
 

 

   

BETINGELSER TEAM FANA JUNIOR 2023 
 

 

Medlemsavgift og treningsavgift 

Deltagelse i Team Fana Junior (TFJ) fordrer medlemskap i Fana Golfklubb (FGK). Juniorer 

(t.o.m. det året man fyller 19 år) vil kunne få juniormedlemskap på spesielle vilkår. Dette betyr 

at man får alle rettigheter som medlem, inkludert fri spillerett på banen, for en redusert pris. I 

tillegg til medlemskontingent tilkommer det en årlig treningsavgift som følger (priser 2023): 
 
 

Gruppe Medlemskontingent Treningsavgift Sum 

Elite Kr 2 100 Kr 4 250 Kr 6 350 
Eagle Kr 2 100 Kr 3 150 Kr 5 250 
Birdie Kr 2 100 Kr 1 900 Kr 4 000 
Knøtter Kr 1 500 Kr        0 Kr 1 500 

Knøtter oppstart august Kr    700 Kr        0 Kr    700 

 

Juniorer som er innskuddsmedlemmer får redusert treningsavgiften med kr 400. 

 

NB! For deltagelse i TFJ Eagle og Elite stilles det særskilte krav, herunder deltagelse på trening 

og oppfølging av treningsprogram. 

 

Støtte til deltagelse i turneringer 

FGK dekker deltageravgiften på Narvesen Tour i vår region. For deltagere i TFJ Eagle og Elite 

yter FGK også økonomisk støtte for deltagelse på Srixon Tour. Deltagelse på øvrige turneringer, 

eksempelvis Garmin Norgescup og internasjonale turneringer dekkes ikke.  

 

Med forbehold om tilpasning til faktisk startkontingent, vil turneringsstøtten være som følger: 

 
Narvesen Tour kr 150 – 250 ............ Startkontingenten dekkes (kan variere) 

Srixon Tour kr 900 ............ Om det ikke er behov for overnatting 
Srixon Tour kr 2 200 ............ Ved behov for overnatting 
 

 

Støtte for deltagelse på Srixon Tour er en rammestyrt ordning. Dette betyr at det er et gitt 

budsjett. Dersom det søkes om støtte som samlet overstiger budsjettet på kr 125 000, vil det 

bli gjort en forholdsmessig avkortning i innvilget beløp til hver deltager. 

 

For Narvesen Tour vil startkontingenten normalt forsøkt å bli fakturert direkte til Fana GK, slik 

at den enkelte utøver ikke skal betale ved registrering på turneringen.  

 

For å være berettiget til turneringsstøtte som beskrevet over må spilleren ha gjort opp forfalt 

kontingent og treningsavgift samt utlegg til treningsreiser og lignende til Fana Golfklubb. 

Spilleren må også ha Fana Golfklubb som hjemmeklubb, ikke motta støtte fra andre klubber, 

og ha vært medlem i FGK og TFJ gjennom et helt kalenderår (dvs. 1/1 - 31/12). 

Støtteberettigelse oppstår altså fra og med det påfølgende år. Unntaket er deltagelse i Narvesen 

Tour, som er støtteberettiget fra tidspunkt for innmelding. 

 

Satsene for støtte kan justeres gjennom året dersom dette er påkrevet av hensyn til Fana 

Golfklubbs økonomi. 

 

 

Driving range 

Juniorer i Elite og Eagle har fri range. Øvrige juniorer i TFJ får redusert pris på range-klipp; kr 

250 for kr 800 ballpenger.   


