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“One of the most fascinating things 
about golf is how it reflects the cycle of 

life. No matter what you shoot – the 
next day you have to go back to the 

first tee and begin all over again and 
make yourself into something.” 

- Peter Jacobsen 
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Styreleders forord 
Det er veldig kjekt å kunne oppsummere 2022 som nok et godt år for Fana Golfklubb! Sunn og god drift 
har gitt grunnlag for gode investeringer og oppgraderinger både på bane, treningsanlegg og klubbhus. Men 
også i gode tider er det viktig å prioritere, fatte riktige beslutninger og gjøre riktige investeringer. I løpet 
av året har vi sett resultatet av flere store beslutninger som er forelagt og vedtatt av ordinære og 
ekstraordinære årsmøter. 
 
Det nye treningsanlegget er ferdigstilt, ny range tatt i bruk (blant Norges mest moderne), og vi gleder oss 
til å ta i bruk nærspillsområdet i 2023. Flere utbedringer på banen ble gjennomført i 2022, flere gjøres i 
løpet av vinteren, og enda flere er under planlegging. 
 
Tilbakekjøpet av 2. etasje var spesielt gledelig å få til. Det er positivt både for ansatte og medlemmer at vi 
nå har et helårs aktivitetstilbud i klubben. Besøkstallene hittil viser at dette har vært veldig velkomment, 
både simulatorturneringer, egentrening og mulighet for instruksjon. Dette kan sikkert også gi utslag på 
snitthandicapet hos klubbens medlemmer. Uansett er dette gode sportslige tilbud som er med på å gi 
klubben flere ben å stå på, og bidrar til medlemmenes trivsel og klubbfølelse. 
 
God medlemstilstrømming og aktivitet, samt ambisjoner om god utvikling fremover, krever også en 
tilpasset administrasjon. Vi er glade for at litt ombygging i 2. etasje også kan gi mer tjenlige forhold for de 
som til daglig sørger for at vi som medlemmer blir godt ivaretatt. Tilgangen på 2. etasje har vært sårt savnet 
i mange år. 
 
Vi orienterte i fjor om både økning og utskiftinger av mannskaper, spesielt på bane. I løpet av sesongen 
har vi fått mange kommentarer om at økt og målrettet innsats har gitt merkbar bedring i banekvalitet. Vi 
mener det er grunn til å glede oss til videre positiv utvikling, så kan vi jo også håpe på bedre sommervær. 
 
Etter ulike innspill i flere år om reell verdi av opprinnelige andeler og eventuelle fortrinn for andelshavere, 
kalte styret i september 2022 inn til medlemsmøte for diskusjon av innskuddenes stilling og eventuelle 
endringer. Bakgrunn og oppsummering etter møtet ligger på medlemssidene. Styret mener at møtet ga 
nyttig meningsutveksling, og håper at medlemmene også satte pris på dette. Styret finner etter møtet ikke 
grunn til å foreslå endring i eksisterende forhold her. 
 
Det er også i år grunn til å fremholde det gode samarbeidet med daglig leder. Saksforberedelser og 
rapporter, både internt i klubben og overfor eksterne parter, holder høy kvalitet. Dette medfører at Fana 
Golfklubb fremstår med den seriøsitet og tyngde, som vår størrelse som idrettslag og samfunnsaktør skulle 
tilsi. Dyktige medarbeidere både i administrasjon og på bane yter også solid og fagmessig innsats, med en 
positiv holdning som vi bør vise at vi setter pris på. 
 
På vegne av styret vil jeg takke alle frivillige som har engasjert seg i klubbens drift og utvikling gjennom 
2022. 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! 
 
Jeg benytter også anledningen til å takke for egen del, til ansatte og styremedlemmer for inspirasjon og 
godt samarbeid, og til medlemmer for ulike innspill og kommentarer. Det har vært noen fine år, med god 
utvikling for klubben, og gode minner og nye venner og bekjentskaper for min del. Jeg ønsker lykke til både 
til dem som står videre, og til dem som kommer inn som nye tillitsvalgte. 
 
 
Arvid  Jacobsen 
Styreleder  
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Styre, utvalg, komiteer, tillitsvalgte i 2022 
 
 
  Styret 

Styreleder Arvid Jacobsen  Valgt for 2021 og 2022 
Nestleder Erik Myking  Valgt for 2022 og 2023 
Styremedlem Åse Scheie  Valgt for 2021 og 2022 
Styremedlem Atle Ulvesæter  Valgt for 2021 og 2022 
Styremedlem Stian Aadland  Valgt for 2022 og 2023 
Styremedlem Siri Merete Kalvatn  Valgt for 2022 og 2023 
Varamedlem Nicolas Førde  Valgt for 2022 og 2023 

 
 
 
  Kontrollutvalg 

Leder Per Olav Barikmo  Valgt for 2022 
Komitémedlem Marianne Roy  Valgt for 2022 
Varamedlem Eivind Are Moen  Valgt for 2022 

 
 
 
  Valgkomité 

Leder May Helland  Valgt for 2022 
Komitémedlem Sven Torgersen  Valgt for 2022 
Komitémedlem Tom-Are Greve Wilhelmsen  Valgt for 2022 
Varamedlem Lisbeth Riis Lied  Valgt for 2022 

 
 
 

Revisor Ernst & Young v/ Eirik Moe  Valgt for 2022 

 
 
 
  Komiteer – oversikt ledere 

  Turneringskomité    Jens Grimsgaard 
  Seniorkomité     Gjert E. Dahl 
  Medalkomité     Lene Hollevik  
  Juniorkomité     Stian Bussesund 
  Handicapkomité    Arne Christiansen 

 
Oversikt over øvrige deltakere i komitéene finnes i vedlagte komitérapporter. 
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Medlemsforhold 
Ved utgangen av 2022 hadde Fana Golfklubb totalt 2262 medlemmer fordelt på følgende kategorier: 
 
 

Medlemmer pr. 31.12 2018 2019 2020 2021 2022 
Aktiv Voksen 754 813 990 961 947 
Aktiv Voksen Ektefelle/Samboer  108 107 113 127 134 
Aktiv Ung 55 42 139 225 219 
Aktiv Junior 29 28 66 97 109 
Junior på spesielle vilkår 90 87 107 89 83 
Voksen Passiv 420 413 385 372 351 
Junior Passiv 2 2 3 4 4 
Fana Greenfee 228 231 219 236 415 

TOTALT1) 1686 1723 2022 2111 2262 
Aktive innskuddsmedlemmer 595 598 645 635 630 
Passive innskuddsmedlemmer 422 415 388 376 355 

1) Eksklusive ansatte 

 
Fana Golfklubb opplevde i 2022 en økning i antall medlemmer på 7,2 prosent. Av de 2262 medlemmene 
er 455 kvinner/jenter (438 i 2021). Dette utgjør 20 prosent av medlemmene. Til tross for en økning i antall 
er dette en liten reduksjon i andel.  
 
I løpet av sesongen 2022 kom det 120 nye medlemmer til klubben gjennom VTG-kurs. Fana Golfklubb har 
1300 medlems-innskudd, hvorav 315 ikke er i bruk ved utgangen av 2022. Ettersom klubben ikke har 
venteliste av medlemmer som ønsker å kjøpe innskudd, kan medlemmene selge sine innskudd privat.  
 
Med bakgrunnen i veksten i 2022 har Fana Golfklubb nådd taket mht medlemskap med spillerett, hvor det 
er lagt til grunn 1300 voksne med spillerett, samt inntil 200 juniorer, totalt 1500. Taket ble nådd våren 
2022, og det ble bygget en venteliste gjennom året. Etter registering av utmeldinger i 2022 var det plass 
til alle på ventelisten ved inngangen til 2023, og etter inntak av disse hadde Fana Golfklubb pr 2. januar 
2023 om lag 1328 medlemmer med fri spillerett, hvorav 1214 voksne og 114 juniorer. Det er således noen 
ledige medlemskap med spillerett pr 2. januar 2023.  
 
 

Ansatte 
Ved overgangen fra 2021 til 2022 var det store utskiftinger i ansatte på banedrift. Ved inngangen til 2022 
hadde Fana Golfklubb kun fire fast ansatte, men tre nye fast ansatte tiltrådte i løpet av vinteren/våren 
2022, herunder Ben Kebby som er vår Course Manager/Head Greenkeeper. Vi har også hatt behov for å 
styrke administrasjonen, og den 1. desember tiltrådte vår nye klubbkoordinator Trine Lise Grieg. I 2022 
har det vært 15 deltidsansatte i ulike stillingsbrøker, fra fulltid i sesong til timebasert ekstrahjelp, fordelt 
på bane og i shop. Til sammen er det utført 10,7 årsverk i 2022.  
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Golf-året 2022 
 
 

Spill og aktiviteter 
I sesongen 2022 er det registrert 30 724 runder på Fana 
Golfklubb. Dette inkluderer alle registrerte runder, både 
bekreftede og ubekreftede 18- og 9-hulls runder, samt 
turneringsrunder, og utgjør en reduksjon fra 2021 på 10 
prosent. Selv om antall runder er lavere i 2022 sammenlignet 
med 2021, så er antall spilte hull omtrent på samme nivå. 
Andelen bekreftede runder utgjorde 76 prosent for 
medlemmer (86 prosent i 2021). Denne utviklingen har nok 
flere årsaker, deriblant at det bookes starttider for 
medlemmer som ikke skal spille, slik at man «blokkerer» 
flighten. For å få bukt med dette kreves det at vi allokerer mer 
ressurser til kontroll ved første utslagsted og på banen. Denne 
utviklingen i andel bekreftede runder vil ha stort fokus i tiden 
fremover. 
 
I figuren til høyre fremgår det hvordan antall runder fordeler 
seg på ulike grupper av medlemmer og gjester som har spilt 
på Fana Golfklubb i 2022. 
 
HCP-profil 

 
Handicapkategori 2018 2019 2020 2021 2022 
Kat. 1:             – 4,4 29 27 32 37 38 
Kat. 2:    4,5 – 11,4 124 143 144 162 170 
Kat. 3:  11,5 – 18,4 271 290 291 298 330 
Kat. 4:  18,5 – 26,4 328 328 395 440 471 
Kat. 5:  26,5 – 36,0 392 392 437 463 491 
Kat. 6:  37 og høyere   552 554 734 724 773 

Sum antall 1696 1734 2033 2123 2276 
Andel i kategori 1-4 44,3% 45,4% 42,4% 44,1% 44,3% 

 
Andel medlemmer i handicapkategori 1-4 økte i 2022, hvilket kan skyldes mindre utskifting av medlemmer. 
Dette har også gitt positivt utslag ved at antall hendelser med baller på avveie (naboer) er redusert. Med 
fulle medlemslister og ytterligere styrking av trenings- og instruksjonstilbudet i 2023 er det et mål at 
gjennomsnittlig handicap skal fortsette nedover. Dette er viktig av flere årsaker; slik som sikkerhet, flyt på 
banen/spillehastighet, men også spilleglede for alle medlemmer.  
 
Vintergolf - simulator 

Vi har tidligere opplevd store skader på banen som en følge av vintergolf, spesielt i perioder med fint 
vintervær. Slike skader tar lang tid å reparere, det er kjedelig når en stor del av påfølgende sesong er preget 
av slike skader. Samtidig har banemannskapet planer om å gjennomføre omfattende arbeid på banen, og 
dette vil ikke være mulig å gjennomføre samtidigs om det spilles golf. Det er derfor besluttet at det ikke 
blir vintergolf denne vinteren (2022/2023). Hvorvidt vintergolf gjenopptas i fremtiden er ikke besluttet.  
 
I oktober ble de fire nye TrackMan simulatorene i klubbhuset tatt i bruk. Aktiviteten har vært veldig bra, 
og det er utrolig kjekt at det nå er liv i klubbhuset året rundt.  
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Treningstilbud  
I tillegg til individuelle timer har det blitt arrangert kurs for medlemmene gjennom sesongen 2022. Dette 
tilbudet er under kontinuerlig utvikling. Vi har flere kompetente trenere, og mange vil kunne ha stort 
utbytte av disse selv om ikke hovedtrener er tilgjengelig. 
 
Veien Til Golf 

I 2022 var det 120 deltagere på Veien Til Golf. Antallet er 40% lavere enn året før. Fulle medlemslister 
gjorde at vi måtte tilby en annen pakke med Fana Greenfee-medlemskap fremfor medlemskap med 
spillerett. Til tross for dette var etterspørselen større enn forventet.  
 
Team Fana Junior 

Juniorgruppen er en av landets ledende både i størrelse og i sportslig nivå. Med om lag 100 aktive juniorer 
er det stor aktivitet på treningsområdet på ettermiddager og kvelder. Donovan Goosen er sportslig leder, 
og trener de beste spillerne. Stine Axelsen har ansvaret for breddegruppene, og får hjelp fra Jesper Borgen 
til å trene noen av gruppene. Det er også Stine som holder i det administrative arbeidet rundt juniorene. 
 
Toppidrett/golf i videregående skole 

Høsten 2022 startet de første golf-elevene ved NTG Bergen, både på VG1 og VG2. Det legges opp til en 
gradvis nedtrapping av avtalen med Metis i de kommende to årene. Dette skiftet gjøres for å styrke det 
sportslige tilbudet for de elevene som ønsker å satse på golf kombinert med videregående skole. 
 
Sommerskole for barn  

Det ble i 2022 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. 

 

Turneringsaktivitet i Fana Golfklubb 
Det ble i 2022 arrangert 6 klubbturneringer i tillegg til klubbmesterskapet og KM-Match. Dette er en 
reduksjon fra 10 turneringer året før. De siste årene er antall klubbturneringer redusert med 54% fra 13 
turneringer i 2019 til 6 turneringer i 2022.  I tillegg til klubbturneringer ble det arrangert Region Tour og 
Narvesen Tour. Ladies Tour ble kansellert grunnet lav oppslutning.  
 
I 2022 ble damegruppen og herregruppen slått sammen, med ambisjoner om å skape en felles klubbdag 
med aktiviteter for medlemmer av begge kjønn i alle aldre, fra 20 år og oppover. Den nye gruppen med 
navnet Medal-gruppen har fungert veldig bra, men som med nyvinninger flest er det rom for forbedringer. 
Det jobbes nå konstruktivt for å ha et program for 2023 som treffer enda bedre. Fra administrasjonens 
side vil vi gi honnør til alle involverte for konstruktivt arbeid til klubbens felles beste. I tillegg til Medal-
gruppens program hver onsdag har senior-gruppen hatt sine ukentlige turneringer gjennom sesongen.  
 
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 har de siste årene blitt iverksatt ulike tiltak for å forbedre 
utnyttelsen av banekapasiteten. I tillegg til færre klubbturneringer i helgene har det blitt mindre bruk av 
shot-gun start i turneringer, og det legges nå nesten utelukkende opp til 4-baller. Dette er et område som 
fortsatt vil ha høyt fokus i årene fremover.  
 
Både Senior- og Medal-gruppen har dratt i gang turneringsaktivitet på simulatorene i klubbhuset, på de 
samme dager som i ute-sesongen (mandager og onsdager). I tillegg arrangerer vi klubbturneringer 
gjennom vintersesongen. Så langt ser dette tilbudet ut til å være godt mottatt blant medlemmene. Takk 
til alle komitéledere og komitémedlemmer som gjør et uvurderlig arbeid. 
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Sportslige resultater 
Under følger utvalgte resultater for 2022. Se ellers de enkelte komitérapporter for ytterligere informasjon. 
 

Klubbmesterskap        Damer/Jenter        Herrer/Gutter 

Damer / Herrer 1. Sandra Menes 
2. Stine Axelsen 
3. Marianne C. Leirstein 

1. Andreas Lloyd Aronsen 
2. Tobias Bussesund 
3. Arnstein Vik 

Senior 1. Marina Elisabeth Fosse 
2. May Helland 

1. Jan Morten Løtveit 
2. Sven Torgersen 
3. Mats Anders Jønsson  

Eldre Senior 1. Wenche Hafstad Småberg 
 

1. Geir Steen Larsen 
2. Atle Fosse 
3. Arne Christiansen  

Junior 1. Marie Sandtorv Lussand 
2. Hedevig Anna Braastad-Huth 
3. Yvonne Waagen Bolstad  

1. Even Johannessen  
2. Nichlas Gaulen  
3. Henrik G. Farstad 

 
NM lag Damer/Jenter Herrer/Gutter 

Damer / Herrer 3. plass i topp-divisjonen 
Laget: Karen Klubben, Mia Sandtorv 
Lussand, Sandra Menes, Silje 
Torvund Ohma. 

11.plass i 1.divisjon 
Laget: Andreas L. Aronsen, Tobias 
Bussesund, Jens Engeset, Marius 
Helland Hauge, Emil Lampe.  

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

5. plass i 1.divisjon 
Laget: Tobias Bussesund, Marius 
Damm, Nichlas Gaulen, Even 
Johannessen, Abraham Odfjell.  

 

Dame-, jente- og guttelaget holder seg i samme divisjon som i år. Herrelaget rykket ned.  
 

NM  Damer/Jenter Herrer/Gutter 

Damer / Herrer 
Beste plassering 

3. plass  
Mia Sandtorv Lussand 

2. plass  
Jarand Ekeland Arnøy 
 

Senior (50+) 
Beste plassering 

Ingen deltakere fra FGK  Ingen deltakere fra FGK  

Supersenior (70+) 
Beste plassering 

Klassen finnes ikke for dame 16. plass 
Jon Klyve 

Junior 13-19 år 
Beste plassering 

2.plass 
Hedevig Anna Braastad-Huth 

12.plass 
Tobias Bussesund 

Ungdom 13-15 år 
Beste plassering  

2.plass 
Hedevig Anna Braastad-Huth 

2.plass 
Tobias Bussesund 

 
Jarand E. Arnøy har i år spilt Challenge Tour, hvor han har 6. plass som beste plassering. Variabelt spill gjør 
at han ender som nr 105 på rankinglisten. På Europa Tour kvalifiseringen på slutten av sesongen vant han 
første steget. Dessverre ble det et par slag for mye i steg to, og dermed Challenge Tour på Jarand i 2023.  
 
Regionalt og nasjonalt har juniorene også i år markert seg. På den regionale turneringen Narvesen Tour, 
var det med hele 31 juniorer fra Fana. På sammenlagtliste i den nasjonale serien Srixon Tour, finner vi både 
Hedevig og Tobias høyt på listen i 13-15 år klassen. Hedevig vant sammenlagt med seier i fem av ti 
turneringer. Hun var kun utenfor topp 3 i en av årets turneringer. Tobias tok 3. plass blant guttene med 
seks topp 3 plasseringer. Silje og Mia har stort sett spill internasjonalt og i august flyttet de til USA for å 
spille College-golf. Silje tok blant annet 7. plass i Portugal under en amatør turnering. I Frankrike spilte Mia 
seg inn til 5. plass i en U21-turnering.  
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Bane og treningsområder 
 
Greener og greenområder 

Greenene var i god stand ved avslutningen av 2021, hvilket ga et godt grunnlag for å kunne starte sesongen 
2022 med gode greener. Kvaliteten var på ønsket nivå allerede fra åpningsdagen, og de gode greenene 
holdt seg gjennom hele sesongen. Greenene ble vertikalskjært og toppdresset annenhver uke, hvilket er 
viktig for å holde en jevn standard. I tillegg ble greenene gjødslet annenhver uke. Det har blitt lagt inn mye 
arbeid på «approachene» denne sesongen. «Approach» og «run-off»-områdene har blitt større på de 
fleste greenene. Disse områdene har blitt behandlet med samme tilnærming som tee-stedene, men fra 
2023 planlegger vi å behandle disse områdene på samme måte som greenene mht. lufting og gjødsling. 
  
Tee-steder  

Denne sesongen ble tee-stedene klippet med single-klippere, med striper i spilleretningen. Slike 
klippemaskiner er mer arbeidskrevende, men gir en  bedre overflate, i tillegg til at resultatet blir bedre 
rent visuelt. Reparering av oppslåtte områder og flytting av tee-markører til nye posisjoner ble 
gjennomført daglig i juni, juli og august. Gressfrøene for reparering av tee-stedene ble byttet ut med 
hurtigvoksende raigras, en gresstype som etablerer seg innen 5-7 dager etter såing. Kvaliteten på tee-
stedene har vært høy hele året. 
 
Fairways  

Fairways ble vertikalskjært/luftet to ganger i løpet av sesongen, og ble toppdresset tre ganger. Dette vil bli 
gjort hyppigere i årene fremover. Høyden på gresset ble redusert fra 16 mm til 15 mm i 2022. Neste sesong 
vil det bli en ytterlig reduksjon til 14 mm når vi får levert ny Toro fairway-klipper. Endringen høres ikke 
dramatisk ut, men vil gi en tettere gress-overflate. I 2022 ble klippefrekvensen også økt fra en til tre ganger 
pr uke. Disse endringene ga en vesentlig bedring i kvaliteten på fairwayene i april til juni, men all nedbøren 
fra juli og utover hadde en negativ effekt. 
 
Treningsområder 

Det ble dessverre forsinkelser i såingen på begge de nye trenings-greenene, og dette sammen med mye 
nedbør i andre halvdel av sesongen gjorde at disse områdene ikke ble klare for spill forrige sesong. Hele 
nærspillsområdet åpnes våren 2023. Den nye driving rangen ble tatt i bruk tidlig i sesongen. Resultatet ble 
veldig bra, noe medlemmene også ga tilbakemelding om. Vi har nå et av Norges mest moderne 
treningsanlegg, noe alle vil få stor glede av i årene fremover. 
 
Prosjekter i vinter  

I vinter har vi hatt flere store og små forbedringsprosjekter gående. De mindre prosjektene består blant 
annet i å legge nytt gress rundt overgangene fra vei/sti til bane, fjerne kratt og ugress rundt greenene og 
teesteder, legge ny grus på gangveier og stier ved hull 9, 10, 11 og 12, og rydding av grøfter ved hull 2, 3, 
5, 10, 12 og 18. Andre mindre oppgaver er fjerning av fjell i dagen på hull 3 og 5, utvide drypprennen på 
driving rangen, olje ballhuset samt pusse ned og male alle benkene som er ute på banen. De store 
prosjektene inkluderer blant annet utbedring av gjerdet mot nabo ved hull 4 og reparasjon/fornying av 
gangbroen ut til flåten på hull 13. 
 
 
Utbedring av vanningsanlegget 

Det er en del eksponerte rør og kabler langs banen som gjennom denne vinteren vil bli dekket til. 
Ventilboksene ved greenene på hull 4 og tee på hull 18 vil også bli tildekket. Slik det er nå ser det uryddig 
ut, og signalkablene er eksponert for skade. 
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Drenering 

Det at sesongen var preget av mye nedbør gjorde det lett for greenkeeperne å identifisere hvilke områder 
på golfbanen som trengte bedre drenering. Områdene som spesielt pekte seg ut er fairwayene på hull 4, 
7, 10, og 12, i tillegg til greenområdene på hull 15 og 16. I tillegg til drenering av disse områdene, vil åpne 
grøfter ved hull 8 (ved den kryssende vei) og 10 (langs veien på venstre side) bli lagt i rør og fylles igjen. 
Disse grøftene har skapt problemer for vedlikehold og banespill. 
 
Utbedring av tee-steder 

De siste årene har det vært utført mye arbeid med å jevne ut og lage større tee-steder. Dette har vi fortsatt 
med denne vinteren. Tee-stedene på hull 3 (38), 6 (38), 9 (51), 13 (38) og 14 (48) vil bli jevnet ut og lagt på 
nytt. Tee 48 på hull 3 vil bli utvidet, slik at vi ikke lenger trenger å bruke vintermatte ved åpning om våren.  
 
Endringer i greenkeeper-teamet 

Det var stor endringer i greenkeeper-teamet i 2022. Det ble ansatt tre nye i fulltidsstillinger; Ben Kebby 
som Course Manager, Knut Saksvik som mekaniker og Mads Eknes som ansvarlig for vanningsanlegg. Vi 
har et fantastisk team som jobber hardt for å løfte kvaliteten på Fana Golfklubb i tiden fremover. 
 
 

Sikkerhet  
Sikkerhet for ansatte, spillere og andre som ferdes på og ved banen har høyeste prioritet. Det har i 2022 
ikke blitt rapportert alvorlige ulykker med skade på mennesker, men det har som tidligere år vært noen 
uheldige episoder. 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 2022 heller ikke blitt rapportert skader på omkringliggende bolighus, 
men vi har fått rapportert bulk i en bil ved hull 8 og en knust rute på en bil ved hull 15. Uhell kan skje, men 
det er uansett deg som spiller som er ansvarlig for egne handlinger.  
 
 

Klubbhus; proshop og simulator 
Vi har i all hovedsak fortsatt med de samme merkene og produktene i 2022 som vi har hatt de tidligere år, 
men vi tok ut Abacus og Röhnisch, og tok inn Kjus, Daily og Penguin. Når det gjelder køller fortsatte vi med 
Titleist, Callaway og Cobra i 2022. I 2023 gjør vi en endring ved at Cobra går ut, og TaylorMade kommer 
inn. Vi viderefører strategien med et begrenset kjernesortiment som tilbys medlemmer og gjester, spesielt 
på klær. Vi vil ikke kunne ha «alt til alle» - til det er din egen butikk for liten. Med simulatorsenter i 2. etasje 
er det nå helårsdrift i proshopen. Dette gir grunnlag for bedre vareutvalg gjennom vinteren. Proshopen gir 
et godt økonomisk bidrag som er med å finansiere driften av anlegget. At medlemmene velger å handle i 
sin egen klubb støtter således opp om klubbens videre utvikling. Takk for at du bruker proshopen. 
 
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. 
 
De nye simulatorene i klubbhusets 2. etasje åpnet for regulær booking fra 2. oktober, og besøket har vært 
bedre enn ventet. Vi valgte å prise simulatoreleien lavt, og har etter det vi kjenner til Norges laveste 
simulatorpriser for medlemmer. På formiddagen er simulatorsenteret godt besøkt av de eldre 
medlemmene før skoleelevene og de satsende juniorene tar over etter skoletid. På ettermiddag og kveld 
er vi nesten alltid fullbooket. 
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Medlemsundersøkelsen 
Etter flere år med positiv utvikling på medlemsundersøkelsen, pekte pilene feil vei i 2021. Det er derfor 
veldig gledelig å se at vi er tilbake på sporet og at pilene nå peker oppover. I år igjen er det medlemmer i 
gruppen 20-30 år som er mest fornøyd, og dette skiller seg ut i norsk sammenheng. Gruppen som er minst 
fornøyd er menn i alder 30-50 år. 
 
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 har hatt god fremgang i 2022 etter et lite tilbakefall i fjor. Ambassadørscoren beregnes ut fra svarene 
på et spørsmål: Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale Fana Golfklubb til venner, familie eller kolleger? 
Man svarer på en skala fra 1-10, og svarene kategoriseres slik:  
 

▪ 1 -  6: Negativ ▪ 7 -  8: Nøytral ▪ 9 -10: Positiv 
   
Banen i sin helhet er det området som har forbedret seg mest i undersøkelsen fra 2021 til 2022, til tross 
for mye nedbør og vanskelige forhold for banemannskapet. Medlemmene skryter av greenene, fairwayene 
og utslagstedene. Banen er hovedproduktet til Fana GK, så det var spesielt hyggelig lesning. Driving-rangen 
får også mye skryt. Medlemmene er godt fornøyd med målene, TrackMan og mattene. Ballene på driving-
rangen trekker scoren litt ned. Vi har litt for mange slitte baller, men dette skyldes i all hovedsak 
leveringsproblemer fra leverandør, som under pandemien fikk store leveringsproblemer. Dette ser ut til å 
løse seg, og vi vil i tiden fremover legge opp til mer jevnlig fornyelse av ballene. Av andre enkeltområder 
scorer vi langt over landsgjennomsnitt på trening og instruksjon. Medlemmene opplever instruktørene 
som dyktige, pedagogiske og ‘service minded’. Medlemmene er også godt fornøyd med daglig leder, styret 
og informasjonsflyt.  
 
Vi scorer dårligere enn landsgjennomsnittet på noen områder. På enkelte området er det en naturlig 
forklaring, for eksempel på putte- og chippegreenen, som var stengt hele 2022. Proshopens priser og 
utvalg scorer også dårlig. Vi er uten tvil konkurransedyktig på pris og vi prismatcher stort sett alle andre. 
Det eneste vi ikke kan matche de kommersielle aktørene på er utvalg. Det er viktig å huske på at 
proshopens målgruppe er medlemmer i Fana GK, og vi kan ikke ha alt for alle. Vi underpresterer også på 
området «Banens design og tilstand gjør det rimelig lett å finne ballen». Her gjør vi tiltak i vinter, men har 
også mer langsiktige planer for de kommende årene. Banemannskapet er i full gang med opprydding av 
busker og kvist slik at det blir lettere å finne ballen. Dette er også viktig for å få bedre flyt på banen, noe vi 
alle er opptatte av. Vi har hatt stort fokus på dette i nybegynneropplæringen og vi ser at dette hjelper. Det 
er uansett viktig å huske at det ikke bare er nybegynnerne som bruker lengre tid enn anbefalt, dette gjelder 
like mye erfarne golfere som ofte passerer fem timer på en 18 hulls runde.  
 
I tillegg til spørsmålene hvor man kan score på en skala fra 1-10, er det åpning for å legge inn kommentarer, 
noe 266 medlemmer tok seg tid til. Det som oftest går igjen av positive kommentarer er de ansattes 
servicegrad og positivitet. En annen gjenganger i kommentarfeltet er at banearbeidet er veldig bra og at 
det har vært en god utvikling i Fana GK de siste årene. Dette er veldig hyggelig lesing, og det bekrefter 
administrasjonens oppfatning - Fana GK er på rett spor. Medlemmene trekker også frem at det er et 
inkluderende og bra klubbmiljø, at det er godt turneringstilbud og at man får god verdi for medlemskapet. 
 
Blant kommentarene med negativt fortegn skiller det faktum at det ikke alltid er lett å finne ballen seg ut. 
Som nevnt står dette høyt på prioriteringslisten. Dette er ressurskrevende arbeid, men det planlegges med 
en vesentlig økning i antall arbeidstimer på bane i det kommende året. Medlemmene ønsker også mer 
fokus på drenering, og at roughen bør klipper oftere. I 2022 var det utfordrende å holde roughen nede 
grunnet mye nedbør og krevende forhold for klippemaskinene. Det påpekes også at vi bør være tydelige 
på anbefalt utslagsted basert på spillernes handicap. Det er mange som spiller banen for langt. Golf er 
krevende nok som det er, og det er mye kjekkere å spille fra et teested som gir glede og mestringsfølelse. 
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Vi har i de siste årene gjort store investeringer i treningsområdet og kjøp av 2. etasje i klubbhuset. 
Medlemmene i Fana GK er godt fornøyd med fremgangen i klubben og at medlemstilbudet utvikles og 
forbedres hvert år. Stor takk til alle som har tatt seg tid til å svare på medlemsundersøkelsen. Dette er et 
viktig verktøy som brukes aktivt når vi gjør prioriteringer på utbredelser av banen og drift. 
 
 

Frivillig arbeid 
Fana Golfklubb er 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, og det nedlegges mange dugnadstimer 
i Fana Golfklubb. I tillegg til den fantastiske innsats som nedlegges i komitéene er det stor velvilje til å delta 
på mer fysiske oppgaver. Spesielt gledelig var det at hele 80 medlemmer stilte på vår-dugnaden før 
baneåpning! I 2022 startet vi også med et mer «spisset» dugnadsopplegg, der mindre grupper møtte opp 
på utvalgte dager/tider til helt konkrete oppgaver der man jobbet sammen med greenkeeperne. Dette 
arbeidet skjer på dagtid, og passer naturlig nok ikke for alle. Vi har også mange som gjør en frivillig innsats 
i forbindelse med kurs og opplæring – noe som gjør oss i stand til å ta vare på nye golfere. 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. 
 
Marshal-tjeneste 

Det har lenge vært ønskelig å få på plass en fungerende Marshal-tjeneste, men dette har vist seg å være 
krevende. I forbindelse med planlagt ombygging av utslagstedet på hull 1 ønsker vi å få på plass starter på 
de mest hektiske tidene, og tanken er at denne tjenesten kan kombineres med Marshal-funksjonen. Alle 
brikkene er ikke på plass, men om vi får til dette har vi tro på bedring i både banepleie og spillehastighet. 
 
Veien Til Golf 

Selv om vi primært bruker ansatte på selve kurset er vi avhengige av frivillige krefter når det gjelde 
banespill (oppspill). Takk til alle frivillige som gjennom 2022 gjorde en stor innsats på dette. 
 
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  
Fana Golfklubb har mange samarbeidspartnere som bidrar til at vi kan utvikle både anlegg og det sportslige 
tilbudet. Vi har i dag samarbeidspartnere som har vært med oss lenge, og det har kommet til mange nye 
de siste årene. Det er gledelig å se at de fleste av våre samarbeidspartnere velger å fornye avtalen om 
samarbeid. Den økende interessen er en bekreftelse på at samarbeidspartnerne 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 2022, og ser frem til 
godt samarbeid i årene fremover. 
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Saksliste årsmøtet 
 
Styret besluttet den 13. desember 2022 at årsmøtet avholdes torsdag 16. februar 2023 kl. 18.00 på Quality 
Hotel Edvard Grieg på Sandsli. Registreringen åpner kl 17.30. Påmelding er ikke nødvendig. 
 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 
2. Valg av dirigent 
3. Valg av protokollfører(e) 
4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 
5. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
6. Behandle styrets årsberetning, regnskap, kontrollkomitéens beretning og revisors beretning 

for 2022 
7. Fastsette medlemskontingenter for 2023 
8. Vedta klubbens budsjett for 2023 
9. Behandle klubbens organisasjonsplan 
10. Behandle innkomne forslag og saker 
11. Engasjere statsautorisert/registrert revisor  
12. Valg av tillitsvalgte og komiteer i henhold til Fana Golfklubbs lover 
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Sak 6 – Styrets årsberetning, regnskap, revisors beretning og 
kontrollutvalgets beretning for 2022 

 

Styrets årsberetning 2022 
Det har vært avholdt syv styremøter i 2022. Styret får gode oversikter og rapporter til møtene, og har et 
godt samarbeid med daglig leder. Det er også grunn til å gi honnør til hele staben for ekstraordinær innsats 
i nok et hektisk år. Styremedlemmene har også deltatt i komiteer og utvalg etter behov. 
 

Resultat 2022 
Fana Golfklubb fikk i 2022 et overskudd på kr 2 000 903, hvilket er om lag kr 2,2 millioner lavere enn i 2021, 
men kr 1,3 millioner høyere enn budsjett. Året var preget av fortsatt fulle medlemslister, men samtidig 
noe redusert aktivitet etter at pandemien var et tilbakelagt stadium. Medlemslistene ble fulltegnet før 
sesongstart, og det ble da inntaksstopp med venteliste. 
 
Inntekter 

Inntekter fra medlemskontingenter ble kr 11 213 934 (kr 8 784 775 i 2021), mot et budsjett på  
kr 10 600 000. Antall medlemmer pr 31.12.2022 var 2278, en økning på 7,3 prosent sammenlignet med 
31.12.2021. Økningen i kontingentinntekter skyldes i hovedsak generell kontingentøkning og flere passive 
medlemmer. 
 
Inntektene fra driving range ble kr 1 987 959, som er omtrent det samme som i 2021. Uten den nye rangen 
er det rimelig å anta at inntektene ville vært lavere enn i 2021, da den generelle aktiviteten ellers var 
redusert. Inntektene fra greenfee endte på kr 1 343 010 som er kr 263 285 lavere enn i 2021. 
 
Inntektene fra kurs og instruksjon endte på kr 1 251 153, en nedgang på kr 118 652 sammenlignet med  
2021. Nedgangen skyldes færre på VTG og noe redusert salg av protimer.  
 
Omsetningen i butikk ble i 2022 kr 3 431 256 (kr 3 396 663 i 2021), hvilket er en økning på kr 34 593 fra 
året før. Omsetningsøkningen var således på 1,0 prosent. Det var noe varierende utvikling i de ulike 
kategoriene, men spesielt kiosk/mat/drikke utviklet seg bra, hjulpet av skjenkebevilling. Brutto bidrag fra 
butikkdriften ble kr 1 101 815 (kr 1 171 604 i 2021).  
 
Inntekter fra bedriftsmarkedet på kr 1 062 039 utgjør en økning på kr 220 692 sammenlignet med 2021. 
Økningen kan tilskrives flere sponsorer, og flere bedriftsarrangementer sammenlignet med året før. 
  
Tilskudd, herunder offentlig støtte, ga inntekter i 2022 på kr 1 795 065, mot kr 1 719 642 året før, en økning 
på kr 75 422. Økt momskompensasjon grunnet større kostnadsbase sammen med strømstøtte trakk opp.  
 
Andre inntekter utgjorde kr 1 784 858 i 2022 mot kr 2 570 973 året før. Reduksjonen skyldes bl.a. at vi i 
2021 hadde større inntekter fra salg av anleggsmidler (brukte maskiner), samt kompensasjon fra Statens 
Vegvesen på kr 821 000. I positiv retning gikk inntekter fra de nye simulatorene med kr 555 000, samt 
fakturert treningsleir for juniorer og Metis/NTG (motpost på kostnader). 
 
Samlede inntekter i 2022 endte på kr 23 869 274 mot kr 22 268 060 året før. 
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Kostnader 

Leiekostnader var i 2022 kr 1 708 124, mot kr 2 049 509 i 2021. Reduksjonen skyldes i hovedsak at det i 
2021 er kostnadsført kr 195 000 i innskudd på en ny leasingavtale ved realisasjon av innbyttemaskin. Det 
er noe økning i grunneierleie, samt leasingkostnader i forbindelse med kjøp av maskiner. Leiekostnadene 
er nesten kr 400 000 lavere enn budsjett, hvilket skyldes utsatt leveranse av en maskin (leasing) samt utsatt 
oppstart på leasingavtalen på simulatorene. 
 
Driftskostnadene til bane på kr 3 222 074 er kr 669 165 høyere enn året før, og kr 122 074 høyere enn 
budsjett. Om lag kr 1 800 000 kan knyttes til planlagte ekstraordinære kostnader knyttet til ombygging på 
hull 3, 5 og 16, asfaltering ved hull 4, samt kjøp av maskiner og nye rangeballer. Budsjettoverskridelsen 
kan i hovedsak henføres til ekstra kostnader til vanningsanlegget, men også arbeidsklær som har sin 
motpost i inntekter fra bedriftsmarkedet (barter-avtale med leverandør av arbeidsklær). 
 
Kostnadene til sport var i 2022 kr 845 202, hvilket er noe høyere enn året før, men samtidig under 
budsjettet på kr 890 000. Kostnadene til turneringsstøtte og reisekostnader til bl.a. Lag-NM økte i 2022, 
mens kostnadene til premier og interne arrangementer ble redusert grunnet noe lavere aktivitet. De 
sistnevnte utgjør om lag halvparten av kostnadene. 
 
Lønnskostnadene endte på kr 6 821 287 (kr 5 680 001 i 2021). Det har i 2022 blitt brukt vesentlig mer 
ressurser på bane med mer personell, både faste og ansatte på timer. Det har også påløpt mer 
lønnskostnader til bemanning av klubbhuset som nå er helårsåpent, samt at det ble ansatt en ny i 
administrasjonen sent på året. De samlede lønnskostnadene er over budsjettet, hvilket skyldes flere 
forhold, herunder mer timebruk på bane, samt økte pensjonskostnader da det nå er krav om at alle 
inkluderes i OTP fra første krone. I tillegg er det besluttet overgang til 5 ukers ferie fra 2023, hvilket 
avstedkom avsetning for forskjellen mellom 10,2% og 12,0% i feriepenger. 
 
Avskrivningene økte i 2022 sammenlignet med 2021, hvilket skyldes kjøp av klubbhusets 2. etasje og 
avskrivninger på investeringen i det nye treningsanlegget.  
 
Andre driftskostnader endte i 2022 på kr 4 948 271 som er kr 1 666 134 høyere enn i 2021, og om lag  
kr 550 000 høyere enn budsjett. Det er påløpt nær kr 1 million til ekstraordinære utbedringer i klubbhuset. 
Nær kr 700 000 av dette var planlagt og budsjettert, slik som ny trapp til 2. etasje og nytt 
ventilasjonsanlegg. I tillegg ble det i løpet av året besluttet å bytte varmepumper i 2. etasje (ca kr 200 000), 
samt at det har påløp ikke budsjetterte kostnader til diverse elektriske installasjoner, f.eks. nye utelys på 
fasade og mellom parkeringsplassen og klubbhuset. Utlegg reisekostnader til treningsleirer inklusive 
Metis/NTG endte om lag kr 250 000 høyere enn budsjett, men dette er viderefakturert og gjenspeiles i 
andre inntekter. For øvrig har en del driftskostnader blitt høyere enn forventet mens andre kostnader har 
blitt lavere. Spesielt strømkostnaden økte, og endte kr 300 000 høyere enn i 2021 og budsjett 2022. Sett 
under ett er andre driftskostnader noe høyere enn budsjett (sett bort fra varmepumpene i 2.etasje, og 
viderefakturert reisekostnader som var vesentlig høyere). 
 
 
Totale driftskostnader i 2022 ble kr 21 295 082 (kr 245 082 høyere enn budsjett), sammenlignet med kr 
17 886 764 året før. 
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Vesentlige balanseposter, investeringer i 2022 
Balansen er solid med en egenkapital på kr 34 558 993, hvilket gir en egenkapitalandel på 65,2 prosent. 
Det er i 2022 gjennomført brutto investeringer på kr 10 068 926. Kr 9 928 853 av dette er knyttet til det 
nye treningsanlegget. Det er balanseført forventede spillemidler og momsrefusjon for treningsanlegget på 
kr 8 194 859 (inngår i andre kortsiktige fordringer), slik at netto investeringer i 2022 er kr 1 874 067. 
 
Varelager butikk økte gjennom året fra kr 401 750 til kr 818 256. Varelageret er høyere enn det burde 
være, men vi har utelukkende kurante varer. Innkjøpene for 2023 er lagt på et vesentlig lavere nivå enn 
normalt, og vi legger opp til at varelageret skal reduseres betydelig i 2023.  
 
Ved utgangen av 2022 var brutto kundefordringer kr 45 380, ned fra kr 72 377 pr 31.12.2021. Hensyntatt 
avsetninger til tap på fordringer på kr 23 869, (ned fra kr 33 998 året før) er netto kundefordringer ved 
utgangen av 2022 kr 21 511, sammenlignet med kr 38 379 året før. 
 

 
Nytt treningsanlegg 
Prosjektet med ny driving range og nytt nærspillsområde ble avsluttet i 2022. Prosjektet er finansiert med 
egenkapital og tilskudd i form av spillemidler og momsrefusjon for anlegg. Investeringen ble behandlet på 
ekstraordinært årsmøte i november 2020, med et egenkapitalbidrag på kr 6,6 millioner. Sluttregningen i 
form av egenkapital er nå beregnet til kr 5,7 millioner, altså kr 900 000 lavere enn plan. Det er både plusser 
og minuser i regnestykket, der det både har påløpt mer kostnader, men samtidig har endelig utforming 
gitt mer tilskuddsmidler. Totalt er det beregnet tilskudd på kr 8,2 millioner i form av spillemidler og 
momsrefusjon. Beløpet ventes utbetalt i 2023/2024, og vil gå til nedbetaling av mellomfinansiering i form 
av lån som pr 31.12.2022 var kr 6,8 millioner. 

 
 
Likviditet 
Korrigert for investeringer i det nye treningsanlegget var kontantstrømmen god også i 2022, og 
likviditetssituasjonen mot slutten av året var tilfredsstillende. Tilgjengelig kassekreditt er ikke benyttet i 
2022. Pr 31.12.2022 var tilgjengelig likviditet, inklusive tilgjengelig kassekreditt, kr 3 873 667, hvorav  
kr 2 473 667 er bankinnskudd og kontanter. Av dette var kr 215 682 bundne skattetrekksmidler. 
 
Fana Golfklubb hadde ved årsskiftet langsiktig gjeld i form av to lån fra DNB med restgjeld kr 9 330 054, 
begge knyttet til klubbhuset. Årlige avdrag på disse lånene er om lag kr 840 000. I tillegg har vi to lån i DNB 
knyttet til det nye treningsanlegget på til sammen kr 6 758 426, med årlig avdrag på om lag kr 180 000. 
Begge lånene til treningsanlegget vil bli innfridd når momsrefusjon og spillemidler utbetales. Samlet 
langsiktig gjeld pr 31.12.2022 var således kr 16 088 480. 
 
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved 
utarbeidelsen av regnskapet. 
 
 

Utsikter for 2023 
Fana Golfklubb går inn i 2023 med et god fundament, og med et godt grunnlag for å utvikle Fana Golfklubb 
videre. Vi har lagt bak oss store investeringer de siste årene. Med fortsatt god og lønnsom drift ligger alt 
til rette for at det kan gjennomføres flere forbedringsprosjekter på bane og anlegg i tiden fremover, men 
nivået på investeringen vil være lavere enn de siste årene, da det er planlagt å i større grad videreutvikle  
bane og anlegg gjennom drift. Samtidig er det fortsatt rom for nødvendige investeringer både i 
maskinparken, klubbhus og på anlegget for øvrig. I tillegg er det viktig å være rustet for uforutsette 
vedlikeholdsutgifter, og en svak sesong eller to. Slik verden ser ut i dag går vi mer usikre tider i møte, og 
dette tas det tatt høyde for i planene fremover. 
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Ytre Miljø 
Bergen kommune ved Bymiljøetaten rettet i 2022 fokus på natur-forurensing i form av golfballer på avveie 
i vann og vassdrag. Det har vært en løpende dialog med etaten, og befaring med gjennomgang av rutiner. 
Problemstillingen er todelt; treningsballer på rangen (flyteballer), og vanlige golfballer som synker til 
bunns. Vi har utbedret infrastrukturen og forbedret rutinene på driving rangen, og Bymiljøetaten har 
konkludert med at dette er tilfredsstillende. Vanlige golfballer er mer krevende, og er en problemstilling 
som treffer de fleste golfbaner i verden. Utfordringen er løftet opp på nasjonalt nivå ved Norges 
Golfforbund, som har tatt dette videre i internasjonale fora. Vi engasjerte dykkere som i september 2022 
plukket 7000 baller, og vi har en positiv dialog med Bymiljøetaten om veien videre. 
 
For øvrig medfører virksomheten 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 gjødsel. 
 
 

Arbeidsmiljø, sikkerhet og likestilling 
Arbeidsmiljøet anses som godt. Det er registrert 47 sykefraværsdager i 2022, som utgjør 1,7 prosent. 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 2022 har det vært fem 
ansatte kvinner i Fana Golfklubb. Det er kvinner i alle komiteer, med unntak av Juniorkomitéen. 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, med gode forutsetninger til å fortsette den positive utvikling av klubb og bane.  
 
 

2. februar 2023 
Styret i Fana Golfklubb 
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Revidert årsregnskap for 2022 
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02.02.2023 
Styret i Fana Golfklubb 
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Revisors beretning 
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Kontrollutvalgets beretning 
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Sak 7 - Medlemskontingenter for 2023 
 
Styret foreslår medlemskontingenter for 2023 som følger (kontingenter for 2022 i parentes): 
 
 

Type medlemskap    Uten innskudd    Med innskudd 

Aktiv Voksen Kr 9 800 (9 100) Kr 8 700 (8 000) 
Aktiv Voksen Ektefelle/Samboer1) Kr 8 400 (7 700) Kr 7 400 (6 700) 
Aktiv Ung2) Kr 5 700 (5 300) Kr 5 200 (4 800) 
Aktiv Junior Kr 3 100 (2 800) Kr 2 700 (2 400) 
Junior på spesielle vilkår (treningsavgift kommer i tillegg) Kr 2 100 (2 000)   
Junior på spesielle vilkår - knøtter Kr 1 500 (2 150)   
Fana Greenfee / Voksen Passiv Kr 2 350 (2 200) Kr 2 050 (1 900) 
Junior Passiv   Kr    500 (   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 det året man fyller 26 år. 

 
 
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 600 (økt fra kr 500 i 
2022) som kan benyttes til kjøp av fysiske varer i klubbens proshop. Det forutsettes dugnad avtjenes med 
minst tre timer. 
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Sak 8 - Budsjett 2023 
 
 

 2021 2022 2023 

  Regnskap Regnskap Budsjett 
    

Inntekter    

Kontingenter 8 784 775 11 213 934 12 050 000 

Drivingrange 1 978 561 1 987 959 2 000 000 

Greenfee 1 606 294 1 343 010 1 200 000 

Kurs og instruksjon 1 369 805 1 251 153 1 050 000 

Salg butikk 3 396 663 3 431 256 3 000 000 

Bedriftsmarked 841 347 1 062 039 1 100 000 

Tilskudd 1 719 642 1 795 065 1 650 000 

Andre inntekter 2 570 973 1 784 858 1 850 000 
    

Sum driftsinntekter 22 268 060 23 869 274 23 900 000 

    

Varekost butikk 2 225 059 2 329 441 2 100 000 

Leiekostnader 2 049 509 1 708 124 2 670 000 

Drift bane, anlegg 2 552 909 3 222 074 1 900 000 

Sport 810 206 845 202 900 000 

Lønnskostnader 5 680 001 6 821 287 8 650 000 

Avskrivninger 1 286 942 1 420 683 1 480 000 

Andre driftskostnader 3 282 138 4 948 271 4 750 000 
    

Sum driftskostnader 17 886 764 21 295 082 22 450 000 

    

DRIFTSRESULTAT 4 381 296 2 574 192 1 450 000 

    

Finanskostnader 188 191 573 288 850 000 

    

ORDINÆRT RESULTAT 4 193 105 2 000 903 600 000 
 
 
 
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 2023. 
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Sak 9 - Organisasjonsplan 2023 
 
 
 

 
 
 
 
Styret har delegert oppnevnelse, administrasjon og vedlikehold av mandat for komitéene 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 Andre Teigen Nyvalg Velges for 2023 og 2024 
Nestleder Erik Myking Ikke på valg Valgt for 2022 og 2023 
Styremedlem Åse Scheie Gjenvalg Velges for 2023 og 2024 
Styremedlem Rolf Wergeland Nyvalg Velges for 2023 og 2024 
Styremedlem Stian Aadland Ikke på valg Valgt for 2022 og 2023 
Styremedlem Siri Merete Kalvatn Ikke på valg Valgt for 2022 og 2023 
Varamedlem Nicolas Førde Ikke på valg Valgt for 2022 og 2023 

 
 
Kontrollutvalget 

Leder Per Olav Barikmo Gjenvalg Velges for 2023 
Komitémedlem Marianne Roy Nyvalg Velges for 2023 
Varamedlem Eivind Are Moen Gjenvalg Velges for 2023 

 
 
Valgkomiteen i Fana Golfklubb, 
 
May Helland 
(sign.) 

Sven Torgersen 
(sign.) 

Tom-Are Greve Wilhelmsen 
(sign.) 

Lisbeth R. Lied (vara) 
(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 May Helland Gjenvalg  Velges for 2023 
Komitémedlem Sven Torgersen Gjenvalg Velges for 2023 
Komitémedlem Christian Bogsnes Nyvalg Velges for 2023 
Varamedlem Lisbeth Riis Lied Gjenvalg Velges for 2023 
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VEDLEGG – Komitérapporter 2022 
 

Årsmelding for Turneringskomitéen 2022 
 
Turneringskomité med stab hadde grei kontinuitet som sikret god og erfaren gjennomføring av 
turneringsprogrammet. Imidlertid ba noen av turneringslederne om overgang til stab slik at antall 
turneringsledere har vært i tynneste laget. 
 
Komitéen har bestått av:   
  

▪ Jens Grimsgaard, leder 
▪ Egil Rebne 
▪ Yngve Bolstad  

 

▪ Tom Greve Wilhelmsen 
▪ Sven Torgersen (Fana Match ansvarlig) 

Turneringsstaben: 
 

▪ Stein Opsahl 
▪ Hans-Magne Ellingsen 
▪ Mats Jønsson 
▪ Espen Krohn-Hansen 

▪ Jan Skjold 
▪ Rune Wingsternes 
▪ Arvid Jacobsen 
▪ Arne Christiansen 

 
Vi mistet tidlig i sesongen et kjært komitemedlem, Anders Myhr. Anders var en fantastisk ressurs og en 
bauta når det kom til turneringsledelse. Han var alltid positiv og tok gjerne ansvar for de store 
turneringene. Anders vil bli savnet. 
 
Turneringsprogrammet i 2022 bestod av 11 turneringer hvorav én gikk over to dager (Klubbmesterskapet). 
Imidlertid ble Early Birdie strøket grunnet dårlig vær og lav påmelding. Forsøk med turnering og sosialt 
rundt US Open fanget heller ikke det store publikummet. 
 
Turneringene blir i hovedsak bemannet med to personer; én turneringsleder fra komiteen og én 
medhjelper fra staben. Det må bemerkes at administrasjonen gir svært god drahjelp – all honnør til dem. 
 
Turneringene hadde en fantastisk flott oppslutning med 777 påmeldte – riktignok med 15% nedgang fra 
fjorårets rekord, men antall turneringer var færre samt at vi satte et lavere tak på maks deltagere enn 
fjoråret. Dette for at banen ikke skulle overbelastes og føre til sakte spill.  
 
 
Turneringstallene målt i deltagelse:  
 

 2022 2021 2020 

Fana Four Ball / Best Ball 102 168 124 
Åpningsturnering 144 162 135 
Greensome by Polardrikk 116 144  
St. Hans Turnering  118 117 88 
Klubbmesterskap 80 104 78 
Fana Summer Open (1 og 2) 48 45 + 51 67 + 62 
Fana Oktober Open - 56 107 
Fana Match 32 32 32 
Region Tour 21 32 26 
Early Birdie 
Fana Proshop Open 

- 
116 

18  
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Klubbmestere 2022 

 

  
Damer 

Sandra Menes (t.v.) 
Stine Axelsen på 2. og Marianne C. Leirstein på 3. (t.h.) 

 
 
Klubbmestere 2022, aldersbestemte klasser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Junior Jenter 

Marie Sandtorv Lussand (midten) 

Anna Hedevig Braastad-Huth på 2. (t.v.) og Yvonne 
Waagen Bolstad på 3. (t.h.) 

 

Herrer  
Andreas Lloyd Aronsen (i midten) 

Tobias Bussesund på 2. (t.h.) og Arnstein Vik på 3. (t.v.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junior Gutter  

Even Johannessen (midten) 

Nichlas Gaulen på 2. (t.h.) og Henrik G. Farstad på 3. (t.v.) 
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Forts. Klubbmestere 2022, aldersbestemte klasser 

 

 

  
Senior Damer 

Marina Elisabeth Fosse (t.v.) 
May Helland på 2. (t.h.)  

 
 

 
 

Eldre Senior Damer 
Wenche Småberg 

Senior Herrer 
Jan Morten Løtveit (midten) 

Sven Torgersen på 2. (t.v.) og Mats A. Jønsson på 3. (t.h.) 

 

 
Eldre Senior Herrer 

Geir Steen Larsen (midten) 

Atle Fosse på 2. (t.v.) og Arne Christiansen på 3. (t.h.) 
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Klubbmester Match 2022 ble Christian B. Børve (t.h.) som duellerte i finalen mot Jan Morten Løtveit (t.v.). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2023 

Komitéen er snart i gang med planleggingen av turneringsprogrammet for 2023. Dersom noen av 
medlemmene savner turneringer eller har forslag til nye turneringer og turneringsformer, så er det bare å 
ta kontakt med komitéen.  
 
Komitéen vil ha behov for å utvide med flere turneringsledere. Vi har noen navn på blokken, men ta 
kontakt med undertegnede dersom du har lyst å bidra. 
 
Turneringskomitéen vil takke administrasjonen for glimrende hjelp til gjennomføring av turneringene. Vi 
ønsker også å takke alle som har deltatt i turneringene i 2022 og ønsker alle velkommen til et mangfoldig 
turneringsprogram i 2023. En spesiell takk til Turneringsstaben for utholdenhet over mange år og en 
fantastisk innsats i året som har gått! 
 
 
 
For Turneringskomitéen 
Jens Grimsgaard, leder 
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Årsmelding fra Seniorkomitéen 2022 
 
Seniorkomitéen 2022 

Leder:   Gjert Erik Dahl 
Turneringsleder: Torunn Aamoth 
Kasserer:   Åse Scheie 
Medlem  Svein Håkon Kjerland 
   Vibeke Oppedal Larsen 
Revisor:   Jan H. Vik 
Valgkomite:  Åse Scheie og Helle Vik 
 
Vi valgte i år å utvide komiteen med to medlemmer. Tror vi nå her funnet en riktig antall på valgte 
medlemmer i komiteen. Med så mange positive medlemmer i seniorgruppen, er det aldri vanskelig å hente 
inn mer hjelp om det er nødvendig. 
 
 
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 09.30 og 16.30/16.40 (maks 5 flighter 
om ettermiddagen). Det er avviklet 20 mandagsturneringer + Match Play i 2022 
 
Totalt har det vært 1038 deltagere i mandagsturneringer i 2022. Også i år er vi svært fornøyde med 
oppslutningen på disse turneringene, hvor det i gjennomsnitt har deltatt 52 seniorer, hvorav i 
gjennomsnitt 28% er kvinner. I tillegg er det avviklet Match Play Serie/Cup (39 deltagere), ledet av Lars 
Reisæter og Gunnulf Firing. Vi takker begge to. For å forbedre avviklingen av Match-turneringen legger vi 
frem forslag om endringer i turneringen på årsmøtet i 2023.  
 
 
Resultater etter turneringene 

 
Vandrepokalturnering 
Damer:  1 Solveig Galloway, 2 Karen Olseth, 3 May Helland 
Herrer:   1 Geir Steen Larsen, 2 Gunnar Gjertsen, 3 Svein Håkon Kjerland 
 
Eclectic 
Herrer 50 -64  1 Roar Hallaråker, 2 Helge Helland / Tore Ervik 
Herrer A65+:  1 Steven David Walker, 2 Geir Steen Larsen / Jan David Skjold 
Damer:  1 Hilde Ask, 2 Karen Olseth / Solveig Galloway 
 
Match Play 
Herrer: 1 Sigbjørn Vik, 2 Gunnulf Firing 
Damer: 1 May Helland, 2 Åse Scheie, 3 Solveig Galloway 
 
 
Simulatorgolf 

Nå kan vi tilby mandagsturneringer året rundt. I utmerket samarbeid med administrasjonen er det nå 
turnering på våre eminente simulatorer. Hver mandag spiller vi 9 hull på en eller annen bane. Det ser ut 
som at også dette er et populært tiltak. Kaffe og lefser også her. Etter en litt treg start har dette begynt å 
ta seg opp, og vi er nesten fornøyde. Oppgaven fremover blir å engasjere flere damer. 
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Sosialt 

Seniorgruppen i Fana GK er en gjeng med golfere som trives svært god i hverandres selskap. Stemningen 
«på tunet» med lefser og kaffe etter turneringene viser at dette er et tiltak som blir verdsatt høyt. Det er 
svært hyggelig å observere at vi er i stand til å tilby aktivitet for alle. Vi blir eldre alle sammen, og det er 
derfor svært verdifullt at vi kan tilby turneringsformer som alle kan være med selv om det dukker opp noen 
skavanker her og der. Siden første turnering 31/10 og ut året har hele 131 spiller vært med på 
simulatorgolf.  
 
Vi er opptatte av tradisjoner, og i år som i tidligere år har vi gjennomført to samlinger. Den sedvanlige 
grillmiddagen etter siste runde før sommerferien var i år like vellykket som tidligere år. Vi brettet opp 
ermene og ordnet alt selv. Burgere, pølser og hjemmebakte kaker sto på menyen. Etter siste turneringen 
på høsten ble det servert Tapasmeny og kaker. Over 30 deltagere på begge arrangementene. 
 
 
Økonomi 

Seniorgruppen har fortsatt solid økonomi. Ved årets slutt har vi en kassabeholdning på kr 6673, for detaljer 
vises til gruppens regnskap. Omsetning i forbindelse med simulatorturneringene påvirker ikke 
seniorkomiteens regnskap, da alt dette administreres av administrasjonen. 
 
 
Trening 

Også i år ble det tilbudt treninger med Donovan, et flott tilbud som burde vært benyttet av flere.  

 
 
Dugnad 

3-5 seniorer har deltatt i Gartnergruppen 2022, og det er utført arbeid hovedsakelig bestående av 
beplantning, vanning og luking. Vi takker for innsatsen. Den totale dugnadsinnsatsen til seniorene er 
estimert til følgende: 
 

Gartnergruppen   50 timer 
Gjennomføringen av turneringene 340 timer 
Forberedelse/avslutning av turneringene + div.      105 timer 

Totalt 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. 
 
 
Samarbeidet med administrasjonen og andre ansatte har fungert utmerket i året.  
 
 
 
For Seniorkomitéen 
Gjert Dahl, leder  
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Årsmelding fra Medalkomitéen 2022 
 

Medalkomitéen ble opprettet i 2022 som et resultat av sammenslåingen mellom dame - og 
herregruppen. Hensikten bak sammenslåingen var å skape et inkluderende aktivitetstilbud som var åpent 
for alle, på tvers av kjønn. Komitéen har i 2022 hatt følgende sammensetning: Lene K. Hollevik (leder), 
Sven Torgersen (turneringsleder), Marianne Aadland Stølen, Stian Leirstein, Frank Larsen, og Raymond A 
Carlson. I tillegg har Jonny Merkesdal arrangert fysisk trening gjennom vinterhalvåret. 
 
Gjennom sesongen 2022 har komitéen arrangert Fana GK Medal 9 og 18 hull, Klubbmesterskap Match,  
Fana GK Medal Finale, Fana Mini Medal, samt Fana GK Vinter Medal. 
 
Fana GK Medal  

Fana GK Medal 9 og 18 hull har vært komitéens hovedtilbud gjennom sesongen. Det har i løpet av 2022 
blitt spilt over 1500 runder, fordelt på ca 230 unike spillere.  
 
 
Resultater for Fana GK Medal sammenlagt 18 hull 
Klasse A: Arnstein Vik 
Klasse B: Raymond Alrek Carlson 
Klasse C: Espen Rong 
 
 
Beste brutto: Andreas Lloyd Aronsen 
 
 
Resultater for Fana GK Medal sammenlagt 9 hull 
Klasse A: Steinar Sjøstrand 
Klasse B: Tore Ervik 
Klasse C: Birgitte Rugaard Furevik 
 
 
Klubbmesterskap Match 

Turneringen ble spilt som en 6 hulls netto match. Den ble fort fulltegnet med 32 spillere, og finalistene i 
år var Christian Børve og Morten Løtvedt. Det var til slutt Christian Børve som kunne løfte det gjeve 
trofeet. 
 
Fana GK Vinter Medal 
Turneringen går fra november til mars. Det er lagt opp som en singelturnering med månedspremie, og 
total Order of Merit.  
 
Kommunikasjon 
Facebookgruppen Fana GK Medal benyttes som hovedkanal for informasjon til medlemmene. Her 
publiseres alt som gjelder komitéens aktiviteter, og gruppen har vært godt besøkt i løpet av året. For de 
som ikke har Facebook vil den viktigste informasjonen komme via klubbens nyhetsbrev. 

 
Økonomi 
All inntekt fra turneringene har gått direkte tilbake til deltakerne i form av premier, og sosial avslutning 
med pizza siste onsdag hver måned.  
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Oppsummering av sesongen 2022 
Som nevnt innledningsvis har det vært en sammenslåing av to grupper. Tilbakemeldingene har vært både 
positive og negative, og medlemmene har vært flinke til å komme med innspill. Dette tar vi med oss videre 
i planleggingen av kommende sesong, og vi håper å se enda bredere deltakelse i året som kommer. 
 
Vi vil også takke administrasjonen for godt samarbeid i året som har gått. De har bidratt til at turneringene 
kan gjennomføres på en effektiv måte, og det setter vi stor pris på. 
 
 
For Medalkomitéen 
Lene K. Hollevik, leder 
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Årsmelding fra Juniorkomitéen 2022 
 
Juniorkomitéen 2022s sammensetning: Stian Bussesund (leder), Erik Svendsen, Veine Huth og Jan 
Thorkildsen. Stine Axelsen har representert administrasjonen i Fana Golfklubb og har sammen med 
hovedtrener Donovan Goosen deltatt på møter.  
 
Generelt om juniorgruppen 
Vi avsluttet sesongen med 81 juniorer mot 88 for et år siden. Vi ser igjen en liten nedgang i antall juniorer. 
 
 

Antall Knøtter/Nybegynner Birdie Eagle Elite Totalt 
2022 15 42 9 15 81 
2021 15 48 11 14 88 
2020 15 62 13 9 99 

 
Blant de bedre juniorene er det fremdeles en høy andel jenter. Det er også en økning i andel jenter i 
knøttegruppen. 
 
 

Antall Knøtter/Nybegynner Birdie Eagle Elite Totalt 
2022 33% 19% 0% 67% 28% 
2021 20% 13% 18% 64% 23% 
2021 20% 13% 18% 64% 23% 

 
 
Aktiviteter i 2022 

Årets treningsleir for Elite og Eagle ble en langhelg til Danmark i mars. Det har også være gjennomført 

vintertrening fysisk for juniorer i satsningsgruppene på Midtun skole. Endelig kan vi se tilbake på et mer 

normalt år. Det kan blant annet nevnes sommer- og høstavslutning med konkurranser og bespisning.  

 

Gjennomføringen av sesongen har vært som tidligere sesonger med tanke på trening og turneringspill. 

Nytt av året er at vi har innført Spond. Det har gjort det enklere for foreldre å følge med når det er Narvesen 

Tour og andre arrangementer. Det har vært generelt god deltagelse på Narvesen Tour, men det er 

potensiale for å få med enda flere av våre juniorer på turnering. Før sesongstart hadde Elite og Eagle 

trening på Sammen Fantoft. Etter sesongslutt har de trent på våre egne simulatorer.  

 

Fana Golfklubb inngikk avtale med NTG Bergen om golfgruppe fra høsten 2022. Dette tilbudet vil erstatte 

tilbudet ved Metis, hvor Fana GK har hatt det sportslige ansvaret for golfgruppen siden 2016. Donovan 

Goosen vil også her ha det sportslige ansvaret.  
 
Juniorarbeidet utøvd av trener-teamet 

De ulike gruppene har ulik tilgang til trenerressurser. Donovan, Marcus, Stine og Jesper har hatt 
treneransvaret 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 2022 

 
Narvesen Tour 
Fana GK er den største klubben i regionen med flest deltagere på Narvesen Tour. Det er gledelig at juniorer 
som ikke har deltatt på Narvesen tidligere har funnet veien til turneringer i år. Juniorkomitéen jobber hele 
tiden med å legge til rette for økt deltagelse. I 2022 ble det gjennomført hele 10 Narvesen Tour i regionen.  
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Srixon Tour 
Srixon Tour er den høyeste turneringsserien for juniorer i Norge. TFJ har i 2022 hatt 10 spillere (syv jenter 
og tre gutter) på dette nivået.  
 
J15: Hedevig har kvalifisert seg til samtlige Srixon Tour i 2022, hvor hun har vunnet fem av ti turneringer. 
Hun tok med det OoM-seier i klassen. Marie har deltatt i ni turneringer og vunnet en turnering. På OoM 
ble det 5.plass på Marie.  
 
G15: Tobias har representert FGK på alle Srixon Tour i den yngste gutteklassen, med 2. plass som beste 
plassering, og nr 3 på OoM totalt. Abraham, Henrik og Marius har også spilt Srixon Tour i denne klassen.  
 
G19: Fra Fana GK deltok Even og Nichlas og tar med seg masse erfaring til neste sesong. Even deltok i åtte 
turneringer. Nichlas spilte en Srixon Tour turnering i 2022. 
 
J19: Mia, Silje, Sandra, Yvonne, Sarah, Elisabeth og Jeanett spilte Srixon Tour for Fana GK i 2022. Da Mia 
og Silje også spiller internasjonale turneringer så ble det kun deltagelse henholdsvis en og to turnering i 
år. I år har Silje vunnet en av turneringene og Sandra en. På OoM ble Sandra best av våre med 9. plass. 

 
Junior NM  
Junior NM ble i år spilt på Losby i juli. I J19 deltok Hedevig og endte på en 2. plass. Sarah spilte i samme 
klasse og tok 27. plass. I G19-klassen tok Tobias delt 12. plass og Even delt 45. plass.  
 
Ungdomsmesterskap 
Ungdomsmesterskapet ble spilt på Sandefjord i august. Tobias spilt omspill om seier i GU15, men måtte 
dessverre ta til takke med 2. plass. Abraham og Henrik deltok også i GU15. Hedevig delte 2. plass i JU15 og 
Marie tok 8. plass.  
 
Lag-NM for Juniorer  
Junior-NM for lag ble i år spilt på Stavanger GK. Jentelaget, som bestod av Silje, Mia, Marie og Hedevig 
vant med hele 27 slag i Elitedivisjonen og tok dermed en velfortjent gullmedalje. Guttene spilte i 1. divisjon 
og turneringen ble avholdt på Hauger GK. Laget som bestod av Tobias, Even, Marius, Abraham og Nichlas 
endte på 5. plass.  
 
Klubbmesterskap junior 
Tobias Bussesund ble klubbmester for Junior Gutter, mens Marie Sandtorv Lussand ble klubbmester i for 
Junior Jenter. Gratulerer til begge.  
 
Annet 

Mia og Silje har begge spilt mange internasjonale turneringer i 2022. I høst begynte begge på college. Mia 
på University of South Carolina  og Silje på Baylor University i Texas. Begge har i 2022 vært en del av Team 
Norway Amatør. Tobias og Hedevig har vært tatt ut til samlingene med Team Norway Ung i 2022.   
 
Juniorkomitéen retter en stor takk til administrasjon, trenerteamet, og alle foreldre og andre som har 
bidratt i 2022.  
 
 
For Juniorkomitéen 
Stian Bussesund, leder 
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Driving rangen, 28. januar 2023 
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