
 

VELKOMMEN TIL FANA GOLFKLUBB 
 

 

Fana GK har en 18-hulls golfbane som ligger idyllisk til rundt Skeievannet. Vi har et av 

Norges mest moderne klubbhus der medlemmer og gjester har tilgang til et utvidet 

kiosktilbud med mat, drikke og snacks, en velutstyrt proshop og garderober med tilgang 

til dusj og skap. Vi har også et større trallerom hvor vi tilbyr leie av skap for 

oppbevaring, for deg som ikke ønsker å ha med deg golfkøllene hjem mellom rundene. 

For priser og info om tralleskap, klikk her.  

 

Fana GK har grupper som passer for alle. De yngste begynner i juniorgruppen fra de er 

6 år. De eldste som spiller aktivt i seniorgruppen er over 90 år. Alle grupper har nivå og 

ambisjon som passer for alle golfere, uavhengig av ferdighet. Husk også at du kan følge 

gruppene på Facebook. 

 

 
 

VÅRE GRUPPER 

   

JUNIORGRUPPEN En av Norges største 

juniorgrupper. Vi tilbyr 

treningstilbud for alle nivåer og 

ambisjoner. 

Stian Bussesund 

Mobil: 970 21 277 

Epost: Juniorgruppen@fanagolf.no 

DAMEGRUPPEN Damene samles hver tirsdag til 

en sosial 9-hulls turnering med 

kaffe/te etter runden. 

Monica Andersen Mo  

Mobil: 951 75 890 

Epost: monica_andersen@hotmail.com 

HERREGRUPPEN Herrene samles hver onsdag for 

en 18-hulls turneringsserie som 

går gjennom golfsesongen. 

Sven Torgersen 

Mobil: 990 12 292 

Epost: s99012292@gmail.com 

SENIORGRUPPEN Seniorene spiller turnering hver 

mandag med sosial 

sammenkomst etter hver runde. 

Hans Christian Pettersen 

Mobil: 932 26 303 

Epost: Hansc.Pettersen@gmail.com 

https://www.fanagolf.no/medlemskap/leie-tralleskap/
https://www.fanagolf.no/grupper/juniorgruppen/
https://www.fanagolf.no/grupper/damegruppen/
https://www.fanagolf.no/grupper/herregruppen/
https://www.fanagolf.no/grupper/seniorgruppen/


 

KLUBBTURNERINGER 

 

Klubbturneringer er den beste måten å bli kjent med andre medlemmer. 

Turneringene er lagt opp med forskjellige klasser slik at man konkurrerer med 

golfere på sitt nivå. 

 

Vi oppfordrer alle medlemmer til å være med. Mer informasjon om klubbturneringer 

finner du i golfbox. Link til klubbturneringer. Her finner du også turneringer for de 

aktuelle gruppene. 

 

TRENINGSOMRÅDER 

 

Fana GK har gode treningsområder med fri tilgang til puttegreen og 

chippegreen. Driving rangen er åpen hele året, så lenge det ikke er is på 

vannet. Dersom du bruker rangen mye anbefaler vi deg å kjøpe et rangekort 

som du kan fylle på i butikken. Ballmaskinen tar også betaling med kort, denne 

løsningen er åpen hele døgnet. 

 

INSTRUKSJON 

 
Vi tilbyr diverse medlemskurs på alle nivåer. Våre trenere tilbyr også privat 

instruksjon. Se hjemmesiden for mer informasjon.  

 

 

FAKTURERING  
 

Fana GK fakturerer medlemskontingenten i to omganger. Første del blir 

fakturert i januar, andre del blir fakturert i mars. Dette gjelder for de som er 

medlem når første fakturering skjer tidlig i januar. Melder du deg inn etter 

første fakturering vil du bli fakturert hele kontingenten samtidig det året, i mars. 

Dersom du skal melde deg ut av Fana GK må det skje før 31.12 samme år. Ved 

årsskiftet fornyes medlemskapet ditt automatisk. Les mer om betingelsene for ditt 

medlemskap her.  

 

ÅPNINGSTIDER 
 

Klubbhuset åpner normalt i månedsskiftet mars/april, og holder åpent hver dag 

ut golfsesongen. For åpningstider gjennom sesongen se hjemmesiden, følg 

med i nyhetsbrev og på Facebook. 

https://www.golfbox.no/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7BCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7D&language=1044&#/customer/261/schedule
https://www.golfbox.no/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7BCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7D&language=1044&#/customer/261/schedule
http://www.fanagolf.no/banen/pro-instruksjon/
https://www.fanagolf.no/aktiviteter/instruksjon/
https://www.fanagolf.no/medlemskap/innmelding/
https://www.fanagolf.no/medlemskap/innmelding/
http://www.fanagolf.no/apningstider/
https://www.fanagolf.no/banen/finn-oss/
https://www.facebook.com/fanagolfklubb/


 

NYHETSBREV 

 

Fana GK sender jevnlig ut nyttig informasjon igjennom nyhetsbrev. 

Nyhetsbrevet mottar du på samme mailadresse som er registrert i Golfbox. 

Husk at du selv må holde kontaktinformasjon oppdatert i Golfboxprofilen din. 

 

 

MEDLEMSFORDELER 
 

Medlemmer i Fana GK har en rekke medlemsfordeler. Trykk her for å lese mer.  

 

 

PROSHOP 
 

Vi har en velutstyrt butikk med alt du trenger til golfspillet. Vi spesialiserer oss 

på kølletilpasning, slik at du får utstyr som passer for deg. I proshopen finner 

du også et godt mattilbud med ferske sandwicher, wraps, snacks og drikke. 

 

 

GRASROTANDELEN NORSK TIPPING 
 

Spiller du hos Norsk Tipping? Da blir vi veldig takknemlig om du registrerer 

Fana Golfklubb som grasrotmottager. Gjør du det vil Fana Golfklubb få 7% 

av det du spiller for, uten at det koster deg noe. Det går heller ikke ut over 

premiene. Om du ikke registrerer grasrotmottager vil disse pengene gå til 

generelle støtteordninger i form av tippemidler. Du kan enkelt registrere Fana Golfklubb 

som grasrotmottager på Norsk Tipping sin hjemmeside, i din Norsk-Tipping-app på 

telefonen, ved å sende en tekstmelding med «Grasrotandelen 984430469» til 60000, 

eller ved å gi beskjed til din kommisjonær når du spiller. 

 

 

SOSIALE MEDIER 

 
Følg oss på Facebook! Vi legger ofte ut nyttig informasjon som er verdt å få 

med seg. 

 

 

Følg oss på Instagram!  

 

https://www.fanagolf.no/medlemskap/medlemsfordeler/
https://www.facebook.com/fanagolfklubb/
https://www.facebook.com/fanagolfklubb/
https://www.instagram.com/Fanagolfklubb/


 

 


