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Styreleders forord
Etter et fantastisk golf-år i 2018 var det vanskelig å tro at 2019 kunne blir veldig mye bedre – men det ble
det! Rekordtidlig åpning av banen og økt aktivitet på alle fronter har gitt økonomisk vekst og et godt
regnskapsmessig resultat for golfklubben. Mens golf-Norge totalt sett opplever nedgang i antall golfere,
kan Fana Golfklubb i 2019 vise til en medlemsvekst på over 2%, og rekordhøy aktivitet på banen.
Mange av de nye medlemmene er helt nye i golfen, og det er hyggelig å registrere at mange unge voksne
har tatt nybegynnerkurset. Dette har bidratt til at gjennomsnittsalderen på Fana Golfklubbs medlemmer
har gått noe ned det siste året. For at de nye skal trives i Fana Golfklubb, og etter hvert mestre sporten,
må vi alle være flinke til å inkludere og ta vare på de nye medlemmene – uavhengig av hvilket sportslig
nivå de er på. Dette har vært en av golfens hovedutfordringer.
Medlemsundersøkelsen «Golfspilleren i Sentrum», som gjennomføres årlig, viser at medlemmenes
tilfredshet går i riktig retning på de fleste områder. Vi ønsker at så mange som mulig besvarer denne
undersøkelsen, og gir innspill på hva man er misfornøyd med, men også bekreftelse på hva som er bra.
Begge deler er viktig for å utvikle klubben i riktig retning i årene fremover.
Årets regnskap viser et solid overskudd på driften. Det er selvfølgelig gledelig, men også nødvendig for å
kunne utvikle klubb og bane videre. Likviditeten er bedre enn på svært mange år, noe som gjør det mulig
å gjennomføre større forbedringsprosjekter. Mye ble gjort før og gjennom sesongen 2019, og det vil være
flere synlige forbedringer når sesongen 2020 starter. Bane og anlegg prioriteres når fremtidige
investeringer planlegges.
Medlemsvekst og økt aktivitet på banen gjør at det i perioder ikke alltid er mulig å få den spilletid man
ønsker. Det er derfor tatt grep for å sikre at klubbturneringer, inkludert klubbmesterskapet, ikke skal legge
beslag på mer banekapasitet enn nødvendig. Samtidig kan man ikke forvente å få gå alene eller i 2-baller
på de mest attraktive spilletidene. Golf er en idrett hvor det sosiale er et viktig element, og mange nye
bekjentskaper er gjort på en golfbane.
Også 2019 var et år der mange av medlemmene markerte seg i større turneringer, både nasjonalt og
internasjonalt. Som i 2018 er det junior-jentene som markerer seg mest. Det legges merke til når 4 av 6
jenter på det norske EM-laget er fra Fana Golfklubb, og det er ikke mindre imponerende når en av jentene,
i en alder av 15 år, kommer på tredje plass i British Girls, en av verdens største turneringer for juniorer. På
guttesiden har det vært krevende å følge opp suksessen fra få år tilbake, og vi risikerer det samme på
jentesiden om vi ser noen år frem. Ingen kan ta for gitt at suksess avler suksess – det kreves hardt arbeid
fra alle involverte, hver dag.
Det har vært et greit år å være i styret for Fana Golfklubb. Administrasjon og ansatte jobber strukturert,
effektivt og målrettet, og vi registrerer også med glede mange positive tilbakemeldinger fra medlemmer.
Styret har et utmerket samarbeid med daglig leder, som også i år har gjort en innsats godt utover det man
kan forvente. Alt dette lover godt for årene som kommer, og for arbeidet med å videreutvikle klubb og
bane. I årsmøtepapirene legges det heller ikke i år opp til store utskiftinger i klubbens styre.
På vegne av styret og administrasjonen ønsker jeg å takke alle frivillige som har engasjert seg i klubbens
drift og utvikling gjennom 2019. Slik ekstra innsats for fellesskapet er avgjørende for at alle skal kunne ta
del i vår flotte idrett. Jeg vil også gjerne rette en stor takk til våre samarbeidspartnere, være seg sponsorer
eller leverandører som tilbyr oss gode avtaler. Vi er helt avhengig av dere!
Arvid Jacobsen
Styreleder
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Styre, utvalg, komiteer, tillitsvalgte i 2019
Styret
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Arvid Jacobsen
Atle Ulvesæter
Marianne Roy
Erik Myking
Geir Hansen
Åse Scheie
Helge Hansen

Valgt for 2019 og 2020
Valgt for 2018 og 2019
Valgt for 2018 og 2019
Valgt for 2018 og 2019
Valgt for 2018 og 2019
Valgt for 2019 og 2020
Valgt for 2019

Per Olav Barikmo
Eivind Are Moen

Valgt for 2019
Valgt for 2019

Leder
Komitémedlem
Komitémedlem
Varamedlem

Sven Torgersen
Geir Sten Larsen
May Helland
Lisbeth Riis Lied

Valgt for 2019
Valgt for 2019
Valgt for 2019
Valgt for 2019

Revisor

Ernst & Young v/ Eirik Moe

Valgt for 2019

Kontrollkomitéen
Leder
Komitémedlem

Valgkomitéen

Styreoppnevnte komiteer – oversikt ledere
Turneringskomité
Seniorkomité
Damekomité
Herrekomité
Juniorkomité
Handicapkomité

Jens Grimsgaard
Hans Christian Pettersen
Monica Andersen Mo
Sven Torgersen
Stian Bussesund
Arne Christiansen

Oversikt over øvrige deltakere i komiteene finnes i vedlagte komitérapporter.
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Medlemsforhold
Ved utgangen av 2019 hadde Fana Golfklubb totalt 1734 medlemmer fordelt på følgende kategorier:

Innskuddsmedlemmer pr. 31.12
Innskudd - Senior
Innskudd - Senior Ektefelle/Samboer
Innskudd - Senior Passiv
Innskudd - Junior Yngre
Innskudd - Junior Passiv
Innskudd - Student
TOTALT

2015
509
125
417
21
4
13
1103

2016
485
128
406
20
4
12
1089

2017
478
115
419
12
3
11
1038

2018
467
108
420
10
2
10
1017

2019
477
107
413
7
2
7
1013

Medlemmer uten innskudd pr. 31.12
Årskort på bane (medlemskap med spillerett)
Årskort på bane JUNIOR
Årskort på bane STUDENT
Junior på spesielle vilkår
Fana Start (medlemskap uten spillerett)
Andre
TOTALT

2015
135
33
45
79
356
101
749

2016
166
30
36
103
342
122
799

2017
201
16
33
108
243
110
711

2018
213
19
45
90
228
84
679

2019
205
21
39
87
231
138
721

TOTALT ANTALL MEDLEMMER

1838

1854

1749

1696

1734

Fana Golfklubb opplevde i 2019 en økning i antall medlemmer. Økningen på 2,2 prosent er et lyspunkt da
landsgjennomsnittet viser en nedgang på 0,8 prosent. Av de 1734 medlemmene er 392 kvinner/jenter (394
i 2018). Dette utgjør ca. 23 prosent av medlemmene, som tilsvarer gjennomsnittet blant norske
golfklubber.
I løpet av sesongen 2019 kom det 130 nye medlemmer til klubben gjennom VTG-kurs. Fana Golfklubb har
1300 medlems-innskudd, hvorav 287 ikke er i bruk ved utgangen av 2019. Ettersom klubben ikke har
venteliste av medlemmer som ønsker å kjøpe innskudd, kan medlemmene selge sine innskudd privat.
Markedsprisen har de senere år vært lav. Det vil fortsatt være et mål å få flere innskuddsmedlemmer
aktive, enten ved å få i gang passive, eller ved at nye medlemmer kan overta/kjøpe innskudd som ikke er
aktive, og styret og administrasjonen har gjort tiltak for å få opp omsetningshastigheten på innskudd. Dette
resulterte i at om lag 30 innskudd ble solgt fra ikke aktive til aktive medlemmer høsten 2019.
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Golf-året 2019
Administrasjonen
Fana Golfklubbs administrative ressurser for drift av klubb og bane har gjennom sesongen vært Daniel
Kristiansen (head greenkeeper), Donovan Goosen (sportslig ansvarlig og hovedtrener), Marcus Knudsen
(klubbkoordinator og assistenttrener) og Jan-Inge Klubben (daglig leder). Stine Axelsen ble engasjert på
nær full tid fra sommeren 2019, og har også blitt engasjert i administrativt arbeid etter sesongslutt. I tillegg
er Kim Kristiansen og Craig Batty heltidsansatte greenkeepere på bane. Ut over dette har det vært mange
sesonghjelpere både på bane og i resepsjon/butikk. Vi jobber nå med å styrke bemanningen ytterligere i
sesong, spesielt på bane.

Spill og aktiviteter
I sesongen 2019 er det registrert 22 003 runder på Fana Golfklubb. Dette inkluderer alle registrerte runder,
både bekreftede og ubekreftede 18- og 9-hulls runder, men ikke turneringsrunder, og utgjør en økning
sammenlignet med 2019 på 32 prosent (9 prosent i 2018). Totalt er det spilt ca. 25 000 runder på Fana
Golfklubb i 2019 inkludert turneringsrunder. Andelen bekreftede runder utgjorde 80 prosent for
medlemmer (80 prosent i 2018) og 87 prosent for gjester (86 prosent i 2018). Det er en generell positiv
utvikling i andel bekreftede runder, men andelen er fortsatt for lav. Vi vil fortsatt ha fokus på å øke andel
bekreftede runder.
HCP-profil
Følgende viser medlemmenes handicap-profil ved utgangen av de senere år:
Handicapkategori
Kat. 1:
– 4,4
Kat. 2: 4,5 – 11,4
Kat. 3: 11,5 – 18,4
Kat. 4: 18,5 – 26,4
Kat. 5: 26,5 – 36,0
Kat. 6: 37 og høyere
Sum antall
Andel i kategori 1-4

2015
26
109
247
339
434
716
1871
38,5%

2016
25
116
258
331
427
697
1854
39,4%

2017
31
111
268
319
403
617
1749
41,7%

2018
29
124
271
328
392
552
1696
44,3%

2019
27
143
290
328
392
554
1734
45,4%

Andel medlemmer i handicapkategori 1-4 er økende, også i 2019. Undersøkelser viser at spillere på dette
nivået er mindre tilbøyelig til å slutte med golf. Ivaretagelse gjennom kurs og instruksjon er derfor et viktig
virkemiddel for å motvirke frafall.
Vintergolf
Vinterbanen er i jevnlig bruk til stor glede for mange, og erfaringene viser at banen ikke tar skade av
aktiviteten. Spillerne er generelt flinke til å bruke slagmattene og respekterte tralleforbudet. Vi minner om
at det er viktig å registrere rundene i booking-modulen i golfbox, både av hensyn til å sikre din spilletid, og
av hensyn til statistikk.
Treningstilbud
I tillegg til individuelle timer har det blitt arrangert kurs for medlemmene gjennom sesongen 2019. Dette
tilbudet er under kontinuerlig utvikling. Mange gruppekurs begrenser kapasiteten for individuell
instruksjon i perioder, men vi har flere kompetente trenere, og mange vil kunne ha stort utbytte selv om
ikke hovedtrener er tilgjengelig.
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Veien Til Golf
I 2019 var det om lag 130 deltagere på Veien Til Golf, en økning på 10 sammenlignet med 2018. Det betyr
at vi har mange nye medlemmer som skal finne seg til rette i Fana Golfklubb i kommende sesong. Vi
oppfordrer alle til å ta vare på våre nye medlemmer, både på banen og i det sosiale miljøet rundt klubben.
Team Fana Junior
Juniorgruppen er en av landets ledende både i størrelse og i sportslig nivå. Med om lag 100 aktive juniorer
er det umulig å ikke legge merke til stor aktivitet på treningsområdet på ettermiddager og kvelder. Marcus
Knudsen har hovedansvaret for trening av de fleste juniorgrupper, men Stine Axelsen har overtatt ansvaret
for knøttene, og trener i økende grad også eldre juniorer.
Metis Toppidrett
Vi er nå inne i det fjerde skoleåret med ansvar for golfgruppen ved Metis videregående, Toppidrett. Dette
har utviklet seg til å bli et attraktivt tilbud til unge golfere fra regionen som ønsker å satse på golf kombinert
med skole, uten å måtte flytte hjemmefra. Gruppen har nå vokst til 8 elever fra 5 klubber, hvor 4 er medlem
i Fana Golfklubb.
Sommerskole for barn
Det ble i 2019 som vanlig arrangert sommerskole for barn i starten av skoleferien. Våre assistenttrenere
sammen med representanter fra Team Fana Junior Elite og Eagle var ansvarlige for gjennomføring. Det var
stor variasjon i aktiviteter, med trening, øvelser, leker og spill på banen. Sommerskolen arrangeres normalt
første uken av skoleferien.

Turneringsaktivitet i Fana Golfklubb
Det ble i 2019 arrangert 13 klubbturneringer, to færre enn i 2018. Turneringene i 2019 hadde til sammen
612 deltagere, hvilket er en nedgang på 1,3 prosent sammenlignet med 2018. Dette skyldes færre
turneringer, da gjennomsnittlig deltagelse pr turnering økte fra 44 til 47. I tillegg til klubbturneringer ble
det arrangert regionale turneringer slik som Region Tour, Ladies Tour og Narvesen Tour.
De ulike gruppene (senior, dame og herre) hadde sine ukentlige turneringer gjennom sesongen, og det er
rapportert økt turneringsdeltagelse i området 15-25%. God planlegging i forkant av sesongen og godt
samarbeid mellom komitéer og administrasjon er avgjørende faktorer for er godt turneringsprogram og
god gjennomføring.
Et godt og variert turneringsprogram slik at alle interesser kan ivaretas både sportslig og sosialt er viktig.
Samtidig erkjenner vi at mange medlemmer ønsker å spille uten å delta i turnering, og det er viktig å tilby
attraktive spilletider også til disse. Det er gjort ulike tiltak for å forbedre utnyttelsen av banekapasiteten i
2020. Dette går på endring i gjennomføring av klubbmesterskapene, samt hvordan klubbturneringer i
helgene gjennomføres. Takk til alle komitéledere og komitémedlemmer som gjør et uvurderlig arbeid.
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Sportslige resultater
Under følger utvalgte resultater for 2019. Se ellers de enkelte komitérapporter for ytterligere informasjon.
Klubbmesterskap

Damer/Jenter

Herrer/Gutter

Damer / Herrer

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Senior

Eldre Senior

Junior

1.
2.
3.

Silje Torvund Ohma
Mia Sandtorv Lussand
Mine Othilie Riis Lied
Evelyn Merete Bratland
Marina Elisabeth Fosse
Vanja Granheim
Åse Scheie
Sigvor Rokne Reisæter
Silje Torvund Ohma
Mia Sandtorv Lussand
Mine Othilie Riis Lied

Øyvind Bjørnestad
Sveinn Orri Snæland
Nicholas Mccourt
Mats Anders Jønsson
Jan Morten Løtveit
Lawrence Mccourt
Svein Olaf Hansen
Per L. Eide
Daniel Lunde
Tobias Bussesund
Peter Olai Ottesen
Even Johannessen

NM lag

Damer/Jenter

Herrer/Gutter

Damer / Herrer

2. plass i 1. divisjon
Laget: Julie Christine Riis Lied, Lisa
Linnea Riis Lied, Mine Othilie Riis
Lied
2. plass i topp-divisjonen
Laget: Karen Klubben, Mia Sandtorv
Lussand, Mine Othilie Riis Lied, Silje
Torvund Ohma

11. plass i topp-divisjonen
Laget: Andreas L. Aronsen, Christian
K. Skaale, John Phimdee, Lars M.
Sandvoll, Jarand Ekeland Arnøy
11. Plass i topp-divisjonen
Laget: Christian Kahrs Skaale, Even
Johannessen, Heine Tangerås, Peter
Olai Ottesen, Thomas Wiers
Bjørnsen

Junior

Herrelaget rykket med knappest mulig margin ned fra topp-divisjonen. Dette betyr at både dame- og
herrelaget skal spille 1. divisjon i 2020. Turneringen går på Fana GK.
NM

Damer/Jenter

Herrer/Gutter

Damer / Herrer
Beste plassering
Senior (50+)
Beste plassering
Supersenior (70+)
Beste plassering
Junior
Beste plassering

T5. plass
Silje Torvund Ohma

T5. plass
Jarand Ekeland Arnøy

Ingen deltagere fra Fana GK

Ingen deltagere fra Fana GK
1. plass
Jon Klyve
13-15 år: Ingen deltagere fra FGK
16-19 år: Ingen deltager fra FGK

Ingen deltagere fra Fana GK
13-15 år: 2. plass
Elisabeth Børsheim
16-19 år: 1. plass
Mia Sandtorv Lussand

I 2019-sesongen endte vår proffspiller Jarand E. Arnøy på 6. plass i Nordic League med en rekke topp 10
plasseringer. I European Tour kvalifiseringen i 2019 kvalifiserte han seg gjennom steg 1 og 2, men fikk ikke
det helt til i finalesteget, og klarte ikke Europatour-kortet denne gang. Istedenfor fikk han med seg kategori
på Challenge Tour, som altså er nivået under European Tour. Jarand starter 2020-sesongen i Spania i
februar, hvor hovedfokus for året er å sikre plass på European Tour. Han kommer til å spille på Challenge
Tour, Asia Tour, Nordic Golf League og selvfølgelig Q-School European Tour.
Fana Golfklubb har to tidligere juniorer som går på college i USA og spiller for skolelagene; Lisa Linnea Riis
Lied og Christian Kahrs Skaale. Begge spiller turneringer når de er hjemme om sommeren, og
forhåpentligvis vil vi se dem mye rundt klubbhuset også.
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Juniorene som fremdeles bor i Norge har markert seg både regionalt og nasjonalt. På Narvesen Tour har
det vært god deltagelse fra de yngre juniorene i Fana Golfklubb. Jentene har fortsatt å markere seg, og på
den nasjonale Srixon Tour var det fire Fana-jenter å finne blant de syv beste sammenlagt, hvor Mia og Silje
bekler hhv. første og andreplass. Også på Garmin Norgescup markerte Fana-jentene seg med fire spillere
blant de fem beste på Order of Merit. Også her finner vi Mia og Silje på de to øverste plassene. Flere av
jentene har representert Norge internasjonalt. Karen Klubben, Mia Sandtorv Lussand, Mine Othilie Riis
Lied og Silje Torvund Ohma sammen med to andre norske jenter representerte Norge i lag-EM for juniorer.
Mia og Silje representerte i tillegg Norge i European Young Masters i juli. Det gikk heller ikke upåaktet hen
da Mia i august endte på tredjeplass i British Girls, en av verdens største juniorturneringer for jenter.

Bane og treningsområder
Head greenkeeper Daniel Kristiansen har hatt med seg Kim Kristiansen og Craig Batty. I tillegg har det vært
fem sesonghjelpere.
Tee-steder
I 2018 tok vi fatt på oppgaven med å utbedre tee-steder. Dette arbeidet fortsatte i 2019, hvor tee-stedene
på hull 14 (tee 51), hull 17 (tee 43/48/51) og hull 18 (tee 48) ble ferdigstilt. Flere tee-steder planlegges
oppgradert i årene fremover, og i det korte bildet er det en del av 38-tee’ene som vil bli prioritert.
På hull 11 er steinuren ved tee forvandlet til en flott område med belegningsstein og natursteinmur.
Resultatet er så vellykket at vi vil vurdere tilsvarende oppgradering flere steder i årene fremover.
Fairways
Våre fairways har i 2019 vært bedre enn på mange år. Gode vekstforhold har bidratt, men
vedlikeholdsarbeidet vi igangsatte tidlig i sesongen har også gitt veldig god effekt. Planen var å gjøre mer
av dette gjennom sesongen, men værforholdene gjorde at vi stadig måtte utsette, og vi fikk dessverre ikke
gjort så mye som vi ønsket. Arbeidet fortsetter i 2020.
Greener
Greenene har også i 2019 vært gode. Vi har et mål om at greenene skal holde konstant hastighet gjennom
hovedsesongen, og dette mener vi at vi har klart i veldig stor grad. Vedlikehold av greenene har høyeste
prioritet også fremover. Vi merker også at medlemmer og gjester har blitt flinkere til å reparere
nedslagsmerker, men vi har fortsatt noe å gå på. Dette er et forhold der det er lov til å rette en pekefinger
til din spillepartner dersom dette er nødvendig. Det å vise at man bryr seg er smittsomt.
Drenering
2019 var ikke det stor dreneringsåret, men vi har flere prosjekter gående i skrivende stund. Blant annet
pågår det arbeid med drenering på hull 2 og 6.
Treningsområdet
I forkant av sesongen 2019 flyttet vi lensene på drivingrangen lenger ut for å redusere antall baller som
blir slått utenfor området. Vi har også satt opp nett på lensene for å hindre ballene i å gå over lensen når
det blåser. Dette har hatt god effekt, og vi har denne vinteren sikret lensene rundt hele drivingrangen.
Treverket på flytebroen over Skeievannet var etter 16 år modent for utskifting. I november tok en iherdig
dugnadsgjeng fatt på oppgaven, og etter tre ukers imponerende arbeid fremstår nå broen i en
imponerende stand. I tillegg til at treverket er nytt, er nå hele broen bredere, slik at møtende trafikk nå
kan passere hverandre hele veien. Tusen takk til alle som har bidratt, og spesielt Jon Klyve som har stått
for planlegging og arbeidsledelse gjennom hele prosjektet.
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Sikkerhet
Sikkerhet for ansatte, spillere og andre som ferdes på og ved banen har høyeste prioritet. Det har i 2019
ikke blitt rapportert alvorlige ulykker med skade på mennesker, men det har som tidligere år vært noen
uheldige episoder som har opplevdes svært ubehagelig. De mest utsatte er banemannskapet, som ofte
ferdes der spillerne kommer. Det er spilleren, og spilleren alene, som har ansvaret for at banemannskapet
og andre ikke utsettes for fare. Det betyr at man ikke skal slå ballen når det er den minste mulighet for at
ballen kan treffe mennesker, uten at det er gitt klarsignal fra den som kan være i faresonen. Dette gjelder
også på drivingrangen når banemannskapet henter inn baller fra vannet.
Det har i 2019 blitt rapportert noen skader på omkringliggende bolighus. Uhell kan skje, men det er uansett
deg som spiller som er ansvarlig for egne handlinger. Spesielt har det oppstått en del uheldige episoder på
hull 16, når spillere prøver å nå greenen fra tee.

Klubbhus og proshop
I 2019 fornyet vi sortimentet, spesielt på tekstil. Det er gledelig å se at medlemmene i økende grad
benytter vår egen shop til sine innkjøp. Dette gjør at vi kan ha et bedre utvalg av varer. I 2019 har vi økt
tilbudet av ulike baller og hansker, og vi styrker dette tilbudet ytterligere i 2020. Når det gjelder køller er
hovedfokuset fortsatt tilpasning av riktig utstyr til den enkelte som er hovedfokus. Husk at dette gjelder
spillere på alle nivåer, ikke bare de beste. Vi fortsetter denne satsingen i årene fremover.
Mange har oppdaget at myten om at en proshop holder høyere priser enn andre butikker ikke stemmer.
Vi er konkurransedyktig på pris, og ofte vil du finne at varer er billigere i din egen shop enn hos andre.
Trappen mellom første og andre etasje er nå borte. Dette gjør at vi kan tenke litt nytt på hvordan vi skal
utnytte plassen. En av konsekvensene er at vi nå har bedre forutsetninger for å kunne utvide tilbudet av
mat og kioskvarer.

Spørreundersøkelsen
Spørreundersøkelsen i 2019 ble gjennomført i tre deler; juni, juli og september. Dette er andre året med
denne undersøkelsen, og det er gledelig å se at de fleste piler peker oppover. Det er viktig å få
tilbakemelding fra medlemmene, både på hva som er bra og hva som bør forbedres. Begge deler er viktige
signaler som vi tar med oss i det videre arbeidet. Vi har fokus på å legge forholdene best mulig til rette for
klubbens medlemmer, men det er mange hensyn å ta, og det er dessverre ikke mulig å imøtekomme alle
ønsker. Uansett er det viktig at så mange som mulig besvarer undersøkelsen når den kommer i 2020 slik
at vi får best mulig grunnlag for å stake ut kursen videre.

Frivillig arbeid
Fana Golfklubb er som idrettslag flest avhengig av frivillig arbeid for å holde kostnadene nede, og samtidig
kunne presentere klubben fra sin beste side. Det er mange som yter betydelig innsats, noe alle
medlemmene bør sette pris på. Vi har i 2019 registrert flere dugnadstimer enn tidligere. På flytebroen ble
det som nevnt over lagt ned en betydelig innsats. Veien bak greenen på hull 12 fikk også en oppgradering,
da en ivrig gjeng fra herregruppen trillet inn mange tonn med grus en sensommerkveld i august.
Gartnergruppen har også i 2019 sørget for å holde området rundt klubbhuset og bort mot
parkeringsplassen i god stand. På den ordinære vår-dugnaden har det vært fallende oppslutning de senere
år. I 2019 endret vi denne fra helg til ukedager, hvilket ga et stort oppsving i deltagelsen. Resultatet var så
bra at vi fortsetter med dette fremover. I tillegg har det vært mange i sving gjennom året med ulike
oppgaver, slik som komitéarbeid, innsamling av rangeballer på avveie, kurs og opplæring, og mye annet.
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Det er gledelig å registrere stor velvilje når vi i administrasjonen ber om hjelp til å løse ulike oppgaver,
enten det er fysisk arbeid eller rådgivning og annet der vi kan trekke på den kompetanse som finnes blant
medlemmene. Oppgavene tar ikke slutt, så ta kontakt med administrasjonen om du har lyst og anledning
til å bidra.
Marshal-tjeneste
De siste to årene har vi jobbet med å få struktur på Marshal-tjenesten på ettermiddag/kveld og noe i
helgene. Vi har klar bra dekning i noen perioder, mens det i andre perioder har vært krevende å få dette
til. I medlemsundersøkelsen i 2019 har mange respondert positivt på å bidra som Marshal, og vi håper
dermed at vi skal klare å gjøre et løft på dette området i kommende sesong.
Tjenesten er veldig godt mottatt blant spillerne, både medlemmer og gjester. I tillegg til å hjelpe til med å
holde god flyt på banen serveres det snacks og kald drikke. Det blir også avkrevd greenfee fra gjester som
ikke har betalt.
Veien Til Golf
Vi hadde mange nye medlemmer som tok VTG i 2019. Selv om vi bruker ansatte på selve kurset er vi
avhengige av frivillige krefter når det gjelde banespill (oppspill). Takk til herregruppen og andre frivillige
som gjennom 2019 gjorde en stor innsats på dette.
Juniortreninger
Trening av juniorene blir i hovedsak ivaretatt av ansatte trenere. Vi jobber med å utvikle treningstilbudet,
og vil da ha behov for flere foreldre eller andre som kan engasjere seg i gjennomføring av trening og
aktiviteter.
Komitéer
Fana Golfklubb har mange komitéer som gjør en stor innsats gjennom hele året. Det ville ikke latt seg gjøre
å drive klubben på den måten vi gjør uten dette bidraget. Fra tid til annen ønsker sittende
komitémedlemmer avløsning. Dersom noen har et ønske om å bidra kan dere ta kontakt med sittende
komitéledere eller med administrasjonen.

Samarbeidspartnere/sponsorer
Som golfklubber flest er Fana Golfklubb avhengig av samarbeidspartnere for å kunne utvikle både anlegg
og det sportslige tilbudet. Vi har i dag samarbeidspartnere som har vært med oss lenge, men det har også
kommet til mange nye de siste årene. Det er gledelig å se at de fleste av våre samarbeidspartnere velger
å fornye avtalen om samarbeid, og at nye er på vei inn. Det er en bekreftelse på at samarbeidspartner
opplever at det er verdiskapende å støtte Fana Golfklubb og profilere seg her.
I tillegg til sponsoravtaler har vi flere samarbeidspartnere som fokuserer på arrangement, enten for kunder
eller for ansatte, og/eller aktiviteter/kurs for ansatte. Arrangementene er en god måte til å treffe ansatte
og kunder i et annet miljø. Uansett antall hull, spilleform eller premier, har man anledning til å skape gode
relasjoner som vil være positive for alle parter.
Vi retter en stor takk til våre samarbeids-partnere som har støttet Fana Golfklubb i 2019, og ser frem til
godt samarbeid i årene fremover.
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Saksliste årsmøtet
Årsmøtet avholdes i klubbhuset, Fana Golfklubb, torsdag den 13. februar 2020 kl. 18.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Godkjenne de stemmeberettigede
Valg av dirigent
Valg av protokollfører(e)
Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Behandle styrets årsberetning, årsregnskap, revisors beretning og kontrollkomitéens
beretning for 2019
Fastsette medlemskontingenter for 2020
Vedta klubbens budsjett for 2020
Behandle klubbens organisasjonsplan
Behandle innkomne forslag og saker
Engasjere statsautorisert/registrert revisor
Valg av tillitsvalgte og komiteer i henhold til Fana Golfklubbs lover
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Sak 6 – Styrets årsberetning, regnskap, revisors beretning og
kontrollkomitéens beretning for 2019
Styrets årsberetning 2019
Det har vært avholdt 8 styremøter i 2019. Styremedlemmene har også deltatt i komiteer og utvalg etter
behov. Styret har ikke arbeidet med krevende saker i 2019.

Resultat 2019
Fana Golfklubb fikk i 2019 et overskudd på kr 1 214 594, hvilket er kr 800 000 bedre enn i 2018. I tillegg til
at 2019 var et godt år med mye bra vær er hovedforklaringene tidlig baneåpning, økt aktivitet og
medlemsvekst.
Inntekter
Etter korrigeringene som nevnt over endte medlemskontingenter på kr 6 934 309 (kr 6 332 894 i 2018)
mot et budsjett på kr 6 500 000. Antall medlemmer pr 31.12.2019 var 1734, en økning på 2,2 prosent
sammenlignet med 31.12.2018. Økningen i kontingentinntekter skyldes i hovedsak medlemsvekst.
Omsetningen i butikk ble i 2019 kr 2 158 399 (kr 1 869 415 i 2018) hvilket er en økning på nærmere
kr 300 000 fra året før. Brutto bidrag fra butikkdriften ble kr 702 429 (kr 410 142 i 2018), hvilket er betydelig
høyere enn budsjettet på kr 440 000. Den høye omsetningen og marginforbedringen skyldes delvis sterk
økning i kiosk-omsetningen, samt at vi startet 2019 med lavt varelager og i all hovedsak har kunnet tilby
nye varer. I forbindelse med varetelling er varelageret ikke skrevet ned for ukurans (kr 70 000 i 2018).
Inntektene fra drivingrange ble kr 1 021 765 som er nesten kr 300 000 høyere enn i 2018. Dette skyldes
mindre stenging av rangen grunnet is på vannet, lenger sesong og generelt økt aktivitet. Inntektene fra
greenfee endte på kr 1 105 677 som er kr 269 109 høyere enn i 2018. Mye av forklaringen kan tilskrives en
bane i svært god stand og lang sesong.
Inntektene fra kurs og instruksjon endte på kr 637 155, en økning på kr 53 068 sammenlignet med 2018.
Det var vekst på de fleste områder, både junior- og toppidrett, bedrift og medlemskurs. Tallene inkluderer
ikke inntekter fra VTG på om lag kr 380 000, som inntektsføres under kontingenter.
Inntekter fra bedriftsmarkedet på kr 727 041 utgjør en økning på kr 284 702 sammenlignet med 2018.
Økningen kan tilskrives at det har kommet til flere nye samarbeidspartnere. Samtidig har det i 2019 vært
flere bedriftsarrangementer sammenlignet med foregående år.
Tilskudd, herunder offentlig støtte, ga inntekter i 2019 på kr 1 037 625 mot kr 935 805 i 2018. Driftsstøtte
fra Bergen kommune ble redusert. Samtidig har inntekter fra Norsk-Tipping (Grasrotmidler) økt. Vi har
også kommet inn igjen på støtte fra bingo. Til sist kan nevnes at tildelingen på momskompensasjonen ga
bedre uttelling enn ventet.
Andre inntekter utgjorde kr 1 333 228 i 2019 mot kr 1 283 832 året før. Beløpet inkluderer
forsikringsoppgjør for tyveri og skader i 2019, samtidig som en del inntekter for gjennomfakturerte
kostnader vs. vår sameier i 2. etasje falt bort.
Samlede inntekter i 2019 endte på kr 14 955 200 mot kr 13 009 323 året før og et budsjett på
kr 12 500 000.
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Kostnader
Leiekostnader var i 2019 kr 1 608 799 (kr 1 574 161 i 2018), en begrenset økning på kr 34 638 sammenlignet
med året før. Driftskostnadene til bane på kr 1 515 255 er kr 883 652 høyere enn året før. Det er verdt å
merke seg at kostnadene i 2018 var vesentlig lavere enn forventet grunnet en ekstremt tørr sommer, slik
at sammenligning av kostnader i 2019 mot 2018 ikke gir et riktig bilde. Allikevel er kostnadene til bane i
2019 om lag kr 600 000 høyere enn budsjettet på kr 900 000. Drøye kr 200 000 av dette avviket er
reparasjon etter tyveri/skade (forsikringssak) samt andre kostnader som har en motpost på inntekter.
Videre er om lag kr 250 000 knyttet til prosjekter og ekstraordinære kostnader, herunder vedlikehold av
lenser på drivingrangen og kjøp av dreneringsrør til hull 6/10. Det resterende avviket på kr 150 000 skyldes
lang sesong og høyere aktivitet enn forventet gjennom hele sesongen.
Kostnadene til sport var i 2019 kr 682 352, hvilket er om lag kr 100 000 høyere enn året før, men noe lavere
enn budsjettet. Om lag 50 prosent er knyttet til premier og andre kostnader i forbindelse med turneringer
i Fana GK.
Lønnskostnadene endte på kr 4 288 425 (kr 4 307 574 i 2018). Til tross for økt aktivitet og mer ressurser til
bane i sesong, var det en reduksjon i lønnskostnader på om lag kr 20 000. Dette er en konsekvens av
bemanningstilpasningen som ble gjennomført i 2018, og helårseffekten av dette i 2019.
Grunnet moderate investeringer de senere år ble avskrivningene noe lavere i 2019 sammenlignet med året
før.
Andre driftskostnader endte i 2019 på kr 2 605 655 som er kr 156 813 høyere enn i 2018, og om lag kr
350 000 høyere enn budsjett. Det er verdt å merke seg at det tilkommer en del ikke budsjetterte
aktiviteter, slik som treningsreiser og andre kostnader som viderefaktureres, og som dermed har sin
motpost på inntekter. For øvrig har noen kostnader økt i 2019 (blant annet NGF-avgift), mens andre
kostnader er redusert (blant annet strøm og regnskapsføring).
Totale driftskostnader i 2019 ble kr 13 476 326, sammenlignet med kr 12 338 754 året før.

Vesentlige balanseposter, investeringer i 2019
Balansen er solid med en egenkapital på kr 25 030 080, hvilket utgjør en egenkapitalandel på 76,5 prosent.
Det er i 2019 gjennomført investeringer på om lag kr 500 000, i all hovedsak knyttet til bane og maskiner.
Varelager butikk økte moderat gjennom året fra kr 247 526 til kr 269 221. Varelageret er på et nivå som
må regnes som lavt i forhold til omsetningen.
Ved utgangen av 2019 var brutto kundefordringer kr 142 144, ned fra kr 184 997 pr 31.12.2018. Hensyntatt
avsetningene til tap på fordringer på kr 70 894, (ned fra kr 118 243 året før) er netto kundefordringer ved
utgangen av 2019 kr 71 250, sammenlignet med kr 66 754 året før.
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Likviditet
Likviditetssituasjonen bedret seg vesentlig gjennom 2018, en utvikling som har fortsatt i 2019. Med unntak
av ved inngangen til året har vi ikke benyttet tilgjengelig kassekreditt. Pr 31.12.2019 var tilgjengelig
likviditet, inklusive tilgjengelig kassekreditt, kr 2 570 656, hvorav kr 1 170 656 er bankinnskudd og
kontanter. Av dette er kr 135 787 bundne skattetrekksmidler.
Fana Golfklubb hadde ved årsskiftet langsiktig gjeld i form av lån til DNB med restgjeld kr 5 881 980. Lånet
har et årlig avdrag på om lag kr 510 000.
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved
utarbeidelsen av regnskapet.

Utsikter for 2020
Fana Golfklubb går inn i 2020 med et økonomisk fundament som er bedre enn på lenge. Økte inntekter og
en tilpasset kostnadsbase gir grunnlag for videreutvikling av klubb og bane. Det er et mål å løfte kvaliteten
på produktet Fana Golfklubb vesentlig i årene fremover. Dette inkluderer en rekke kostnadskrevende
prosjekter som ønskes gjennomført. Vi kan derfor ikke senke skuldrene, men hele tiden fokusere på både
inntekter og kostnader.
Selv om likviditeten nå er god må den styrkes ytterligere. Dette er nødvendig for å kunne stå rustet til å
håndtere en dårlig sesong eller to. Det er også viktig for å kunne møte uforutsette vedlikeholdsutgifter,
samt å kunne planlegge større oppgraderinger på banen. Det legges derfor opp til økte, men fortsatt
moderate investeringer i 2020. I motsetning til tidligere år har vi denne vinteren kunne sette i gang
prosjekter hvor det påløper eksterne kostnader. Dette innebærer blant annet oppgradering av flytebroen,
og drenering ved hull 6 og 10. For øvrig vil arbeidet med oppretting av skjeve tee-steder fortsette i 2020,
sammen med utbedring av droppesonene. I tillegg vil arbeidet med å heve kvaliteten på fairway ha høyeste
prioritet.

Ytre Miljø
Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø, utover
normal drift av motoriserte kjøretøy. Golfklubben arbeider aktivt for å ivareta og forbedre miljøet på og
rundt golfklubbens anlegg, slik at det kan fremstå attraktivt både for mennesker og dyr. Fana Golfklubb
bruker i hovedsak organisk og sent oppløselig gjødsel for å minimere avrenning fra området.

Forskning og utvikling
Det har i 2019 ikke medgått utgifter til forskning og utvikling.

Arbeidsmiljø, sikkerhet og likestilling
Arbeidsmiljøet anses som godt. Det er registrert 5 sykefraværsdager i 2019, som utgjør 0,25%. Det har ikke
blitt rapportert om alvorlige skader eller ulykker på arbeidsplassen. Risikoen for arbeidsulykker er størst
blant banemannskapet. Styret har fokus på sikkerhet, både for spillere og ansatte, og følger opp alle
alvorlige hendelser.
Fana Golfklubb har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn,
og har lagt forholdene til rette for dette med tanke på toaletter/garderobe etc. I 2019 har det ikke vært
fast ansatt kvinner. Det har vært 3 deltidsansatte kvinner i klubben i 2019. Det er kvinner i alle komiteer,
med unntak av herregruppen. Klubbens styre har bestått av fire menn og to kvinner.
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Som en av de største klubbene i Norge, med en meget sentral beliggenhet, har Styret i Fana Golfklubb stor
tro på fremtiden. Vi ser at det er et potensial i å fortsette den positive utvikling av klubb og bane, noe som
ventes å føre til økt aktivitet og økt medlemstilfredshet. Gjennom året som har gått har vi langt på vei blitt
en veldrevet golfklubb rustet for fremtiden.

28.01.2020
Styret i Fana Golfklubb
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Revidert årsregnskap for 2019
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28.01.2020
Styret i Fana Golfklubb
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Revisors beretning

Side 24

Årsmøte | Fana Golfklubb | 13. februar 2020

Side 25

Årsmøte | Fana Golfklubb | 13. februar 2020

Kontrollkomitéens rapport
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Sak 7 - Medlemskontingenter for 2020
Styret foreslår medlemskontingenter for 2020 som følger:

Innskuddsmedlem
TYPE

Årlig avgift
AKTIV
Kr 7 250
Kr 5 650
Kr 4 000
Kr 1 900

SENIOR
EKTEFELLE/SAMBOER (Registrert)
STUDENT1)/MILITÆR2)
JUNIOR (t.o.m. 19 år)

Årlig avgift
PASSIV
Kr 1 450
Kr 1 450
Kr 1 450
Kr 400

1) Til og med 28 år. Kvittering for betalt semesteravgift skal fremvises
2) Gjelder førstegangstjeneste

Det presiseres at berettigelse av rabatt for ektefelle/samboer kun gjelder innskuddsmedlemmer, og
forutsetter at den andre part i forholdet har et ordinært medlemskap med full spillerett.

Medlemskap uten innskudd
TYPE

Årlig avgift

FANA START
MEDLEMSKAP UTEN INNSKUDD
MEDLEMSKAP UTEN INNSKUDD STUDENT
MEDLEMSKAP UTEN INNSKUDD JUNIOR
JUNIOR PÅ SPESIELLE VILKÅR (treningsavgift kommer i tillegg)
JUNIOR PÅ SPESIELLE VILKÅR – KNØTTER

Kr 1 950
Kr 8 400
Kr 4 450
Kr 2 650
Kr 1 900
Kr 2 150

Medlemskap har befriende økonomisk virkning fra kommende årsskifte etter at det er sagt opp. Frist for
oppsigelse er altså 31. desember, jfr. Fana Golfklubbs lover.
Styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgifter for de grupper der dette er relevant.
Dugnad og komitearbeid vil bli premiert med maksimum ett gavekort i klubbens proshop, til en verdi av kr
500. Gavekortet kan benyttes til kjøp av fysiske varer.
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Sak 8 - Budsjett 2020
2018

2019

2020

Regnskap

Regnskap

Budsjett

Endring vs
regnskap '19

Inntekter
Kontingenter
Drivingrange
Green fee
Kurs og instruksjon
Salg butikk
Bedriftsmarked
Tilskudd, offentlig
Andre inntekter

6 332 894
724 381
836 569
584 087
1 869 415
442 339
935 805
1 283 832

6 934 309
1 021 765
1 105 677
637 155
2 158 399
727 041
1 037 625
1 333 228

7 200 000
900 000
950 000
650 000
2 000 000
600 000
1 200 000
1 100 000

3,8 %
-11,9 %
-14,1 %
2,0 %
-7,3 %
-17,5 %
15,6 %
-17,5 %

Sum driftsinntekter

13 009 323

14 955 200

14 600 000

-2,4 %

1 459 274
1 574 161
631 603
573 984
4 307 574
1 343 317
2 448 842

1 455 970
1 608 799
1 515 255
682 352
4 288 425
1 319 870
2 605 655

1 400 000
1 800 000
1 460 000
720 000
4 700 000
1 300 000
2 600 000

-3,8 %
11,9 %
-3,6 %
5,5 %
9,6 %
-1,5 %
-0,2 %

12 338 754

13 476 326

13 980 000

3,7 %

DRIFTSRESULTAT

670 568

1 478 874

620 000

Rentekostnader

255 056

264 280

250 000

ORDINÆRT RESULTAT

415 513

1 214 594

370 000

Varekost butikk
Leiekostnader
Drift bane, anlegg
Sport
Lønnskostnader
Avskrivninger
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

Styret gis fullmakt fra årsmøtet til å justere rammene for det enkelte område gjennom året, dersom dette
ikke bryter med Fana Golfklubbs normale virksomhet og resultatet i budsjett-året 2020.
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Sak 9 - Organisasjonsplan 2020
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Sak 10 - Innkomne forslag og saker
Forslag fra styret og administrasjonen
Våren 2019 ble det satt i gang en prosess for å øke omsetningshastigheten på innskudd eiet av tidligere
medlemmer. Prosessen innebar å invitere slike innskuddseiere til å tilby sitt innskudd for salg, for deretter
å tilby medlemmer uten innskudd å kjøpe for en pris som matchet tilbyder. Gjennom året ble det formidlet
om lag 30 innskudd gjennom denne ordningen. Ordningen medførte betydelig administrasjon og innebar
krevende kommunikasjon med selgerne.
Basert på erfaringen med prosessen, den informasjon om prisforventninger fra selgere og hos kjøpere
administrasjonen har tilegnet seg, samt det faktum at klubben løpende har forespørsler om kjøp av
innskudd, ønskes en løsning som gir mer fleksibilitet. Det er derfor ønskelig å kunne tilby utmeldte eiere
av innskudd å kjøpe deres innskudd for en gitt pris. Med dette vil klubben kunne ha innskudd «på lager»,
og vil ikke være avhengig av å matche selger og kjøper løpende, men kan operere mer fleksibelt.
Kommunikasjonen med både selger og kjøper vil med en slik løsning forenkles. Det presiseres at ordningen
ikke foreslås med formål om å drive spekulasjon i kjøp og salg av innskudd.

Forslag til beslutning:

Fana GKs lover §30 (2) endres slik (endringen er understreket):
Medlemsinnskuddet/lånet forfaller til innfrielse ved medlemmets utmelding av klubben, dog slik at klubben
ikke plikter å tilbakebetale innskuddet/lånet før et nytt medlem innbetaler til klubben et tilsvarende
innskudd/lån. Klubben kan tilbakebetale medlemsinnskuddene/-lånene helt eller delvis til enhver tid, men
da skal alle medlemmer med medlemsinnskudd/-lån behandles likt. Klubben kan tilby innskuddseiere som
ikke lenger er medlem i Klubben om å selge sitt innskudd til Fana Golfklubb. Fana Golfklubb kan erverve
slike innskudd i den hensikt å selge disse videre til medlemmer uten innskudd. Antall innskudd som til enhver
tid kan eies av Klubben begrenses til 30. Til hvilken pris innskudd kan kjøpes og selges fastsettes av Styret.
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Sak 11 - Engasjere revisor
Styret foreslår å engasjere Ernst & Young v/statsautorisert revisor Eirik Moe.

Sak 12 - Valg av tillitsvalgte og komitéer i henhold til Fana Golfklubbs
lover
Innstilling fra valgkomitéen
Styret
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Arvid Jacobsen
Erik Myking
Marianne Roy
Geir Hansen
Åse Scheie
Atle Ulvesæter
Stian Aadland

Ikke på valg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Ikke på valg
Gjenvalg
Nyvalg

Valgt for 2019 og 2020
Velges for 2020 og 2021
Velges for 2020 og 2021
Velges for 2020 og 2021
Valgt for 2019 og 2020
Velges for 2020
Velges for 2020 og 2021

Per Olav Barikmo
Edith Kalve
Eivind Are Moen

Gjenvalg
Ny
Ny som vara

Velges for 2020
Velges for 2020
Velges for 2020

May Helland
(sign.)

Lisbeth Riis Lied
(sign.)

Kontrollkomité
Leder
Komitémedlem
Varamedlem

Valgkomiteen i Fana Golfklubb,
Sven Torgersen
(sign.)

Geir Sten Larsen
(sign.)

Innstilling fra styret
Representanter til ting og utvalg i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett
Fana Golfklubb blir invitert til ulike fora i løpet av året (Golfting, Golfforum, Områdevis lederforum,
Idrettsrådet/Idrettskretsting o.a.). Noen foregår hvert år, mens andre bare hvert andre eller tredje år. Det
kan også oppstå ekstraordinære ting og nye møteplasser. Styret foreslår derfor følgende vedtak:
«Styret får fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjoner som klubben er
tilsluttet».
Valgkomité
Leder
Komitémedlem
Komitémedlem
Varamedlem

Sven Torgersen
May Helland
Helge Hansen
Lisbeth Riis Lied

Gjenvalg
Gjenvalg
Ny
Gjenvalg
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VEDLEGG 1 – Komitérapporter 2019
Årsmelding for Turneringskomitéen 2019
Komitéen har bestått av:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Jens Grimsgaard, leder
Egil Rebne
Yngve Bolstad
Anders Myhr

Henrik Gulbrandsøy
Tom Greve Wilhelmsen
Helge Rong (ny)
Arne Christiansen (ny)

Turneringsstaben har vist stor kontinuitet i de siste 5 årene og også 2019-sesongen har bestått av mange
og godt kjente navn. Staben (med komiteen) har stått for planlegging og avvikling av turneringsprogrammet:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Stein Opsahl
Hans-Magne Ellingsen
Mats Jønsson
Jan Skjold

Vanja Granheim
Rune Wingsternes
Arvid Jacobsen

I tillegg har Sven Torgersen vært «assosiert medlem» og tok ansvar for Hordaland Region Tour på Fana
samt Fana Match.
Årets turneringsprogram var satt opp med 12 turneringer hvorav 4 gikk over to dager.
Klubbmesterskapene ble arrangert som i fjor over to helger:
▪
▪

Damer/Herrer/Juniorer
Seniorer/Eldre Seniorer

24-25. august
31. august - 1. september

Komitéleder + et par representanter hadde ett planleggingsmøte med administrasjonen for å planlegge
sesongen og enes om retningslinjer. Det ble også gjennomført et evalueringsmøte i etterkant av sesongen
med fokus på avvikling av Klubbmesterskap 2020.
Den erfarne turneringsstaben sørget sammen med god assistanse fra administrasjonen, for en meget god
gjennomføring av turneringene. Turneringene ble i hovedsak bemannet med to personer; én
turneringsleder fra komitéen og én medhjelper fra staben.
Vi har etter beste evne delt referater og bilder på Fana GK sin web-side.
Turneringene har totalt sett hatt en deltakelse med totalt 612, som tallmessig er en svak nedgang fra 2018.
Men da hadde vi 2 flere turninger med bl.a. Jubileumsturning, så egentlig har vi fått en større tilslutning.
Pink Cup ble arrangert av Damegruppen.
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Turneringene rangert etter deltagelse/popularitet:
Fana Four Ball / Best Ball
Åpningsturnering
Fana Oktober Open
Fana Sommer Open (1 og 2)
Fana 3+1 (improvisert)
Flaggturnering
St. Hans Turnering
Klubbmesterskap S/ES
Klubbmesterskap H/D/J
Hordaland Region Tour
Pink Cup
Fana Match

2019

2018

2017

72
71
70
67
64
58
49
47
42
29
27
16

60
94
32
65
21
40
46
44
36
17
51
11

48
76
45
61
33
36
18
25

Klubbmestere 2019
▪ Damer + Juniorer Jenter: Silje Torvund Ohma (tittelforsvarer som vant i omspill mot
Mia Sandtorv Lussand og Mine Othilie Riis Lied)
▪ Herrer: Øyvind Bjørnestad (4 slag foran Sveinn Orri Snæland)
▪ Juniorer Gutter: Tobias Bussesund (1 slag foran Peter Ottesen)
▪ Senior Damer: Evelyn Bratland (1 slag foran Marina Fosse)
▪ Senior Herrer: Mats Jønsson (likt med Morten Løtveit, men foran på beste siste 18)
▪ Eldre Senior Damer: Åse Scheie (foran Sigvor Rokne Reisæter)
▪ Eldre Senior Herrer: Svein Olav Hansen (6 slag foran Per L. Eide)

Klubbmestere f.v. Mats Jønsson (Senior Herrer), Klubbmestere f.v. Øyvind Bjørnestad (Herrer),
Evelyn Bratland (Senior Damer), Åse Scheie (Eldre Tobias Bussesund (Junior Gutter), Silje Torvund
Senior Damer), Svein Olaf Hansen (Eldre Senior Ohma (Junior Jenter + Damer)
Herrer)

Vinner av Fana Match ble vunnet av Stian Leirstein som duellerte i finalen mot Sven Torgersen. Vinner ble
kåret etter shoot-out fra klubbhuset mot hull 9.
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2020
Etter møte med administrasjon og innspill fra styret er vi omforent på å samle alle klubbmesterskapene til
én og samme helg. Mer informasjon om dette vil komme.
Dersom noen av medlemmene savner turneringer eller har forslag til nye turneringer og turneringsformer,
så er det bare å ta kontakt med komitéen. Vi kan selvsagt ikke love noe, men lover å ta forslagene opp til
vurdering.
Turneringskomitéen vil takke Administrasjonen for fantastisk hjelp til gjennomføringen av turneringene.
Vi ønsker også å takke alle som har deltatt i turneringene i 2019 og ønsker alle velkommen til et mangfoldig
turneringsprogram i 2020. En spesiell takk til Turneringsstaben for glimrende innsats.

For Turneringskomitéen
Jens Grimsgaard, leder

Side 34

Årsmøte | Fana Golfklubb | 13. februar 2020

Årsmelding fra Seniorkomitéen 2019
Seniorkomitéen 2019
Leder:
Turneringsleder:
Kasserer:
Revisor:

Hans Chr. Pettersen
Torunn Aamoth
Jon Børger Røed
Jan H. Vik

Valgkomite:

Åse Scheie og Helle Vik

Øvrige medlemmer: Sigvor og Lars Reisæter, Liv Rustung Løvby, Karin og Svein Georg Hansen, Terje Dahl,
Gjert Erik Dahl, Grethe Røed, Turid Aardal, Sigrid Bøtun Klyve, Rune Krey, Svein Håkon Kjerland, Vibeke
Oppedal Larsen, Vidar Bergo Larsen, Turid Andreassen, Steinar Øijordsbakken og Henrik Schaathun.
Komiteen har avholdt 8 møter for å planlegge turneringene og opplæring i Golfbox.
Turneringer
Alle 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. De spilles om mandagen kl. 10.00 og maks 4 flighter om ettermiddagen kl. 16.30. Det er avviklet 17 turneringer i 2019:
3 Texas Scramble
8 Netto slaggolf (4 tellende turneringer for OoM, alle HCP tellende runder)
3 Eclectic (3 tellende for OoM)
2 Par-turneringer, greensome.
1 Stableford 18 hull (kun formiddag, HCP-tellende)
I tillegg er det avviklet Match Play Serie/Cup med 32 deltakere for herrer og 16 deltakere for damer.
Disse turneringene var ledet av Lars Reisæter og Gunnulf Firing, vi takker begge to.
Det har vært stor oppslutning om turneringene med totalt 953 deltakere (845 i 2018). Det fine været førte
til en gjennomsnittlig deltakelse på 61 spillere i vår, og 47 spillere i høst. På hele sesongen var det et snitt
på 53 deltakere pr. turnering. Turneringene har vært gjennomført på en utmerket måte takket være
Torunn Aamoth og alle medhjelpere. En stor takk til de alle.
Resultater etter turneringene
Vandrepokalturnering
VTG:
Det var ingen som hadde 4 tellende runder.
Damer:
1 Bente Hetlevik, 2 May Helland, 3 Helle Vik
Herrer:
1 Roar Hallaråker, 2 Bjarte Svenheim, 3 Steven David Walker
Eclectic
Klasse A:
Klasse A 70+
Klasse B:
Klasse B 70+:

1 Randi Espeland Østvik, 2 Cato H. Salbu, 3 Svein Håkon Kjerland
1 Per L. Eida, 2 Svein Aksel Søvik, Åse Scheie
1 Gunnar Madsen, 2 Arne Rønning Eltvik, 3 Torill Alsaker
1 Bjarte Svenheim, 2 Solveig Falck Galloway, 3 Sigvor Rokne Reisæter

Match play
Herrer:
Damer:

1 Jon Klyve, 2 Gunnulf Firing, 3 Per L. Eide
1 Bente Hetlevik, 2 Sissel Eltvik, 3 Anna R. Drageset
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Økonomi
Det har vært driftsinntekter på kr 58 800 (tallene for 2018 kr 43 195). Utgiftene beløp seg til kr 55 354 (kr
47 573 i 2018). Dette ga et overskudd på kr 3 446 (mot et underskudd på kr 4 378 for 2018). Etter dette
beløper kassen seg til kr 8 075 pr. 31.12.2019.
Sosiale sammenkomster
Det ble avholdt sommeravslutning med kaker og kaffe 24. juni og sesongavslutning med middag og
premieutdeling 23. september hvor ca. 45 seniorer deltok.
Hordaland Seniorgolf
Åse Scheie og Lars Reisæter er kontaktpersonene våre i Hordaland Seniorgolf. Vi takker for den innsats de
har gjort. På klubbens hjemmesider - Seniorgolf kan du finne ytterlig informasjon.
Trening
Det var trening i starten av sesongen, men da oppslutningen var liten, ble fellestreningen avviklet og det
ble i stedet individuell trening med Donovan.
Dugnad
Seniorgruppen har lagt ned betydelig dugnadsarbeid i 2019. En gruppe ledet av Helle Vik har hatt ansvar
for bedene og inngangspartiet til klubbhuset. De har hatt dugnad ved behov. Vi takker de for innsatsen.
Den totale dugnadsinnsatsen til seniorene er estimert til følgende:
Gartnergruppen
Gjennomføringen av turneringene
Forberedelse/avslutning av turneringene + div.
Møter
Totalt

37 timer
340 timer
105 timer
144 timer
626 timer

Totalt har 23 personer deltatt.
Facebook –seniorsiden
Terje Dahl med hjelp av Torunn Aamoth og Gert Erik Dahl har holdt vår facebookside og Seniorsiden på
hjemmesiden til Fana Golfklubb oppdatert. Det oppfordres til at flere lager innlegg på vår facebookside.
Dette er våre informasjonskanaler til spillerne.

For Seniorgruppen
Hans Chr. Pettersen, leder
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Årsmelding fra Herrekomitéen 2019
Herregruppen i 2019 har bestått av Sven Torgersen, Helge Rong, Rune Wingsternes, Krister Karto, Truls
Wergeland og Frank Larsen.
Gjennom sesongen 2019 har herregruppen arrangert Fana Medal, Fana Eclectic, Klubbmesterskap Match,
Fana Fedex og tur til England.

Fana Medal
Hovedaktiviteten til herregruppen er som tidligere Fana Medal. Den går hver onsdag fra mai til medio
august. Dette er en netto slagturnering som er åpen for stort sett alle medlemmer i Fana Golfklubb. I løpet
av 2019 ble det spilt 997 runder på Fana Medal (ca 800 i 2018). 163 medlemmer har deltatt i løpet av
sesongen (122 i 2018).
Årets beste brutto runde ble levert av Jarand Arnøy med 61 slag (ny banerekord).
Resultater for Fana Medal sammenlagt
Klasse A: Øyvind Bjørnestad
Klasse B: Oddbjørn Gule

Eclectic
Eclectic var i år innlemmet i rundene som er spilt på Fana medal og alle deltagere på Fana medal var derfor
med.
Best over 16 runder og vinner av Eclectic: John Phimdee.

Klubbmesterskap Match
Turneringen ble gjennomført på 1 dag. Turneringen gikk over 6 og ni hulls matcher. 16 påmeldte gjorde
dette til en spennende dyst.
Vinner: Stian Leirstein

Fana Fedex
En turnering som ble avgjort etter at beste runde av 4 stk 9 hullsrunder ble tatt med inn i Fana medal
finale. Det ble gjennomført 142 runder i denne turneringen.
Vinner klasse A: Stian Leirstein
Vinner klasse B: Oddbjørn Gule

Facebook
Herregruppen har brukt Facebookgruppen sin til å holde deltakerne orientert om aktiviteter.
Medlemmene har besøkt gruppen flittig slik at dette er blitt en kanal som har fungert godt for
herregruppen.
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Turer og annet
En tur er arrangert i 2019 og denne gikk til England og ble ledet av Frank Larsen. Det var svært gode
tilbakemeldinger på denne turen.
Herregruppen har denne vinteren fortsatt med fysisk trening innendørs men i Landåshallen. Denne
treningen ledes av Jonny Merkesdal.
2019 har vært et aktivt år for herregruppen. Det har vært rekorddeltagelse på Medalrundene. Dette tror
vi skyldes flere forhold. Svært gode spilleforhold - en bane som aldri har vært bedre, shotgunstart, og
etablert turnering som ikke trenger mye publisitet. Det er også hyggelig å registrere at det kommer nye
medlemmer til Fana Golfklubb grunnet Fana Medal-turneringene.
Vi vil gjerne takke administrasjonen for svært godt samarbeid i 2019, det hadde ikke vært mulig å fått
gjennomført aktivitetene på en god måte uten deres medvirkning.

For Herregruppen
Sven Torgersen, leder
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Årsmelding fra Damekomitéen 2019
Damekomiteen 2019
Torill Alsaker, Bjørg Økland, Hilde Ådnøy, Marianne Aadland Stølen, Wenche Øgaard og Monica A. Mo
Møtevirksomhet
Komiteen har hatt fire møter i løpet av sesongen. Før sesongstart, ble det holdt oppstartsmøte for
klubbens damer, der daglig leder Jan Inge Klubben presenterte seg og informerte om Fana golfklubb,
treningstilbud mm.
Damedagene
Vi har også i 2019 hatt tirsdag som vår «damedag». Første damedag var 7. mai. Med 18- og 9-hulls runder
så har man kunne velge mellom å spille formiddag eller ettermiddag. Hver damedag har vært premiert ved
trekning på deltagerkortet. Vi har hatt avslutningsturnering med reker før sommerferien og
avslutningsturnering høst med middag hvor premiering av alle spilte runder for sesongen ble delt ut. Det
er arrangert 7 damedager før, og 7 damedager etter sommerferien. Deltagelse pr damedag har vært en
del høyere i år enn i fjor. Det har vært god oppslutning om arrangementene og likeledes god stemning
gjennom sesongen.
Damegruppen stod som arrangør av Pink Cup 11. mai. Det var 27 påmeldte. Den forholdsvis lave
deltagelsen skyldes sannsynligvis konfirmasjonshelg. Været var strålende og stemningen god. Det ble
samlet inn kr 13 142 til Rosa Sløyfe v/Kreftforeningen. Stor takk til både arrangører, sponsorer,
seniorgruppen og deltagerne.
Ladies Tour ble gjennomført 17. august til tross for forholdsvis få påmeldte og skikkelig bergensvær, og ble
avsluttet med varm lapskaus etterfulgt av kaker og kaffe, premiering og trekkepremier.
På vår Facebook-side legges det gjennom sesongen ut bilder og div fra arrangementer, samt info om hva
som skjer fremover.
I 2019-sesongen har vi benyttet følgende spilleformer i turneringene; Stableford, Netto slaggolf,
Flaggturnering og Texas Scramble. I løpet av sesongen har 43 av klubbens kvinnelige medlemmer deltatt
på våre arrangementer.
Damekomiteen vil rette en stor takk til administrasjonen for god hjelp til gjennomføring av turneringene.
Økonomi
Gruppen har en sunn økonomi og påmeldingsavgifter til arrangementene har blitt brukt til premiering og
bevertning på arrangementene. Premiering har i hovedsak bestått av gavekort eller annet fra proshopen.
Vi har også mottatt gaver fra medlemmer som er brukt til premier. Dette er vi veldig takknemlige for.

Gruppen har fungert veldig bra og har fordelt arbeidet seg imellom på en grei måte. Neste sesong har vi
fått to nye damer med i komiteen, mens to takker for seg etter en utmerket innsats gjennom flere år.

For Damekomitéen
Monica A. Mo, leder
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Årsmelding fra Juniorkomitéen 2019
Juniorkomitéen
Juniorkomitéen 2019 sammensetning: Stian Bussesund (leder) Lisbeth Riis Lied, Erik Svendsen, Thomas
Ottesen, Veine Huth og Tor Ove Lussand. Jan-Inge har som tidligere leder for komitéen, og nå daglig leder
i klubben fungert som bindeledd mot styret. Juniorkomitéen har hatt 6 møter i 2019, samt en del
aktiviteter med mindre grupper etter behov.
Generelt om juniorgruppen
Vi avsluttet sesongen med 81 juniorer mot 84 for et år siden. Dessverre har vi ikke lyktes med rekruttering,
og til tross før økt innsats på markedssiden har er vi nå tilbake på 2015-nivå.

Antall
2019
2018
2017

Knøtter/Nybegynner

Birdie

Eagle

Elite

Totalt

10
22
33

51
37
52

12
13
11

8
12
10

81
84
106

Målsetting fra strategiplanen:
▪ Langsiktig mål (2020) på 45% jenter / gutter i TFJ. Det er også et mål at dette i størst mulig grad er
reflektert på de ulike nivåer.
Andel jenter har i 2019 falt fra 36 til 30 prosent:
Antall
2019
2018
2017

Knøtter/Nybegynner

Birdie

Eagle

Elite

Totalt

10%
23%
45%

24%
32%
32%

50%
46%
18%

63%
58%
60%

30%
36%
37%

Aktiviteter i 2019
I vinterferien reiste Elite og deler av Eagle til Mar Menor på en meget innholdsrik og flott treningsleir.
Turen blir også gjennomført til neste vinterferie.
Juniorkomitéen har i 2019 forestått organisering av aktivitetene, med god støtte fra administrasjonen. Det
ble også gjennomført vintertrening fysisk for juniorer i Eagle og Elite. Disse treningene drives av Fana GK
(takk til Marcus og Stine) i samarbeid med Olympiatoppen Vest. I tillegg kommer et økt antall
juniorkaruseller/Stjernejakt, treningssamling for Birdie samt sommer- og høstavslutning med
konkurranser og bespisning. Gjennomføringen av sesongen har vært som tidligere sesonger med tanke på
trening og turneringspill. Vi ser det er en liten nedgang i deltakelsen på Narvesen Tour og komitéen vil
jobbe tetter med spillergruppen og foreldrene for å få opp deltagelsen. I tillegg har Elite og Eagle
vintertilbud med simulatortid på Sammen treningssenter på Fantoft. Til sammen har vi hatt 60 timer til
disposisjon og alle timene er blitt brukt. Samtlige spillere har fått trening sammen med Donovan Goosen
samt egentrening.
Golfgruppen ved Metis videregående i Bergen kom ordentlig i gang høsten 2017, og har gjennom 2018 og
2019 fungert meget bra. Fana GK er initiativtager og hovedsamarbeidspartner for dette opplegget ved
Metis, som nå er et reelt konkurrerende alternativ til Wang og NTG. Donovan Goosen er sportslig ansvarlig
for golfgruppen ved Metis, som nå teller 8 elever fra fem klubber i vår region.
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Juniorarbeidet utøvd av juniorer
De eldste juniorene som søker å konkurrere på så høyt nivå som mulig har rettigheter og plikter nedfelt i
en kontrakt. Her er blant annet juniorenes bistand ved Golfkarusell, hjelp på sommer/ høstskole og
deltagelse på interne arrangementer regulert. Kontrakten regulerer også rollen som hjelpetrener i
gruppene på Birdie- og Knøttenivå. Det er Elite og Eagle hvor det er krav om å signere kontrakt for å delta.
Juniorarbeidet utøvd av trener-teamet
De ulike gruppene har ulik tilgang til trener ressurser. Donovan, Marcus og Stine har treneransvar for alle
gruppene i TFJ. Alle takkes for meget god innsats gjennom året. Treninger har blitt gjennomført med godt
oppmøte og trivsel på trening for de minste har vært en av hovedoppgavene.
Turneringer, resultater og meritter 2019
Narvesen Tour
Suksesskriteriet for oss som klubb på dette feltet er deltagelse, ikke resultater. Juniorkomitéen har de siste
årene jobbet målrettet med å legge til rette for økt deltagelse, og i 2013 ble Fana GK for første gang den
største klubben på Junior Tour i vår region. Det er vi fortsatt, men andre klubber har latt seg inspirere, og
med fall i antall deltagere så var TFJ ikke like dominerende som de foregående år.
Srixon Tour
Srixon Tour er den høyeste turneringsserien for juniorer i Norge. TFJ har i 2019 hatt 9 spillere (7 jenter og
2 gutter) på dette nivået. En jente har hatt noe skadeavbrudd, mens resten av jentene har nærmest vært
fast kvalifisert gjennom hele sesongen og meget gode resultater. Jentene har prestert meget bra på Srixon
Tour i går og i den eldste klassen ble 7 av 9 turneringer vunnet av TFJ spillere. I tillegg var jentene hyppige
gjester på seierspallen.
Oppsummering av de sammenlagtresultatene;
J19: Sammenlagt på OoM i J19; Mia på 1.plass, Silje på 2.plass, Othilie på 6.plass og Karen på 7.plass,
Vi var ikke noe dårligere i Garmin Norgescup 2019 OoM: Mia på 1. plass, Silje på 2. plass, Karen på 4. plass
og Othilie på 5. plass.
G19: Peter Ottesen og Even Johannessen har representert TFJ i flere av Srixon Tour turneringene i 2019.
Junior NM
Junior NM ble i år spilt på Arendal og Omegn Golfklubb. Sølvmedalje til Elisabeth Børsheim i klassen JU15.
Mia, Silje, Karen, Othilie, Stine og Sandra stilte til start i klassen JU19. Mia tok seieren foran Silje og med
Karen på den delt 4. plass. Othilie på 13.plass, Stine på 18. plass og Sandra på 20. plass
Lag-NM for Juniorer
Junior-NM for lag ble i år spilt på Oslo GK. Jentelaget, som bestod av Othilie, Karen, Mia og Silje, kom på 2.
plass i topp-divisjon og dermed sølvmedalje. Guttelaget, som bestod av Christian, Heine, Sindre og Thomas
kom på 11. plass.
Klubbmesterskap junior
Tobias Bussesund ble klubbmester for Junior Gutter, mens Silje Torvund Ohma ble klubbmester både i
juniorklasse og dameklassen. Gratulerer til begge.
Annet
TFJ har høsten 2019 vært representert med Mia og Silje i NGF sitt Talentutviklingsprogram. Dette har
medført deltakelse på treningsleirer, økt krav til mengdetrening og oppfølging av NGF-trenere.
Karen, Silje, Mia og Othilie ble tatt ut til å representere Norge i Lag- EM Junior. Som i fjor var det svært
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høyt nivå på andre nasjoner, men det norske laget leverte bra og endte på 13. plass, mot 10. plass året før.
Uttak til NGF sine treningssamlinger i Spania for vinteren 2020 ble gjort med bakgrunn i OoM for 2019. Det
resulterte i at Mia og Silje er tatt ut.
Juniorkomitéen retter en stor takk til administrasjon, trenerteamet, og alle foreldre og andre som har
bidratt i 2019, samt til våre sponsorer for godt støtte.

For Juniorkomitéen
Stian Bussesund, leder
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“Golf can best be defined as
an endless series of tragedies
obscured by the occasional miracle.”
- Anonymous
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Fana Golfklubb
Vestre Rå 82
5239 Rådal
Tel: 942 31 000
www.fanagolf.no
fanagolf@fanagolf.no
www.facebook.com/fanagolfklubb/
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