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Styreleders forord
For Fana Golfklubb startet 2020, som for mange andre, med dystre utsikter og forberedelser for
nedstenging, permitteringer og sterkt redusert aktivitet. Men golf ble akseptert og anerkjent som en
fornuftig aktivitet med lite smittepress. Dette har nok medført en tilstrømming av mange som har vært
utestengt fra fotball og andre aktiviteter. Golfere som ellers har opphold seg på andre breddegrader har i
år søkt seg til lokale klubber. I tillegg har nok også Viktor Hovlands suksess vært en viktig faktor, spesielt
for yngre. Totalt sett har året 2020 gitt stor medlemsvekst for golfklubber over hele landet.
Svært mange nye medlemmer har tatt VTG-kurs i år. Dette er rekruttering av fremtidens medlemmer, og
det er viktig at både komiteer og enkeltmedlemmer bidrar til at disse føler seg velkommen fra starten. Litt
råd og veiledning virker ofte bedre enn å gi uttrykk for frustrasjoner.
Naturlig nok har smittetiltak medført avlysing av mange turneringer i år, både lokalt, nasjonalt og
internasjonalt. Aktiviteten på Fana Golfklubb har imidlertid aldri vært høyere, noe som klart vises i
årsmelding og regnskap. Det har tidvis vært vanskelig å finne ledig spilletid på banen. Ulike tiltak og
innskjerpinger har vært nødvendige og har hjulpet noe.
Årets regnskap viser et historisk stort overskudd på driften. Som tidligere påpekt er overskudd både
ønskelig og nødvendig for å ta igjen etterslep, og utvikle klubb og bane videre. Styret konkluderte i sommer
med at årets historisk store aktivitet, med tilsvarende positivt økonomisk resultat, snarest burde medføre
en utbedring av anlegg som bedre ivaretar fremtidig økt aktivitet og sportslige tilbud. Styret er derfor godt
fornøyd med enstemmig tilslutning til planene om ny, større range med tak, og utvidet nærspillsområde,
som ble presentert på ekstraordinært årsmøte i november 2020. Prosjektering pågår, og vi har som mål at
arbeidene skal utføres neste vinter, først skal offentlig behandling og anbudskonkurranser avklares i løpet
av første halvår. Dette blir spennende, og forventes å gi store skritt fremover for klubben!
Medlemsundersøkelsen «Golfspilleren i Sentrum», som gjennomføres årlig, viser også i år at
medlemmenes tilfredshet går i riktig retning på de fleste områder. Vi får her greie tilbakemeldinger, og
håper at også medlemmene synes dette er en grei sjekk av «rikets tilstand».
For klubbens administrasjon og ansatte, både i kontor, butikk, på range og bane, har nok årets store
aktivitetsøkning gitt i overkant stort arbeidspress, som nok må vurderes nærmere fremover. Styret får
mange positive tilbakemeldinger fra medlemmer, og vil gi all mulig honnør for det arbeidet som utføres,
og den imøtekommende innstilling som vises fra dem som er klubbens ansikt utad i sine posisjoner.
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 2020. 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 2020
Styret
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

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

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

Per Olav Barikmo
Edith Kalve
Eivind Are Moen

Valgt for 2020
Valgt for 2020
Valgt for 2020

Leder
Komitémedlem
Komitémedlem
Varamedlem

Sven Torgersen
May Helland
Helge Hansen
Lisbeth Riis Lied

Valgt for 2020
Valgt for 2020
Valgt for 2020
Valgt for 2020

Revisor

Ernst & Young v/ Eirik Moe

Valgt for 2020

Kontrollutvalg
Leder
Komitémedlem
Varamedlem

Valgkomité

Styreoppnevnte komiteer – oversikt ledere
Turneringskomité
Seniorkomité
Damekomité
Herrekomité
Juniorkomité
Handicapkomité

Jens Grimsgaard
Gjert E. Dahl
Monica Andersen Mo
Sven Torgersen
Stian Bussesund
Arne Christiansen

Oversikt over øvrige deltakere i komitéene finnes i vedlagte komitérapporter.
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Medlemsforhold
Ved utgangen av 2020 hadde Fana Golfklubb totalt 2033 medlemmer fordelt på følgende kategorier:

Medlemmer pr. 31.12
Aktiv Voksen
Aktiv Voksen Ektefelle/Samboer
Aktiv Student
Aktiv Junior
Junior på spesielle vilkår
Voksen Passiv
Junior Passiv
Fana Greenfee
TOTALT

2016
773
128
48
50
103
406
4
342
1854

2017
789
115
44
28
108
419
3
243
1749

2018
764
108
55
29
90
420
2
228
1696

2019
820
107
46
28
87
413
2
231
1734

2020
997
113
143
66
107
385
3
219
2033

645
410

616
422

595
422

598
415

645
388

Aktive innskuddsmedlemmer
Passive innskuddsmedlemmer

Fana Golfklubb opplevde i 2020 en økning i antall medlemmer på hele 17,2 prosent. Økningen er på linje
med total vekst i antall golfere i Norge. Årsaken til veksten er ikke helt klarlagt, men Viktor Hovlands
suksess og korona-situasjonen synes å ha medvirket. Av de 2033 medlemmene er 438 kvinner/jenter (392
i 2018). Dette utgjør ca. 22 prosent av medlemmene. Dette er en liten reduksjon i andel, selv om antallet
har økt med 46.
I løpet av sesongen 2020 kom det mer enn 300 nye medlemmer til klubben gjennom VTG-kurs. Fana
Golfklubb har 1300 medlems-innskudd, hvorav 267 ikke er i bruk ved utgangen av 2020. 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.
Med bakgrunnen i veksten i 2020 har styret økt oppmerksomhet på total kapasitet og hvorvidt det er
relevant å innføre inntaksstopp. Det sees her hen til opprinnelig kapasitet, hvor det ble lagt til grunn 1300
voksne med spillerett, samt inntil 200 juniorer, totalt 1500. Dette er tall som flere klubber i Norge kjenner
igjen. Etter registering av utmeldinger i 2020, hadde Fana Golfklubb pr 1. januar 2021 om lag 1200
medlemmer med fri spillerett, hvorav 1050 voksne og 150 juniorer. Dette tilsier at det fortsatt er kapasitet
til å ta inn nye medlemmer i Fana Golfklubb.
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Golf-året 2020
Ansatte
Fana Golfklubb har gjennom 2020 hatt syv fast ansatte, hvor siste tilskudd er Stine Axelsen som ble fast
ansatt fra 1. juni. For øvrig har det ikke vært bemanningsendringer blant de fast ansatte. I tillegg har det
vært 11 deltidsansatte som i ulike stillingsbrøker, fra fulltid i sesong til timebasert ekstrahjelp, fordelt på
bane og i shop. Til sammen er det utført 9,6 årsverk i 2020. Vi ser et sterkt behov for å styrke bemanningen
på bane i kommende sesong, og jobber med planer for dette.

Spill og aktiviteter
I sesongen 2020 er det registrert 41 669 runder på Fana Golfklubb. Dette inkluderer alle registrerte runder,
både bekreftede og ubekreftede 18- og 9-hulls runder, samt turneringsrunder, og utgjør en økning
sammenlignet med 2019 på 58 prosent. Andelen bekreftede runder utgjorde 85 prosent for medlemmer
(80 prosent i 2019) og 87 prosent for gjester (87 prosent i 2019). Det er en positiv utvikling i andel
bekreftede runder, men andelen er fortsatt for lav da målet er at alle runder skal bekreftes. 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

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%

2020
32
144
291
395
437
734
2033
42,4%

Andel medlemmer i handicapkategori 1-4 har vært økende de senere år, men går noe ned i 2020. Dette
skyldes den store veksten av nye golfere det siste året, hvor mer enn dobbelt så mange har fullført VTG
sammenlignet med tidligere år. Vi styrker derfor trenings- og instruksjonstilbudet for denne gruppen
ytterligere i 2021.
Vintergolf
Vinterbanen er i jevnlig bruk til stor glede for mange, og erfaringene viser at banen ikke tar skade av
aktiviteten, så lenge spillerne er 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 2020,
periodevis i små grupper grunnet korona-restriksjoner. 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 av disse selv om ikke hovedtrener er tilgjengelig.
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Veien Til Golf
I 2020 var det mer enn 300 deltagere på Veien Til Golf, mer enn en dobling sammenlignet med tidligere
år. Det betyr at vi har ekstra 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.
Donovan Goosen er sportslig leder, og trener de beste spillerne. Marcus Knudsen har ansvaret for
breddegruppene, bortsett fra knøttegruppen som ledes av Stine, som i økende grad også trener eldre
juniorer.
Metis Toppidrett
Vi er nå inne i det femte 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 etablert seg med typisk 5-8 elever fra samtlige
klubber i Bergens-området.
Sommerskole for barn
Det ble i 2020 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 2020 arrangert åtte klubbturneringer, fem færre enn i 2019 grunnet pandemien. Turneringene i
2020 var populære og hadde til sammen 693 deltagere, som er 81 flere enn i 2019 (+12 prosent).
Gjennomsnittlig deltagelse pr turnering økte fra 47 til 87. I tillegg til klubbturneringer ble det arrangert
Region Tour. Ladies Tour og Narvesen Tour som var satt opp tidlig i sesongen ble kansellert.
De ulike gruppene (senior, dame og herre) hadde sine ukentlige turneringer gjennom sesongen, og det er
rapportert økt turneringsdeltagelse på i gjennomsnitt 30 prosent. God planlegging i forkant av sesongen
og godt samarbeid mellom komitéer og administrasjon er avgjørende faktorer for er godt
turneringsprogram og god gjennomføring.
I 2020 arrangerte Fana Golfklubb også Lag-NM 1. divisjon, og både dame- og herrelaget til Fana GK kunne
dermed spille om opprykk til toppdivisjonen på hjemmebane. Begge lagene lyktes med dette, i det vårt
damelag endte på en førsteplass (beste lag rykker opp), og herrelaget endte på andreplass (de to beste
rykker opp). Daglig leder stilte som turneringsleder, selv om Stine Axelsen i praksis fylte denne rollen med
imponerende innsats gjennom hele helgen!
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 ble iverksatt ulike tiltak for å forbedre utnyttelsen av
banekapasiteten i 2020. Blant annet var det mindre bruk av shot-gun start i turneringer, samt mer fokus
på 4-baller. Det ble også gjort endring i gjennomføring av klubbmesterskapene. Selv om den store
aktiviteten generelt gjorde at presset på tilgjengelige spilletider var større enn normalt, bidro disse
tiltakene til å lette noe på dette. Dette er et område som fortsatt vil ha høyt fokus i årene fremover. Takk
til alle komitéledere og komitémedlemmer som gjør et uvurderlig arbeid.
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Sportslige resultater
Under følger utvalgte resultater for 2020. Se ellers de enkelte komitérapporter for ytterligere informasjon.
Klubbmesterskap

Damer/Jenter

Herrer/Gutter

Damer / Herrer

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

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

Senior

Eldre Senior

Junior

1.
2.
3.

Sandra Menes
Stine Axelsen
Marianne C. Leirstein
Randi Espeland Østvik
Larisa Bolstad
Inger Vassdal
Ingen deltagere

Mine Othilie Riis Lied
Hedevig Anna Braastad-Huth
Tuva Johanne Dybwad

Andreas Lloyd Aronsen
Nicholas Mccourt
Jens Engeset
Tom-Are Greve Wilhelmsen
Dag Martin Børhaug
Egil Østvik
Jon Klyve
Trygve Tønjum
Colin Margetts
Tobias Bussesund
Even Johannessen
Jakob Essén

NM lag

Damer/Jenter

Herrer/Gutter

Damer / Herrer

1. plass i 1. divisjon
Laget: Mia Sandtorv Lussand,
Sandra Menes, Silje Torvund Ohma

2. plass i 1.divisjon
Laget: Jarand Ekeland Arnøy,
Andreas L. Aronsen, Christian K.
Skaale, Emil Lampe, Nicholas
Mccourt.

Junior

1. plass i topp-divisjonen
Laget: Hedevig Anna Braastad-Huth
Mia Sandtorv Lussand, Sandra
Menes, Silje Torvund Ohma

16. Plass i topp-divisjonen
Laget: Dennis Hollevik, Even
Johannessen, Nichlas Gaulen, Peter
Olai Ottesen, Tobias Bussesund.

Herrelaget og damelaget rykket opp på til topp-divisjonen. Guttelaget rykket ned til 1. divisjon.
NM

Damer/Jenter

Herrer/Gutter

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

4. plass
Mia Sandtorv Lussand
13. plass
Berit Høyem
Klassen finnes ikke for dame

3. plass
Jarand Ekeland Arnøy
6. plass
Arnt Stensen
8. plass
Jon Klyve
13-15 år: Ingen deltagere fra FGK
16-19 år: Ingen deltager fra FGK

13-15 år: 5. plass
Hedevig Anna Braastad-Huth
16-19 år: 1. plass
Silje Torvund Ohma

Under NM Mid-amatør spilte Jens Engeset seg inn til en 2. plass i 20-30 års klassen.
Vår proffspiller Jarand E. Arnøy startet 2020-sesongen i Spania, hvor det ble en 2. plass og en 12. plass på
Ecco Tour/Nordic League. Jarand holdt seg som de fleste andre i Norge gjennom våren og sommeren.
Dette gav han mulighet til å delta i tre Norgescuper, hvor han fikk en delt 2. plass og en 3. plass. I løpet av
høsten har Jarand spilte flere Nordic League turninger, hvor han endte på 6. plass sammenlagt. Selv om
han hadde flere gode plasseringer holdt det ikke til å sikre seg en bedre kategori enn han allerede hadde
på Challenge Tour. Neste år har Jarand kategori på Nordic League. Vi kommer også til å se han i aksjon på
Challenge Tour hvor han også har en kategori.
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Våre tidligere juniorer på college i USA har hatt en amputert sesong, der korona-restriksjonene har lagt
begrensinger på både trening og konkurranser.
Juniorene som fremdeles bor i Norge har markert seg både regionalt og nasjonalt. På Narvesen Tour har
det gjennom sesongen vært økt deltagelse fra våre juniorer. Når Narvesen Tour var på hjemmebane deltok
30 Fana-spillere, hvilket utgjorde nesten halve feltet. Jentene har fortsatt å markere seg nasjonalt; på
samtlige fem turneringer av den nasjonale Srixon Touren er det en eller flere Fana-jenter på pallen.
Sammenlagt er det tre Fana-jenter å finne blant de seks beste, hvor Silje vant. Også på Garmin Norgescup
markerte Fana-jentene seg med to spillere blant de syv beste på Order of Merit. Mia kom på 4. plass, foran
henne på listen er det tre proffer. En av få internasjonale turneringer som ble spilt i 2020 var Srixon Nordic
Winter Open, hvor Mia kom på 3. plass og Silje på 5. plass. Ellers er det det ingen internasjonale
prestasjoner å skrive om i år.

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
Når sesongen omsider kom i gang, var det ikke tilgjengelige ressurser til å utbedre tee-stedene gjennom
sesongen 2020, men etter sesongslutt ble det igangsatt ombygging av tee-stedene på hull 2 og hull 16. På
hull 2 er alle tee-stedene utvidet til om lag dobbel størrelse. På hull 16 er tee-stedene trukket noe lenger
bak, og vinklet for å hindre slag mot green fra tee. Dette er gjort for å løse problemet med at baller slåes
inn på naboeiendom ved førsøk på å nå green fra tee. Begge tee-stedene vil ha matteutslag i begynnelsen
av sesongen 2021 inntil nytt gress er etablert. Det står på planen å utbedre (ikke ombygge) flere tee-steder
gjennom sesongen 2021.
Fairways
Kvalitetshevingen av våre fairways fortsatte i 2020, og utviklingen er meget bra. Det er et stykke igjen før
vi når ønsket kvalitet, men fremgangen dokumenterer godt at det løpende vedlikeholdsprogrammet som
er igangsatt er riktig.
Greener
Greenene har i 2020 vært gode, men stor trafikk har gitt høy slitasje, og en opplevd kvalitet som kanskje
ikke svarte helt til forventingene. En av utfordringene er at greenene er små og ondulerte, hvilket gjør at
det er få alternative flagg-plasseringer. Det medfører at slitasjen på enkelte områder blir større enn
ønskelig. Dette er ikke noe vi kan løse på kort sikt, men det er ekstremt viktig at medlemmer og gjester er
flinke til å reparere nedslagsmerker. Det er lov til å rette en pekefinger til din spillepartner dersom det
slurves med dette. Det å vise at man bryr seg er smittsomt.
Drenering
I forkant av sesongen ble det våte området ved hull 2 drenert, og etter sesongslutt 2020 er det igangsatt
flere mindre dreneringsprosjekter. Det er identifisert en lang liste med ønskede dreneringinger, men
fremdriften på denne typen utbedringer vil avhenge av menneskelige ressurser på banen i årene fremover.
Treningsområdet
11. november 2020 vedtok et ekstraordinært årsmøte planene for ombygging av treningsområdet (drivingrange og nærspillsområde). Det er satt i gang en prosess med byggemelding, og om alt går som planlagt
vil vi få byggetillatelse i løpet av våren 2021 slik at byggestart kan skje etter sesongslutt.
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Sikkerhet
Sikkerhet for ansatte, spillere og andre som ferdes på og ved banen har høyeste prioritet. Det har i 2020
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 i spillelinjen. 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 2020 blitt rapportert noen skader på omkringliggende bolighus. Uhell kan skje, men det er uansett
deg som spiller som er ansvarlig for egne handlinger. Utfordringene på hull 16, når spillere prøver å nå
greenen fra tee, er forhåpentligvis løst ved at tee-stedet nå er ombygget.

Klubbhus og proshop
Vi har i all hovedsak fortsatt med de samme merkene og produktene i 2020 som vi har hatt de tidligere år.
Økt omsetning har gitt grunnlag for enda bedre utvalg av hansker og baller. Når det gjelder køller er
hovedfokuset fortsatt tilpasning av riktig utstyr til den enkelte. 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.
Etter at trappen mellom første og andre etasje ble fjernet sist vinter har vi utvidet tilbudet av mat og
kioskvarer. Dette synes å ha blitt godt mottatt. Vi ser stadig på hvordan vi kan forbedre tilbudet.

Spørreundersøkelsen
Nesten 40 prosent flere deltok i spørreundersøkelsen i 2020 sammenlignet med året før, hvor et
representativt utvalg mht. kjønns- og aldersfordeling blant klubbens medlemmer ga sin tilbakemelding.
Det er gledelig å se at tilbakemeldingene går i positiv retning på de fleste områder.
Golfklubbens produkt- og serviceområder kartlegges, slik som banen, treningsområder, sosialt miljø,
informasjon etc. På toppen av alt dette ligger det et spørsmål som gir det som kalles Ambassadørscore,
som viser en god fremgang fra 2018 og 2019. Likevel ligger vi et stykke bak gjennomsnittet i Norge, selv
om avstanden har minket vesentlig de siste årene.
Når vi ser på enkeltområder er bildet noe av det samme; positiv utvikling sammenlignet med tidligere år,
men på mange områder ligger vi bak gjennomsnittet i Norge. På enkelte områder virker det logisk, på
andre ikke. Et eksempel er tilfredshet med klubbhusets åpningstider. Der scorer Fana GK dårligere enn
gjennomsnittet i Norge, selv om vi er den klubben med lengst åpningstider i hele landet (så langt vi har
kunnet kartlegge). Et annet eksempel er at vi scorer dårligere på kontingentnivå enn gjennomsnittet, selv
om Fana GK er blant de aller billigste bynære 18-hulls klubbene i Norge. Selv om sammenligning med
resten av landet er interessant, har vi enda mer fokus på vår egen utvikling fra år til år.
De områdene hvor vi scorer lavest sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt er banen og
treningsfasiliteter. På det siste er det særlig nærspillsgreenen (chippegreenen) som trekker ned. På banen
er det særlig kvaliteten på tee-steder og det faktum at man ofte kan være vanskelig å finne ballen som
scorer lavt. Størst fremgang de siste årene er det på mat & drikke. Dette ser vi som en positiv
tilbakemelding på den utvikling vi har gjort på mat-tilbudet. Vi scorer ikke høyt i nasjonal sammenheng,
men det er viktig at man vurderer dette forholdet ut fra de forutsetninger vi har. Aller best scorer vi på
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ledelse og informasjon, som også er det eneste område hvor vi scorer bedre enn det nasjonale
gjennomsnittet. Her er det servicegrad blant medarbeiderne som trekker mest opp, men det scores også
bra på informasjon om hva som skjer i klubben.
I tillegg til spørsmålene hvor man kan score på en skala fra 1-10, er det åpning for å legge inn kommentarer
som fritekst. Mange benytter dette, og det er lagt inn mange konstruktive innspill. Ved gjennomgang av
kommentarene er det noen forhold som kommenteres oftere enn andre, både i positiv og negativ retning.
Det som oftest går igjen av positive kommentarer er de ansattes servicegrad, hvilket stemmer bra med
score på dette området. Selv om vi scorer mindre bra på banen som sådan, er det mange positive
kommentarer om fremgangen på banekvalitet. Dette har vært et fokusområde de siste årene. Kvaliteten
på tee-steder og treningsområdet er de to som oftest trekkes frem i negativ retning. Dette stemmer bra
med undersøkelsen for øvrig, og med vår egen opplevelse. Alle er kjent med planene for treningsområdet,
som vil gi et stort løft. Når det gjelder tee-steder er dette identifisert som kanskje det "svakeste ledd" på
banen nå. Vi har de siste årene utbedret flere tee-steder, men arbeidet går for sakte, og vi jobber nå med
planer for å trappe opp innsatsen på dette området.
Våre sist ankomne medlemmer får noen spørsmål som ikke er like relevante for etablerte medlemmer. På
den positive siden fremhever våre nye medlemmer at golf er gøy, og at man har noen å spille med. Som
forbedringspotensialer trekkes frem at man gjerne skulle blitt mer integrert i klubben, og at det skulle vært
flere arrangementer/turneringer tilrettelagt for nye. Så da er oppfordringen klar, både til medlemmene
generelt, og til oss i administrasjon og turneringskomité.
Våre gjestespillere får også anledning til å gi oss tilbakemelding på sine opplevelser. På den positive siden
fremheves service og opplevelser, og at gjestene føler seg velkommen. De kommenterer også positivt på
åpningstider, og på informasjon på hjemmesiden. Aller mest skryt får vi for kvaliteten på bunkerne. Av
forbedringsområder trekkes tee-steder frem, sammen med skilting. Dette er ikke overraskende, og står på
vår "to-do"-liste.
Medlemsundersøkelsen viser noen tydelige forbedringsområder, og dette vil nå bli tatt med inn i
prioriteringsarbeidet for videreutvikling av Fana GK. Det er veldig positivt at vi ser fremgang på nesten alle
områder som kartlegges. Der det ikke er fremgang er det en flat utvikling, det er altså ikke tilbakegang på
noen områder. Medlemsundersøkelsen er et av våre viktigste verktøyer for å få tilbakemelding fra
medlemmene på den jobben som gjøres. Med om lag 2000 medlemmer kan vi ikke gjøre prioriteringer kun
basert på ytringer "på terrassen", selv om det også er viktig input. Vi håper derfor at enda flere benytter
muligheten til å svare på undersøkelsen i 2021.

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. Det nedlegges mange dugnadstimer i Fana Golfklubb, og 2020 var intet
unntak. I tillegg til den fantastiske innsats som nedlegges i komitéene er det stor velvilje til å delta på mer
fysisk arbeid. Gartnergruppen har i 2020 videreført arbeidet med å holde området rundt klubbhuset og
bort mot parkeringsplassen i god stand. På vår-dugnaden var det som vanlig god oppslutning. I september
hadde vi divot-dugnad, som ble avsluttet med puttekonkurranse med flotte premier. Oppslutningen var
formidabel med mer enn 40 deltagere! Mye tyder på at dette vil bli gjentatt i 2021. I tillegg har det vært
mange i sving gjennom året med ulike oppgaver, slik som innsamling av rangeballer på avveie, kurs og
opplæring, og mye annet.
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. Ta kontakt med administrasjonen om du har lyst og anledning til å bidra.
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Marshal-tjeneste
Flere meldte seg til Marshal-tjenesten i 2020. 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. Marcus organiserer denne tjenesten,
og vi håper på enda bedre dekning i 2021.
Veien Til Golf
2020 var et spesielt år, der mer enn 300 tok VTG, mot normalt ca 130. Det er også gledelig å se at en
betydelig større andel av disse har valgt å bli med videre etter VTG sammenlignet med tidligere år. Selv
om vi bruker ansatte på selve kurset er vi avhengige av frivillige krefter når det gjelde banespill (oppspill).
Takk til herregruppen og mange andre frivillige som gjennom 2020 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, også gjennom 2020. Det er gledelig å se at de fleste av våre
samarbeidspartnere velger å fornye avtalen om samarbeid. Det har også nylig signert avtale med nye
sponsorer, og vi håper å få på plass enda flere før sesongstart 2021. Vi har nå hullsponsorer på de fleste
hullene, både syd og nord for Flyplassveien. 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 samarbeidspartnere som har støttet Fana Golfklubb i 2020, og ser frem til
godt samarbeid i årene fremover.

NGF-saken
Våren 2020 vedtok styret i Fana GK å bryte samarbeidet med Norges Golfforbunds satsing på unge utøvere.
Bakgrunnen var hovedsakelig en utbredt praksis for aktiv rekruttering av juniorer til andre regioner,
spesielt i forbindelse med valg av videregående skole. Slik praksis bryter med de etiske retningslinjene og
NGFs strategi om at juniorer skal utvikles der de bor. Det var ingen uenighet mellom NGF og Fana GK om
at slik praksis eksisterte, ei heller at den var uønsket. Bruddet var utelukkende et resultat av manglende
tiltak for å stanse praksisen. Etter noe tid ble NGF og Fana GK enige om tiltak for å stanse praksisen, hvorpå
samarbeidet ble tatt opp igjen. Tydelige retningslinjer for alle involverte parter er nå i ferd med å bli
implementert, og NGF jobber med interne retningslinjer for sine ansatte og tilknyttede personer.
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Saksliste årsmøtet
Styret besluttet den 4. februar 2021 at årsmøtet, i tråd med varsel i innkallingen og på grunn av
smittevernrestriksjonene, skal avholdes digitalt. Årsmøtet avholdes således onsdag den 17. februar 2021
kl. 18.00. på Teams. Alle som er påmeldt til årsmøtet vil få tilsendt link i forkant av møtet.
Link til påmelding finnes i innkallingen, som er sendt alle medlemmer, og som også er å finne på
hjemmesiden.

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, regnskap, kontrollkomitéens beretning og revisors beretning
for 2020
Fastsette medlemskontingenter for 2021
Vedta klubbens budsjett for 2021
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 2020
Styrets årsberetning 2020
Det har vært avholdt åtte styremøter i 2020. Styret får særdeles gode oversikter og rapporter til møtene,
og har et godt samarbeid med daglig leder. Det er ellers grunn til å gi honnør til hele staben for
ekstraordinær innsats i et spesielt år. Styremedlemmene har også deltatt i komiteer og utvalg etter behov.

Resultat 2020
Fana Golfklubb fikk i 2020 et overskudd på kr 3 334 905, hvilket er kr 2 120 311 bedre enn i 2019. 2020 var
et spesielt år, der koronasituasjonen gjorde at vi i mars jobbet med kriseplaner og permitteringer. Når vi
kom gradvis i gang i april og mai ble det etter hvert en aktivitet langt ut over det normal på mange områder.
En del av aktivitetsøkningen kan nok tilskrives pandemien, der mange fikk mer tid til å spille på Fana GK.
Dette gjorde også at flere passive medlemmer valgte å oppgradere sitt medlemskap til fri spillerett.
Samtidig er det liten tvil om at golf har fått økt oppmerksomhet som et resultat av Viktor Hovlands suksess
som proff-spiller, og at dette har bedret rekrutteringen vesentlig. Selv om mye gikk bra i 2020, hadde vi en
del tapte inntekter i den perioden anlegget var stengt og utover våren da aktiviteten fortsatt var begrenset
av restriksjoner. I tillegg opplevde vi at de aller fleste planlagte bedriftsarrangementer gjennom sesongen
ble kansellert. Disse tapene er i stor grad dekket inn gjennom de offentlige støtteordninger som ble
tilgjengeliggjort.
Inntekter
Inntekter fra medlemskontingenter ble kr 7 376 889 (kr 6 925 609 i 2019), mot et budsjett på kr 7 200 000.
Inntekter 2019 og budsjett 2020 inkluderer inntekter fra VTG-kurs med kr 400 000. I 2020 ble det gjort en
endring der inntektene fra VTG-kurs ble flyttet til Kurs og instruksjon. Kontingentinntektene i 2020 er
således ikke helt sammenlignbare med inntektene i 2019. Det samme gjelder budsjettet, som for
sammenligning kan justeres til kr 6 800 000. Antall medlemmer pr 31.12.2020 var 2033, en økning på 17,2
prosent sammenlignet med 31.12.2019. Økningen i kontingentinntekter skyldes i hovedsak medlemsvekst.
Inntektene fra drivingrange ble kr 1 620 025, som er nesten kr 600 000 høyere enn i 2019. Dette skyldes
utelukkende økt aktivitet, da prisene ikke ble endret fra 2019 til 2020. Inntektene fra greenfee endte på kr
1 474 505 som er kr 368 828 høyere enn i 2019, og forklaringen er den samme som for range.
Inntektene fra kurs og instruksjon endte på kr 1 585 695, en økning på kr 939 840 sammenlignet med
regnskapet for 2019. Den viktigste forklaringen er at inntekter fra VTG-kurs i 2020 er ført her, og tallene
er således ikke direkte sammenlignbare. Inntektene fra VTG-kurs utgjorde i 2020 nesten kr 900 000.
Treningsavgifter for junior og øvrige medlemskurs gikk noe tilbake grunnet korona-restriksjoner, men
dette ble mer enn oppveiet av økte inntekter fra protimer. Om vi ser bort fra VTG, var økningen på øvrige
inntekter 8,5 prosent.
Omsetningen i butikk ble i 2020 kr 3 118 441 (kr 2 158 399 i 2019), hvilket er en økning på om lag
kr 960 000 fra året før. Brutto bidrag fra butikkdriften ble kr 1 040 712 (kr 702 429 i 2019), hvilket er
betydelig høyere enn budsjettet på kr 600 000. Den høye omsetningen skyldes flere medlemmer, økt
aktivitet på anlegget, sammen med et riktig tilpasset vareutvalg til attraktive priser. Marginforbedringen
skyldes delvis sterk økning i kiosk-omsetningen, samt at vi i 2020 var bedre på innkjøp. I forbindelse med
varetelling er varelageret ikke skrevet ned for ukurans.
Inntekter fra bedriftsmarkedet på kr 596 259 utgjør en reduksjon på kr 130 782 sammenlignet med 2019.
Reduksjonen kan tilskrives at de aller fleste planlagte bedriftsarrangementer ble kansellert i 2020 grunnet
pandemien. Tapet fra disse kanselleringene er i stor grad kompensert gjennom støtteordninger.
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Tilskudd, herunder offentlig støtte, ga inntekter i 2020 på kr 1 824 486, mot kr 1 037 625 året før, en økning
på kr 786 860. Om lag kr 500 000 av økningen kan tilskrives ekstraordinære offentlige støtteordninger
grunnet pandemien. Noe er kompensasjon for konkrete tapte inntekter, og noe er generelle
støtteordninger hvor det ble økt tildeling på generelt grunnlag. Et eksempel på dette er driftsstøtte til
private anlegg fra Bergen kommune, hvor kommunen økte bevilgningen vesentlig. Øvrige økninger var
forventet, slik som mva-kompensasjon og støtte til utstyrsmidler fra NIF.
Andre inntekter utgjorde kr 1 553 901 i 2020 mot kr 1 333 228 året før. Økningen skyldes bl.a. økte
turneringsinntekter og gevinst ved salg av anleggsmidler.
Samlede inntekter i 2020 endte på kr 19 150 199 mot kr 14 955 200 året før og et budsjett på
kr 14 600 000.

Kostnader
Leiekostnader var i 2020 kr 1 778 146, mot kr 1 608 799 i 2019. Økningen på kr 169 347 skyldes i hovedsak
økt grunneierleie samt økte leasingkostnader i forbindelse med kjøp av maskiner. Driftskostnadene til
bane på kr 1 878 877 er kr 363 622 høyere enn året før, og kr 418 877 høyere enn budsjett. Om lag kr
300 000 kan knyttes til ekstraordinære prosjekter på hull 2 og 16 (utbedring av tee-stedene), og en
ekstraordinær oppgradering av styringssystemet til vanningsanlegget, mens om lag kr 40 000 er en
korreksjon (kostnadsføring) av tidligere aktiverte driftskostnader. For øvrig medfører høy aktivitet
gjennom sesongen mer kostnader.
Kostnadene til sport var i 2020 kr 662 682, hvilket er marginalt lavere enn året før, og noe lavere enn
budsjettet på kr 720 000. Kostnadene til premier og andre kostnader i forbindelse med turneringer økte,
og utgjør om lag 60 prosent av kostnadene, mens kostnadene til turneringsstøtte og reisekostnader til LagNM ble lavere enn i 2019.
Lønnskostnadene endte på kr 4 930 847 (kr 4 288 425 i 2019). Det var planlagt mer ressurser i 2020
sammenlignet med 2019, både administrativt og på bane. Allikevel ble de samlede lønnskostnader om lag
kr 230 000 høyere enn budsjettet på kr 4 700 000. Dette skyldes blant annet en ekstremt hektisk sesong,
der det gjennomgående var et større vedlikeholdsbehov på banen. Den økte aktiviteten avstedkom også
vesentlig mer tid på drift og vedlikehold av driving rangen, hvor det i store deler av sesongen var behov
for kveldsvakter og helgevakter for å holde hjulene i gang. Den store pågangen av nybegynnere gjorde
også at vi måtte frigjøre våre instruktører fra shop i langt større grad enn vi hadde regnet med, hvilket
bidro til økte kostnader.
Avskrivningene økte noe grunnet investeringer i 2019 og 2020. I tillegg er det gjort en nedskrivning av
kunstgresset med om lag kr 230 000.
Andre driftskostnader endte i 2020 på kr 2 681 638 som er kr 75 984 høyere enn i 2019, og om lag
kr 82 000 høyere enn budsjett. Noen kostnader har økt, mens andre er redusert gjennom året. Avvikene
utligner hverandre og det samlede avviket er ikke vesentlig.
Totale driftskostnader i 2020 ble kr 15 590 522, sammenlignet med kr 13 476 326 året før.

Vesentlige balanseposter, investeringer i 2020
Balansen er solid med en egenkapital på kr 28 364 985, hvilket utgjør en egenkapitalandel på 78,3 prosent.
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Det er i 2020 gjennomført investeringer på kr 466 888. Om lag kr 300 000 av dette er knyttet til
prosjektering av det nye treningsanlegget, mens det øvrige i all hovedsak er knyttet til range og
maskiner/inventar.
Varelager butikk ble noe redusert gjennom året fra kr 269 221 til kr 258 500. Varelageret er på et nivå som
må regnes som tilfredsstillende i forhold til omsetningen.
Ved utgangen av 2020 var brutto kundefordringer kr 105 053, ned fra kr 142 144 pr 31.12.2019. Hensyntatt
avsetninger til tap på fordringer på kr 54 551, (ned fra kr 70 894 året før) er netto kundefordringer ved
utgangen av 2020 kr 50 502, sammenlignet med kr 71 250 året før.

Likviditet
Likviditetssituasjonen har bedret seg vesentlig i 2020. Da fremtiden var på sitt mest usikre i mars måned
ble det innvilget avdragsfrihet på pantelånet, og det ble derfor ikke betalt avdrag i de tre gjenstående
terminer i 2020. Dette utgjorde om lag kr 380 000. Tilgjengelig kassekreditt er ikke benyttet i 2020. Pr
31.12.2020 var tilgjengelig likviditet, inklusive tilgjengelig kassekreditt, kr 7 427 395, hvorav kr 6 027 395
er bankinnskudd og kontanter. Av dette var kr 189 171 bundne skattetrekksmidler.
Fana Golfklubb hadde ved årsskiftet langsiktig gjeld i form av lån til DNB med restgjeld kr 5 754 112. 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 2021
Fana Golfklubb går inn i 2021 med et økonomisk fundament som er bedre enn noen gang. Økte inntekter
og effektiv drift gir grunnlag for videreutvikling av klubb og bane. Det har vært og er et mål å løfte
kvaliteten på produktet Fana Golfklubb vesentlig i årene fremover, og vi er godt i gang med dette. Det er
derfor flere kapitalkrevende prosjekter under planlegging, hvor det største nå er ombygging og utvidelse
av treningsområdet. Likviditetssituasjonen gjør at mye av dette (herunder hele treningsområdeprosjektet) kan gjennomføres med allerede oppsparte midler. Dette betyr at det ikke er grunn til å forvente
innsparinger på banedrift. Tvert imot planlegges det vesentlig mer ressurser på bane i året som kommer.
Likviditeten må styrkes ytterligere i årene fremover. Dette er nødvendig for å møte økte
vedlikeholdsinvesteringer, både i maskinparken men også i klubbhus og på anlegget for øvrig. I tillegg er
det viktig å være rustet for uforutsette vedlikeholdsutgifter, en svak sesong eller to, samt å kunne
planlegge større oppgraderinger på banen. Det legges derfor opp til økte, men fortsatt moderate generelle
investeringer i 2021. Forutsatt at vi får de nødvendige byggetillatelser i tide, og at vi tilkjennes de omsøkte
tippemidler, vil investeringen i treningsanlegget på om lag kr 12,5 millioner starte mot slutten av 2021.
Prosjektet vil gå over årsskiftet 2021/22, og det er pr i dag uklart hvordan fordelingen av investeringen i
prosjektet vil være mellom årene.
I tillegg til videreføring av de programmer som er iverksatt for å øke kvaliteten på spilleflatene, vil vi i 2021
intensivere arbeidet med å rette opp tee-steder. Vi har også startet planlegging av utbedring av veier og
stier på anlegget, og håper å komme i gang med de mest utsatte i 2021. Det er også flere
dreneringsprosjekter under planlegging. Noe blir gjort før sesongen 2021, og noe planlegges gjennomført
etter sesongslutt.
Det nye driftsbygget skal stå ferdig våren 2021. Statens Vegvesen er byggherre, og skal overlevere dette
til Fana Golfklubb etter ferdigstillelse, som erstatning for vårt tidligere driftsbygg på samme tomt.
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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 2020 ikke medgått utgifter til forskning og utvikling.

Arbeidsmiljø, sikkerhet og likestilling
Arbeidsmiljøet anses som godt. Det er registrert 23 sykefraværsdager i 2020, som utgjør 1,0%. Av dette
skyldes halvparten karantene i forbindelse med korona-pandemien. 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 2020 har det vært én fast
ansatt og to deltidsansatte kvinner i klubben. Det er kvinner i alle komiteer, med unntak av herregruppen.
Klubbens styre har bestått av fire menn og to kvinner.
Som en av de største klubbene i Norge, med en meget sentral beliggenhet, har Styret i Fana Golfklubb stor
tro på fremtiden. Vi ser frem til 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 godt rustet for fremtiden.

04.02.2021
Styret i Fana Golfklubb
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Revidert årsregnskap for 2020
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04.02.2020
Styret i Fana Golfklubb
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Revisors beretning
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Kontrollutvalgets rapport
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Sak 7 - Medlemskontingenter for 2021
Styret foreslår medlemskontingenter for 2021 som følger (kontingenter for 2020 i parentes):

Type medlemskap

Uten innskudd

Med innskudd

Aktiv Voksen
Aktiv Voksen Ektefelle/Samboer1)
Aktiv Student2)
Aktiv Junior
Junior på spesielle vilkår (treningsavgift kommer i tillegg)
Junior på spesielle vilkår - knøtter
Fana Greenfee / Voksen Passiv
Junior Passiv

Kr 8 600
Kr 7 200
Kr 4 600
Kr 2 700
Kr 1 950
Kr 2 150
Kr 2 000

Kr 7 500
Kr 6 100
Kr 4 150
Kr 1 950

(8 400)
(8 400)
(4 450)
(2 650)
(1 900)
(2 150)
(1 950)

(7 250)
(5 650)
(4 000)
(1 900)

Kr 1 550 (1 450)
Kr 400 ( 400)

1) Det presiseres at berettigelse av rabatt for ektefelle/samboer forutsetter samme adresse og at begge
parter i forholdet har medlemskap med full spillerett. Kun den ene i forholdet får rabattert kontingent.
2) Til og med 28 år. Kvittering for betalt semesteravgift kan kreves fremvist.

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 komitéarbeid premieres med maksimum ett gavekort til en verdi av kr 500 som kan benyttes
til kjøp av fysiske varer i klubbens proshop.
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Sak 8 - Budsjett 2021
2019

2020

2021

Regnskap

Regnskap

Budsjett

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

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

7 376 889
1 620 025
1 474 505
1 585 695
3 118 441
596 259
1 824 486
1 553 901

8 300 000
1 300 000
1 250 000
1 400 000
2 900 000
700 000
1 250 000
1 100 000

Sum driftsinntekter

14 955 200

19 150 199

18 200 000

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

2 077 729
1 778 146
1 878 877
662 682
4 930 847
1 580 604
2 681 638

2 030 000
1 950 000
2 400 000
820 000
5 750 000
1 350 000
2 850 000

13 476 326

15 590 522

17 150 000

DRIFTSRESULTAT

1 478 874

3 559 677

1 050 000

Rentekostnader

264 280

224 772

200 000

1 214 594

3 334 905

850 000

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

ORDINÆRT RESULTAT

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 det samlede resultatet i budsjett-året 2021.
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Sak 9 - Organisasjonsplan 2021

Styret har delegert oppnevnelse og vedlikehold av mandat for komitéene i oversikten til daglig leder.
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Sak 10 - Innkomne forslag og saker
Ingen innkomne saker.
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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

Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg
Gjenvalg
Ikke på valg

Velges for 2021 og 2022
Valgt for 2020 og 2021
Valgt for 2020 og 2021
Valgt for 2020 og 2021
Velges for 2021 og 2022
Velges for 2021 og 2022
Valgt for 2020 og 2021

Per Olav Barikmo
Edith Kalve
Eivind Are Moen

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

Velges for 2021
Velges for 2021
Velges for 2021

Kontrollutvalget
Leder
Komitémedlem
Varamedlem

Valgkomiteen i Fana Golfklubb,
Sven Torgersen

Helge Hansen

May Helland

Lisbeth R. Lied (vara)

(sign.)

(sign.)

(sign.)

(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 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
Lisbeth Riis Lied
Helge Hansen

Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
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VEDLEGG – Komitérapporter 2020
Årsmelding for Turneringskomitéen 2020
Besetningen i turneringskomité og stab har vist god kontinuitet de siste årene og også 2020-sesongen har
bestått av mange og godt kjente navn. Staben (med komiteen) har stått for planlegging og avvikling av
turneringsprogrammet som så meget annet ble noe redusert.
Komitéen har bestått av:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Anders Myhr
Tom Greve Wilhelmsen
Arne Christiansen

▪
▪
▪

Jan Skjold
Rune Wingsternes
Arvid Jacobsen

Jens Grimsgaard, leder
Egil Rebne
Yngve Bolstad
Sven Torgersen

Turneringsstaben:
▪
▪
▪

Stein Opsahl
Hans-Magne Ellingsen
Mats Jønsson

Årets turneringsprogram var satt opp med 10 turneringer hvor tre av disse gikk over to dager. Grunnet
pandemien ble Åpningsturneringen flyttet fra 18. april til 7. mai og Flaggturneringen 1. mai ble avlyst. I
forkant av sesongen ble det bestemt at Klubbmesterskapet skulle bli arrangert for alle klasser samme helg,
22.-23. august.
En meget erfaren turneringsstab, med god assistanse fra administrasjonen, sørget for meget god
gjennomføring av turneringene. Turneringene ble i hovedsak bemannet med to personer; én
turneringsleder fra komiteen og én medhjelper fra staben.
Turneringene har hatt en enorm tilslutning med over 700 påmeldte. Flere av turneringene har vært
fulltegnet.

Turneringene rangert etter deltagelse/popularitet:

Åpningsturnering
Fana Four Ball / Best Ball
Fana Oktober Open
St. Hans Turnering
Klubbmesterskap
Fana Summer Open (1 og 2)
Fana Match
Hordaland Region Tour
Fana 3+1 (improvisert)
Flaggturnering

2020

2019

2018

135
124
107
88
78
67 + 62
32
26
-

71
72
70
49
47 + 42
30 + 37
16
29
64
58

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

Side 33

Årsmøte | Fana Golfklubb | 17. februar 2021

Klubbmestere 2020
▪ Damer: Sandra Menes
▪ Herrer: Andreas Lloyd Aronsen

Klubbmestere 2020 i aldersbestemte klasser
▪ Juniorer Jenter: Mine Othilie Riis Lied
▪ Juniorer Gutter: Tobias Bussesund
▪ Senior Damer: Randi Espeland Østvik
▪ Senior Herrer: Tom-Are Greve Wilhelmsen
▪ Eldre Senior Herrer: Jon Klyve
▪ Eldre Senior Damer: Ingen deltagere

Klubbmestere 2020
Damer: Sandra Menes
Herrer: Andreas Lloyd Aronsen

Klubbmestere 2020 i aldersbestemte klasser
Øverst t.v. Mine Othilie Riis Lied (Junior Jenter) og Tobias
Bussesund (Junior Gutter)
Øverst t.h. Jon Klyve (Eldre Senior Herrer)
Nederst t.v. Tom-Are Greve Wilhelmsen (Senior Herrer)
Nederst t.h. Randi Espeland Østvik (Senior Damer)

Klubbmester i Match ble vunnet av Emil Lampe som duellerte i finalen mot Thomas Joe Evetts. Vinner ble
kåret etter første omspillshull.
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2021
Dersom noen av medlemmene savner turneringer eller har forslag til nye turneringer og turneringsformer,
så er det bare å ta kontakt med komitéen.
Turneringskomitéen vil takke administrasjonen for fantastisk hjelp til gjennomføringen av turneringene. Vi
ønsker også å takke alle som har deltatt i turneringene i 2020 og ønsker alle velkommen til et mangfoldig
turneringsprogram i 2021. En spesiell takk til Turneringsstaben for glimrende innsats.

For Turneringskomitéen
Jens Grimsgaard, leder
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Årsmelding fra Seniorkomitéen 2020
Seniorkomitéen 2020
Leder:
Turneringsleder:
Medlem:
Kasserer:
Revisor:
Valgkomite:

Gjert Erik Dahl
Torunn Aamoth
Åse Scheie, Rune Krey og Lars Reisæter
Jon Børger Røed
Jan H. Vik
Åse Scheie og Helle Vik

Koronasituasjonen har gjort at vi reduserte komitéen fra ca 20 medlemmer, da det ikke var mulig å avholde
komitémøter. Av samme årsak har komitéens arbeid stort sett blitt administrert via telefon og uformelle
møter på golfbanen. Dette har fungert utmerket. Turneringskomitéen har administrert alt rundt
mandagsturneringene.
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. 10.00 og 16:30/16:40 (maks 5 flighter
om ettermiddagen). Det er avviklet 16 turneringer i 2020:
2 Texas Scramble
8 Netto slaggolf (4 tellende turneringer for OoM, alle HCP tellende runder)
3 Eclectic (3 tellende for OoM)
1 Par-turnering, greensome.
1 Stableford 18 hull (kun formiddag, HCP-tellende)
1 Stableford 9 hull
I tillegg er det avviklet Match Play Serie/Cup med 33 deltakere for herrer og 16 deltakere for damer. Match
Play Serie/Cup turneringene ble ledet av Lars Reisæter og Gunnulf Firing, vi takker begge to. Det har vært
stor oppslutning om mandagsturneringene med totalt 1038 deltakere (953 i 2019), 330 damer og 708
herrer. Dette gir en gjennomsnittsdeltagelse på 65 deltagere pr turnering. Komitéen er svært glad for at vi
har kunnet gi et tilbud som er blitt så godt mottatt under unntakstilstanden som har rammet idretts-Norge
i år. Vi takker både klubb og forbund for jobben de har gjort for tilrettelegging av aktivitet som kunne
gjennomføres iht. til nasjonale smittevernregler.
Vårens turneringer ble gjennomført med løpende start, for å unngå at for mange samlet seg ved
klubbhuset både før og etter start. 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
Kl. C:
1 Turid Aardal, 2 Bjørg Elin Økland, 3 Arvid Østensen
Damer:
1 Torhild Hallaråker, 2 Solveig Galloway, 3 Wenche H. Småberg
Herrer:
1 Roar Hallaråker, 2 Per Eide, 3 Helge Hansen
Eclectic
Klasse A:
Klasse A 70+:
Klasse B:
Klasse B 70+:

1 Geir Steen Larsen, 2 Steven David Walker, 3 Arne Christiansen
1 Svein Olaf Hansen, 2 Terje Dahl, 3 Gunnulf Firing
1 May Helland, 2 Wenche H. Småberg 3 Marianne Stølen
1 Svein Aksel Søvik, 2 Helge Hansen, 3 Karl I. S. Veland
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Match play
Herrer: 1 Espen Stølen, 2 Hans Magne Ellingsen, 3 Gunnulf Firing
Damer: 1 Åse Scheie, 2 Solveig Galloway 3 Bente Hetlevik
Sosialt
Den tradisjonelle samlingen etter mandagsturneringene i vår kunne ikke gjennomføres. I høst ble det litt
lettere og deltagerne fikk både lefser og kaffe. Tradisjonen tro er det gjennomført to sosiale
sammenkomster i perioden. Avslutning etter vårsesongen ble i år grillfest i nydelig vær. Kokker og
serveringspersonell ble hyret fra egne rekker. Gjennomført med stil og til stor begeistring fra ca 40
deltagere. Sesongavslutning ble i år avholdt med 37 deltagere på Scandic Hotel Kokstad. Pokaler ble delt
ut, og vinnerne fikk sin velfortjente applaus. I seniorgruppen skal alle få, og derfor ble de «trekkepremie»
til alle. Fine premier fra Proshopen og fra et velrenommert monopol. Kunstnerisk innslag, også det hentet
fra egne rekker, når Per Skotheim dro til med en saftig miniblueskonsert til øredøvende applaus.
Økonomi
Det har vært driftsinntekter på kr 62 080 (tallene for 2019 kr 58 800). Utgiftene beløp seg til kr 53 978 (kr
55 354 i 2019). Dette ga et overskudd på kr 8102 (Tallene fra 2019 kr 4378). Etter dette beløper kassen seg
til kr 16 177 pr. 31.12.2020.
Hordaland Seniorgolf/Vestland Senior Tour
Åse Scheie og Lars Reisæter er kontaktpersonene våre i Hordaland Seniorgolf/Vestland Senior Tour. På
klubbkontaktmøte 20. oktober 2020 ble det besluttet å avvikle Hordaland Seniorgolf/Vestland Senior Tour.
Det anbefales at interesserte Seniorer melder seg inn i Norsk seniorgolf (NSG). Det planlegges ca. 20
turneringer i NSG regi for Vestland Regionen i 2021.
Trening
Det har i 2020 ikke vært gjennomført organisert trening.
Dugnad
3-5 seniorer har deltatt i Gartnergruppen 2020, og det er utført arbeid hovedsakelig bestående av
beplantning, vanning, luking og klipping av gress . Vi takker for innsatsen. Den totale dugnadsinnsatsen til
seniorene er estimert til følgende:
Gartnergruppen
Gjennomføringen av turneringene
Forberedelse/avslutning av turneringene + div.
Totalt

50 timer
340 timer
105 timer
495 timer

Totalt har om lag 20 personer deltatt.
Facebook –seniorsiden
Terje Dahl med hjelp av Torunn Aamoth og Gjert 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 medlemmene.

For Seniorgruppen
Gjert Dahl, leder
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Årsmelding fra Herrekomitéen 2020
Herregruppen i 2020 har bestått av Sven Torgersen, Helge Rong, Rune Wingsternes, Krister Karto, Truls
Wergeland og Frank Larsen. I tillegg har Jonny Merkesdal gjennomført fysisk trening på vinterhalvåret.
Gjennom sesongen 2020 har herregruppen arrangert Fana Medal, Eclectic, klubbmesterskap Match, Fana
Medal Finale samt 4 turneringer over 9 hull.

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 2020 ble det gjennomført 16 runder på Fana Medal. 218 medlemmer har deltatt i løpet av sesongen.
Årets beste brutto runde ble levert av Jarand Ekeland Arnøy med 64 slag.
Resultater for Fana Medal sammenlagt
Klasse A: Craig Batty
Klasse B: Kurt Nilsen

Eclectic
Eclectic var også i år innlemmet i rundene som er spilt på Fana Medal og alle deltagere på Fana Medal var
med.
Best over 16 runder og vinner av Eclectic: Jarand Ekeland Arnøy 52 slag!!!

Klubbmesterskap Match
Turneringen ble gjennomført på én dag. Turneringens format var 6 hulls matcher. 32 påmeldte gjorde
dette til kanskje årets sportslige høydepunkt. En lang dag ble avsluttet med finale mellom Thomas Joe
Evetts og Emil Lampe.
Vinner: Emil Lampe.
Helge Rong Memorial
Fana Medal finale ble i 2020 en veldedighetsturnering hvor vi ville hedre Helge Rong sin tid og innsats som
medlem i Fana Golfklubb. Det ble besluttet å arrangere en parturnering hvor startkontingenten gikk til
Blodkreftforeningen, og med 100 deltagere ga dette kr 30 000. Dette er vi i Herregruppen svært glad for
og det ble selvfølgelig tatt godt imot fra en forening som gjør en fantastisk innsats for mennesker som er
satt i en krisesituasjon.
Stipend 2020
Da vi satt igjen med en del pizzapenger som ikke ble brukt til formålet valgte Herregruppen i samarbeid
med administrasjonen å gi Jarand Ekeland Arnøy et stipend på kr 10 000. Dette på bakgrunn av en vanskelig
situasjon med få turneringer for de profesjonelle samt at Jarand sørger for at Fana Medal har et hcp-spenn
som få andre turneringer kan skilte med.
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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.
Herregruppen har denne vinteren fortsatt med fysisk trening innendørs i Landåshallen. Denne treningen
ledes av Jonny Merkesdal.
Vi vil gjerne takke administrasjonen for svært godt samarbeid i 2020, det hadde ikke vært mulig å
gjennomføre aktivitetene uten deres medvirkning.

For Herregruppen
Sven Torgersen, leder
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Årsmelding fra Damekomitéen 2020
Damekomiteen 2020
Damegruppen i 2020 har bestått av Hilde Ådnøy, Marianne Aadland Stølen, Wenche Øgaard, Karen Olseth,
Hilde Ask og Monica A. Mo.
Møtevirksomhet
Komiteen har gjennomført tre møter i løpet av sesongen. Det ble ikke avholdt oppstartsmøte for klubbens
damer før sesongstart i 2020 grunnet Covid-19.
Damedagene
Vi har tirsdag som vår faste «damedag». Første damedag var 12. mai. På noen av rundene i vår-sesongen
har man kunnet velge 9- eller 18-hulls runder. Det har vært mulig å spille formiddag eller ettermiddag. Vi
fikk til en kort avslutning med premieutdeling og trekkepremier etter avslutningsrundene før
sommerferien og i september.
Det er arrangert seks damedager før, og syv damedager etter sommerferien. Til tross for en mindre
dametirsdag i 2020 sammenlignet med 2019 så har vi hatt en gledelig økning på 51 deltakere. Det har vært
god stemning på rundene gjennom sesongen.
I 2020-sesongen har vi benyttet følgende spilleformer i turneringene; Texas Scramble, Netto slaggolf,
Flaggturnering, Fourball og 3 køller + putter.
Eclectic var i år innlemmet på 9-hulls rundene med netto slaggolf.
På vår Facebook-side legges det gjennom sesongen ut bilder fra golfrundene samt informasjon om hva
som skjer fremover. Bildene fra rundene er blitt veldig godt mottatt.
Damekomitéen 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.
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.

For Damekomitéen
Monica A. Mo, leder
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Årsmelding fra Juniorkomitéen 2020
Juniorkomitéen
Juniorkomitéen har i 2020 hatt følgende sammensetning: Stian Bussesund (leder), Erik Svendsen, Thomas
Ottesen, Veine Huth, Tor Ove Lussand og Lisbeth R. Lied. Juniorkomitéen har hatt et møte i 2020, samt en
del aktiviteter med mindre grupper etter behov.
Generelt om juniorgruppen
Vi avsluttet sesongen med 99 juniorer mot 81 for et år siden.

Antall
2020
2019
2018

Knøtter/Nybegynner

Birdie

Eagle

Elite

Totalt

15
10
22

62
51
37

13
12
13

9
8
12

99
81
84

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.
Totalt sett er det også i år nedgang i andelen jenter, mens det blant de bedre juniorene er en økning i andel
jenter.
Antall
2020
2019
2018

Knøtter/Nybegynner

Birdie

Eagle

Elite

Totalt

20%
10%
23%

19%
24%
32%

46%
50%
46%

67%
63%
58%

27%
30%
36%

Aktiviteter i 2020
I vinterferien reiste Elite og deler av Eagle til Mar Menor i Spania på en meget innholdsrik og flott
treningsleir. Det ble også gjennomført vintertrening fysisk for juniorer i Eagle og Elite, i starten av 2020. I
starten av sesongen ble turneringer og treninger avlyst grunnet Covid-19. Fra midten av mai kom alle
gruppene i gang med treninger og fra midten av juni var også turneringen i gang. I løpet av sesongen har
det vært økende Fana deltagelse på Narvesen Tour. Det ble ikke avholdt sommer- og høstavslutning i 2020
grunnet Covid-19. Elite og Eagle har hatt 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.
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.
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Turneringer, resultater og meritter 2020
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. 52 prosent av TFJs medlemmer deltok på
en eller flere turneringer i 2020, mens 28 prosent deltok på tre eller flere. Det er fortsatt noe opplæring
som må til for at ikke forelde skal kvie seg for å melde på poden på turnering. Totalt hadde Fana 36 prosent
av samtlige spillere for alle åres turneringer i regionen. Grunnet Covid-19 ble vi også påvirket med færre
turneringer enn planlagt, men det ble totalt gjennomført seks Narvesen Tour i 2020.
Srixon Tour
Srixon Tour er den høyeste turneringsserien for juniorer i Norge. TFJ har i 2020 hatt åtte spillere (fem jenter
og tre gutter) på dette nivået. 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 to av fem
turneringer vunnet av TFJ spillere. I tillegg var jentene hyppige gjester på seierspallen.

Oppsummering av de sammenlagtresultatene;
J15: Hedevig har kvalifisert seg til samtlige Srixon Tour i 2020 og klarte cuten i fire av fem turneringer.
Veldig bra med tanke på at dette er hennes første sesong på Srixon Tour. 6. plass på OoM for Hedevig.
G15: Dennis og Tobias har representert Fana GK på hver sin Srixon Tour i den yngste gutteklassen.
Dessverre så ble de MC på begge spillerne. Tobias misset cut med kun et slag. OoM kom Tobias på 18.
plass og Dennis på 20. plass, begge med bare en spilt turnering.
G19: Peter deltok på den første Srixon Tour i 2020 men misset dessverre cut.
Sammenlagt på OoM i J19; Mia på 1. plass, Silje på 2. plass, Othilie på 5. plass og Sandra på 4. plass.
Junior NM
Junior NM ble i år spilt på Gamle Fredrikstad. Mia, Silje, Sandra og Hedevig stilte til start. Silje tok seieren
med Mia på 3. plass og Sandra på 16. plass. Hedevig endte på en fin 5. plass i J15 klassen. Ingen gutter
stilte til start på Gamle Fredrikstad.
Lag-NM for Juniorer
Junior-NM for lag ble i år spilt på Oslo GK. Jentelaget, som bestod av Sandra, Hedevig, Mia og Silje, kom på
1. plass i topp-divisjon og dermed en velfortjent gullmedalje. Guttelaget bestod av Tobias, Even, Peter,
Dennis og Nichlas. Med et helt nykomponert lag med kun en spiller over 16 år ble det tøft for guttelaget.
De rykket ned til 1. divisjon, men fikk masse god erfaring med seg i bagen tilbake til Bergen. De er alle
innstilt på «å reise kjerringa» og komme sterkere tilbake i 2021.
Klubbmesterskap junior
Tobias Bussesund ble klubbmester for Junior Gutter, mens Mine Othilie R. Lied ble klubbmester i
jenteklassen. Gratulerer til begge. Sandra Menes, som også er junior, ble klubbmester for damer. Nytt av
året var at juniorene ikke kunne konkurrere i begge klassene.

Juniorkomitéen retter en stor takk til administrasjon, trenerteamet, og alle foreldre og andre som har
bidratt i 2020.

For Juniorkomitéen
Stian Bussesund, leder
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“Any golf, any place, any time
is going to do a soul good.”
- Ben Crenshaw
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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/
www.instagram.com/fanagolfklubb/
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