklubb. Han var tilstede under hele Årsmøtet. 
Svarte på tilleggs spørsmål, veldig positivt. 
 

 Årsmeldingen fra 2017, ble gjennomgått og godtatt. 
 

 
 Neste punkt var økonomi . Regnskap av Odd Sletten. Regnskapet viser en 

kassebeholdning på slutten av året på kr 6701,- nok kapital til å starte 2018 sesongen 
med. Regnskapet ble godkjent. 
 

 Startkontingenten for 2018 vedtatt på kr 50,-  
 

 
 Turneringsplan for 2018. Seniorkomiteen hadde lagt inn 3 forslag til å spille 9 hulls 

Eclectic-3 runder-OoM turneringer. Eclectic  konkurransen vil ha klasseinndeling etter 
HCP , hvor VTG har egen gruppe.  Da går tre andre turneringer ut :Tre køller og putter, 
snor konkurransen og den turnering hvor alle spiller fra blå Tee. Forslaget om 9 hulls 
Eclectic -3 runder ble vedtatt.  

 Andre forslag var antall tellende turneringer i Stableford konkurransen, der skulle telle 
mot vandrepokalen.  Her har bestemmelsene forandret seg noe fra år til år. Der ble 
avstemning om det skulle være 3 av 6 eller 4 av 6 turneringer. Flertallet ble 4 av 6 
turneringer, hvor  4 beste resultat teller mot en vandrepokal. 

 Siste forslag under turneringsplan. UTSLAGSTED for HERRER, dette gjelder ikke VTG  hvor 
Herrer spiller fra Tee 38. 
Her har der vært, og var ganske mye diskusjon. Skal det være inndeling i klasser, med 
ingen aldersbegrensning , kun hvor HCP bestemmer klasseinndeling slik som i  forslagene 
av Einar Sletten og Åse Scheie, eller forslag av Kjell Roger Bolstad dvs. her med bruk av 
aldersklasser ikke HCP: Inndeling Herrer 50-69 år og Herrer 70+  men de kan velge hvilken 
Tee (48 eller 43) de vil spille fra. Tee stedet man velger benyttes  på ALLE 
mandagsturneringer. Ikke mulig å bytte frem og til bake. Stemmene viste flertall for Kjell 
Roger Bolstads forslag med to aldersklasser og valg om Herrer vil spille fra Tee 48 eller 
Tee 43. Der vil bli vandrepokaler i begge klasser A og B (se permiering). 

 Match-cup Serien. 
Presentert av Einar Sletten, noe forandringer i antall spillerunder. Der kommer liste på 
Seniortavlen om spille måte og påmelding samt regler. Under regler må alle spillere være 
mye bedre enn Ifjord. I 2017 var der litt for mange tilfeldigheter for toling av spille regler. 
Årsmøtet vedtok at Damer spiller fra Tee38, Herrer spiller fra Tee 48 eller  Tee43 basert 
på valg av spilletee i alle mandagsturneringer. Det spilles serie, od de to beste spillere i 
serien går videre i cupen. Det skal spille om 3 plass. 
 



 Forslag til Premiering: 2018 
Gavekort på første singel turnering i hver måned. Stemt over og godtatt. Vin etter 
formiddag to flasker siden der er mange der spiller formiddag. Ettermiddag en flaske vin , 
her er der vanligvis mindre spillere. Dette ble også godtatt. 
 

 Hordaland Seniorgolf (HSG) Blir arrengert på hhv. Herdla,  Sotra, Bergen,  Bjørnefjorden, 
Voss og Meland. Møte for datoer for spill, på de forskjellige golfbaner blir bestemt i mars. 
Plakater kommer opp på Senior tavlen i klubbhuset. 
Turneringene blir lagt ut i golfboks.  
Fana Senior vil arrangere turneringen lørdag 11 august. 

 Trening 2018 
Fana Golfklubb har ny trener. Donovan Goosen kommer fra Sunnfjord golfklubb. Her 
kommer vi tilbake med trening muligheter. Treneren kommer til Fana ca 1 april 
 

 Seniorsider 2018. 
Terje Dahl har arbeidet meget bra både med facebook lukket sider, og oppdatering av 
Seniorsiden under komiteer på Fana sine hjemmesider. Der får man mye bra 
informasjon. 
 

 Dugnader 
Daglig leder Jan Inge klubben ønsker å få i gang dugnader. Der ble lagt frem skriv hvor 
medlemmer kan melde seg på, enten til hjelp rundt klubbhuset Men han ønsket også å få 
i gang en marshalltjeneste. Håper mange av Seniorene bidra her litt. Det ble positivt 
mottatt. 
 

 Valg: 
Ny leder i 2018: For to år Hans Christian Pettersen 
Økonomi:For  to år Jon Børger Røed 
Komite medlemmer og hjelpere: Terje, Torunn, Gjert Erik; Lars, Sigvor Reisæter, Karin 
Svein Georg, Liv, Helle, Svein, Margareth, Turid, Kari, Grethe, Sigrid og Åse. 

 HSG 2 repersentanter: Åse Scheie og Lars Reisæter 
Revisor: Jan Henrik Vik 
Alle valg ble gjennomført med akklamasjon 
 

 


