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Søreide 20. januar 2017
For styret i Fana IL Sykkelgruppe
Christian Moe
Leder

1. STYRETS OPPSUMMERING
Sykkelgruppen har gjennom året hat en liten, men stabil gruppe blant de aldersbestemte. Det har vært
noe økt interesse blant de aldersbestemte, og det er kommet til noen yngre nye syklister. I tillegg har to
juniorer varslet overgang til Fana og sykkelgruppen vil med det stille med et juniorlag i 2017! Rytterne
viser stor treningsvilje og som har gjort det bra i rittene som de har deltatt i – det gjelder også de nye,
yngste rytterne.
Seniorgruppen har bestått av to ryttere. David Desa har i hovedsak syklet i Belgia. Mads Stadaas,
tidligere skiskytter, har lagt ned en god innsats og fått vist seg frem i en del ritt og bli spennende å følge
når erfaringen øker.
Gjennom engasjerte og dyktige trenere, har de aldersbestemte fortsatt å økte treningsmengden og
kvaliteten på treningen. Dette gjenspeiler seg i gode resultater i lokale og nasjonale ritt, som i
utenlandske. Treningsmessig knytter sykkelgruppen seg stadig sterkere til hovedlaget for å bruke de
ressursene som ligger der – både treningsmessig og organisatorisk.
Det samme gjelder sykkelklubbene i Region Vest, der vi deltar både i utviklingsarbeid, rittsamarbeid og
treningssamarbeid. For første gang på mange år stilte Region Vest med lag i U6 i M15/16, der Fana
hadde med to ryttere. I tillegg er Fana sentral i treningssamlingen i Strandebarm som er blitt en
tradisjon for Region Vest.
Fana er fremdeles den mest aktive klubben når det gjelder arrangement. Vi jobber videre med å utvikle
Fana 3 Dagers, med 4 ritt, og har som mål at dette skal være et av rittene de aldersbestemte i landet
«alle bare må delta på». Det er også en målsetning å få utenlandske ryttere til å delta.
Økonomisk fortsatte styret å ha sterkt fokus på økonomistyringen. Dette fordi vi opplevde både redusert
deltakelse i ritt, og reduksjon i øvrige inntekter. Dette gjorde at sykkelgruppen kom ut med et resultat
som var bedre enn budsjettet, noe styret er svært fornøyd med.
Vi er ellers svært fornøyd med å ha Sykkelsenteret AS med som støttespiller og sponsor, samt den
innsats som har vært gjort ifm dugnader.
Blant de aldersbestemte har vi hatt en liten økning i antall ryttere, og flere har vært innom for å prøve
seg. Oppmøtet på fellesstreningene har vært ganske god og vi ser med glede at flere enn tidligere
deltar på ritt. Det er også flott at flere aldersbestemte foreldre engasjerer seg på ulike områder. Og for
sykkelgruppen er dette ”gull verdt”.
I 2016 var våre aldersbestemte til stede på de aller fleste ritt i kretsen. I tillegg var flere med på UL/UM
og andre utenbysritt (se beretning fra foreldrelaget).
Stig Løland og Arnstein Hope har hatt treneransvaret for våre 10 – 16 åringer og gjør en utmerket jobb.
I tillegg har Alexander Bøe, med hjelp av David Desa hatt ansvaret for de nye syklistene og fulgt opp
disse på en svært god måte.
Fana har i 2016 for første gang på mange år hatt en jente blant de aktive, og styret håper at dette
antallet kan øke i årene fremover.
I veteranklassen har vi også hatt jevnt god aktivitet.
Fana er med og gjør seg bemerket på de fleste kretsrittene i veteranklassene, og også på mange av
turrittene.
Sykkelgruppens økonomi er god, men fortsatt avhengig av frivillig dugnadsinnsats.
Dugnadene (herunder også våre ritt) har spesielt stor betydning derfor er det viktig at alle er med og
bidrar med sitt her.
Fana skiftet leverandør av webside. Leder har vært på opplæring og prøvd å holde siden oppdatert.
Både av tekniske og praktiske grunner prioriteres Facebook som hovedkanal for informasjon om
sykkelgruppen.
Tusen takk til foreldreutvalget, som også i 2016 har gjort en stor innsats med å lage gode sosiale
rammer på rittene og medlemsarrangementene våre.
Som tidligere år er det til tider vanskelig å avvikle egne arrangement/ritt. Det er ikke alltid like enkelt å
skaffe nok vakter, men takket være iherdig innsats klarer vi det til slutt.

I tillegg øker trafikken, og god sikkerhet for syklistene er kritisk for oss å sikre. Av den grunn av veiene
på Osterøy blitt viktig for oss, da trafikkbildet er enklere der.
Under Rådalen Rundt og på Fana 3 dagers hadde politiet tjenestemenn tilstede. Disse er en stor utgift
for oss, men Regjeringen legger opp til refusjon av deler av utgiftene – vi håper dette blir en god
ordning.
Styret har vært fulltallig gjennom hele perioden, med til sammen 5 møter gjennom sesongen. Vi har
sendt representanter til rådsmøter i Fana IL Hovedlaget.
----Styret i Fana IL Sykkelgruppen takker alle for flott innsats i 2016-sesongen!
Christian Moe, Stig Hjørnevik, Brit Dyngeland, Roar Tveit

2. STYRET 2016

2.1 Styrets sammensetning
På årsmøtet 17. februar 2016 ble det valgt nytt styre for år 2016.
Leder:
Christian Moe
Styremedlemmer:
Brit Dyngeland
Stig Hjørnevik
Roar Tveit

- Valgt for 2 år
- Valgt for 2 år
- Ikke på valg

Styret har manglet et styremedlem i 2016,
Valg komité 2016:
Styret fikk fullmakt til å utpeke valgkomite.

2.2 Styrearbeid
Det har vært innkalt til 5 styremøter. I tillegg har styret ukentlig kontakt via e-post og telefon.
Arbeidet i styret var fra begynnelsen av 2016-sesongen fordelt med følgende oppgaver:
Leder:
Sekretær:
Dugnadsansvarlig:
Sportslig Koordinator
Bemanningsansvarlig ritt
Kasserer:
Materialforvalter:

Christian Moe
Christian Moe
Brit Dyngeland
Stig Løland
Christian Moe/Brit Dyngeland
Stig Hjørnevik
Roald Vik

Presseansvarlig (adm.saker):
Arbeidsutvalg for foreldregruppen:

Christian Moe
Brit Dyngeland

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Saker som har vært til behandling i styret i Sykkelgruppen sesongen 2016:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Årsmøtet 17.02.15
Budsjett 2016
Drift av Fana Sykkel web
Arrangere medlemsmøter: evalueringsmøte, sesongavslutningsfest, julemøte
Deltagelse ved årsmøte Fana IL
Dugnader
Økonomi
Klubbil / Langtidsleie fra Møller Bil Kokstad
Planlegge sykkelritt i 2016
Sportslig aktivitet
Trenere for gruppene
Lisenser
Drakter
Aktivitetsplan
Kurs
Rekrutteringsarbeid
Overganger
Utstyr
Tilrettelegging/arrangering av egne ritt 2016 sesongen
Bistand med reiseplan for M-Senior og aldersbestemte
Søknader om sponsorpenger fra ulike hold
Foreldrearbeid /-utvalg

Styret har vært representert på følgende arrangementer i Fana IL:
Årsmøtet og Rådsmøter
Lederopplæring

2.3 Representasjon
Klubben har i 2016 hatt følgende representasjon i andre organer:
NCF Region Vest:
Leder NCF Region Vest

Rune Torkildsen

NCF:
GU Landevei

Rune Torkildsen

Fana IL Hovedlaget:
Varamedlem i Lovkomitteen
Styremedlem Gubbelaget
Revisor Gubbelaget

Bjørn Dag Norbeck
Bjørn Dag Norbeck
Bjørn Dag Norbeck

Driftsutvalg Fanahytten

Roald Vik

3. SPORTSLIG AKTIVITET
3.1 Generelt
Oppmennene har vært bindeledd mellom styret, trener og utøvere.
De sørger bla for det praktiske omkring reiser, treningsleire og påmelding.
Sportslig ledelse 2016-sesongen:
M senior
Selvstendig opplegg
Aldersbestemte
Trener Stig Løland og Arnstein Hope
Rekrutter

Trener Aleksander Bøe og David Desa

3.2 Deltakelse i mesterskap
Aldersbestemte og seniorryttere har deltatt i lokale (KM) og nasjonale mesterskap (UM og NM).
Se ellers egne beretninger pkt. 6 og 7.

3.3 Egne arrangement.
For året 2016 er det blitt avholdt følgende sportslige arrangement i klubbens regi:

Dato
10.04.2016
14.05 2016
15.05 2016
15.05.2016
16.05.2016
17.09 2016

Ritt
Rådalen Rundt
Lønningrittet (F3D)
Lonevåg runden (F3D)
Mjeldalen Opp (F3D)
Osterøyrunden (F3D)
Fanahytten Opp
SUM

Aldersb.
94
94
94
94

Påmeldte
Jun / sen
Veteran
22
22
22
22

57
57
57
57

Totalt
163
163
163
163

Vi var dessverre uheldig ved at det ble arrangert Norges Cup for seniorer og junorer samtidig med F3D.
Dette reduserer deltakelse betraktelig.
Vi retter en stor takk til alle som har hjulpet til i forbindelse med de ulike rittene. Tilbakemeldingene vi
får, fra både aktive og ledere, viser at arrangement er noe Fana IL sykkelgruppen "kan".

For sykkelgruppen var Fana 3 Dagers (F3D) sesongens store arrangement. Arrangementet ble i 2016
arrangert for andre gang. Arrangementet hadde andre ritt enn i 2015. Lørdag arrangerte vi
Lønningsrittet, mens på allerede på søndag flyttet oss til Osterøy. Her ble Lonevåg Runden og
Mjeldalen Opp (nye ritt), mens vi mandag syklet Osterøy Runden.
Tilbakemeldingene vi fikk etter denne helgen var svært gode – både på løypene og på arrangementet.
Arrangementet fikk også god oppmerksomhet i resten av landet, med deltakere fra over 30 ulike
klubber. Erfaringene tilsier at det er et stort apparat som skal fungere for å få et slikt arrangement vel i
havn og det kreves en stor gruppe positive funksjonærer. Takk til alle som bidro til et godt resultat.
Fanahytten Opp, ble arrangert for 39. gang. I år var vi tilbake i god gammel tradisjon da dette var siste
løp i kretsen. Pga omlegginger i løypen ble starten flyttet til etter den første bakken, noe som teknisk
fungerte bra – også fordi det var mye trafikk i området nedenfor.
Vi i Fana Sykkel er stolte av våre rittarrangement. I møte med de andre klubbene vektlegger vi dette og
arbeider for å motivere andre klubber til å øke aktiviteten når det gjelder aktive ritt.

4. ØKONOMI
4.1 Årsberetning fra kasserer
Årsresultat
Sykkelgruppens driftsresultat for 2016 viser ett overskudd på kr. 14 930,- mot budsjettert overskudd på
kr. 75.-. Resultatet er således 14855,- bedre enn budsjett.
Avviket fra budsjett skyldes bl.a. følgende faktorer:
* Støtte fra hovedlag kom dette året 2 ganger, tidlig januar og sent desember, da dette avviker fra
normalen har vi i praksis underskudd på ca. kr. 7500,* Lavere inntekt på dugnad/sponsor
* God kontroll på utgift siden.
* Lavere utgifter på bil enn budsjettert
Driftsinntekter Totale driftsinntekter for 2016 ble kr. 271 248,- mot budsjettert kr. 302 000,-. Inntekter
sykkelritt ca. kr. 5000,- lavere enn budsjett. Dugnad/sponsor lavere enn forventet, ca. kr. 30 000. under
forventning.
Driftskostnader Sykkelgruppens driftskostnader for 2016 ble kr 256 318,- mot budsjettert kr. 302 000,-.
Lavere bilkostnader hovedårsak til at vi endte lavere enn budsjettert. Kostnader generelt under god
kontroll i 2016.
Gjeld og Egenkapital Sykkelgruppens egenkapital er pr. 31.12.16. kr. 211 421,- Egenkapitalen er bedre
enn det som er satt som mål i sykkelgruppen. Likviditeten anses pr. i dag for god. For detaljer vises det
til vedlagte resultatregnskap samt balanse.

Stig Hjørnevik
Kasserer

4.2 Sponsorer
Fana Ils hovedsponsorer:
MX SPORT LAGUNEN
SPAREBANKEN VEST
Sykkelgruppens sponsorer i 2016:
SYKKELSENTERET AS

Vi takker også være samarbeidspartnere:
LAGUNEN STORSENTER
REMA 1000 ELVENESET

4.3 Dugnader
Vi har i sykkelsesongen 2016 arrangert disse rittene:
Oversikt over antall timer som er lagt ned i forbindelse med sykkelritt arrangert av Fana Sykkel. Det er
her regnet med vakthold og andre personer som er sentrale for avvikling av rittene. Tid til forberedelse
og etterarbeid er ikke tatt med.
Tidspunkt
Ritt
Bemanning
Antall
timer
10.04.2016
Rådalen Rundt
14 pers
31 timer
14.05.2016
Lønningrittet
27 pers.
150 timer
15.05.2016
Rådalen Rundt
14 pers.
50 timer
15.05.2016
Fanafjellet Opp
14 pers.
31 timer
16.05 2016
Osterøy Runden
29 pers.
200 timer
14. og 15.09
NC 5
10 pers
50 timer
17.09 2016
Fanahytten Opp
30 pers.
94 timer
Samlet antall dugnadstimer i forbindelse med gjennomføring av egne ritt
606 timer

Dugnadstimer lagt ned i forbindelse med dugnader som Fana IL Sykkelgruppen har påtatt seg. Tid til
forberedelser av dugnadene er ikke tatt med:
Tidspunkt
Dugnadsted
Bemanning
Antall
timer
REMA1000 Elveneset
11 pers
60
4 flyttedugnader
4-5 personer
60
Lagunelotteriet
10 personer
100
30. og 31.12
Fyrverkerisalg
10 personer
150
Samlet antall dugnadstimer brukt til inntektsgivende dugnader
370

Styret vil rette en stor takk til alle som stiller opp og gjør en innsats på dugnader. Dette bidrar til at
klubbens syklister kan delta på ritt også utenfor kretsen.
Vi vil også takke for positiv innstilling og flott gjennomføring av dugnadsarbeidet som utføres i
forbindelse med våre sykkelritt. Dette er et viktig arbeid som er en forutsetning for å arrangere trygge og
sikre ritt for våre syklister.
En ekstra stor takk Brit Dyngeland og Roald Vik som fortsatt gjør en formidabel jobb i forbindelse med
dugnadene.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

Klasse

1997

5. MEDLEMMER
5.1 Lisenser (blir oppdatert til årsmøtet)

3

3

2

1

1

3
10

14

Menn Landeveg
Msen A

4

Msen B

7

6
2

7
6

6
4

9

6

2

M Elite
pro
MSen
Elite

2

1

10

8

7

9

7

17

12

4

7

MSen
U23

5

4

3

4

6

8

9

4

1

2

5

9

11

11

21

26

26

29

31

29

6

4

1

2

3

6

0

0

7

5

5

3

7

4

2

3

3

2

4

12

2

2

4

3

5

3

5

4

4

5

4

4

5

5

1

1

3

1

1

2

2

1

0

1

1

2

1

2

0

0

66

49

60

55

56

M 30+

4

4

3

4

2

4

3

3

2

6

M Jun

5

3

3

2

1

2

1

3

5

11

M 15-16

6

5

2

3

4

1

6

13

9

8

M 13-14

5

4

5

6

11

11

6

5

M 11-12

4

3

7

5

3

2

1

1

1

1

1

M 10

6
1
1

2

1

8

M 6-9
M-sum

35

28

28

32

30

27

30

31

35

39

44

47

48

67

1

1

1

1

Kvinner Landeveg
K Sen

1

1

1

1

0

K 30+
K Jun

1
1

1

1

1

1

1

1

K 15-16
K 13-14

2

K 11-12

1

K 10
K-sum

2

2

2

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

3

1

0
0

1

0
1

1

2

2

4

3

1
0

1

2
2

1

0

6

2

3

4

3

3

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

51

71

69

52

60

56

57

47

68

41

51

75

65

66

83

119

112

120

127

125

122

140

Terrengsykling
Terreng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Aktive Medlemmer
AKTIVE

37

29

29

33

33

28

32

33

39

42

50

Total Passive Medlemmer
PASSIVE

20

23

62

47

Totalt antall medlemmer i Sykkelgruppen
TOTAL

53

62

104

97

96

I 2015 har det blitt løst 11 servicelisenser:
Arnstein Raunehaug, Erik Stenseth, Gøran Tømmerholen, Christian Moe, Stig Hjørnevik, Martin
Nyhammer, Ole Tøssebro, Per Ivar Bøe, Raymond Gjæringen, Roald Vik og Stig Løland.
Antall betalende medlemmer i Sykkelgruppen i 2015 sesongen er 140, herav 47 med aktiv lisens. Det er
flere av veteranene som ikke har løst aktiv lisens da de ikke kjører aktive ritt. I tillegg deltar de i få turritt.
Men, de er til dels med på treningene og vil være en del av et treningsfellesskap.
To medlemmer har livsvarig medlemskap.
5.2 Overganger
Ingen
5.3 Kommissærer i klubben
Blant medlemmene i klubben har det i sesongen 2065 vært 2 UCI Nasjonal Elite, 2 nasjonale
kommisærer og 3 måldommere:
UCI Nasjonale Elite:
NCF Nasjonal:
Måldommere:

Rune Torkildsen (landevei), Camilla Frederich
Turid Foss og Ivar Grape Arnesen
Martin Tvedt, Eirik Salvesen Lie og Sverre Urheim Lie

Klubben trenger flere kommissærer for å opprettholde god kvalitet på rittene våre og det må derfor
stadig vektlegges rekruttering her.
For ryttere som legger opp aktiv satsing bør funksjoner som kommissærer og trenere være aktuelle.
Det er stort behov for kommissærer og spesielt våre nasjonale elite og nasjonale kommissærer har hatt
rikelig med oppgaver i 2016-sesongen.
Vi vil takke våre dommere for den innsatsen de har gjort på våre egne og i andre klubbers ritt!
5.4 Utmerkelser
Årets rytter 2016
Årets rytter i aldersbestemte klasser 2016:

Mikal Dyngeland Vik
Ivar Dyngeland Vik

6. BERETNING FRA ALDERSBESTEMTE KLASSER SESONGEN 2015
Fana sykkel har gjennom sesongen 2016 hatt med seg en flott gjeng med ryttere i aldersbestemte
klasser. Deltagelse varierer litt, men i alle lokale ritt har vi vært oppunder 10 stykker og faktiske noen
flere i forbindelse med f.eks IKEA cupene. Det er noe vi syntes er fantastisk fint. I tillegg har vi Mikal i
junior og en håndfull seniorer. Heldigvis har vi fått på plass en kjekk og grei jente ila sesongen og det er
noe vi liker veldig godt i Fana. Bare gutter blir det fort mye tåfis av. Heia Mia.
På trener siden har Arnstein og Stig fått god hjelp av foreldre, spesielt i sammenheng med ritt utenbys.
Det er utrolig viktig at vi alle klarer å dra i fellesskap.
Sesongen for Fana sykkel startet med Jan Martin sin Sotratempo 9.april. Til sammen var vi 11 ryttere
som stilte til start og vi tok klasse seier i M13/14 med Andreas. En god start på sesongen, selv om vi ikke
tok noen klasseseier i Rådalen rundt dagen etter. Alt i alt en finfin sesongåpning. Helgen etter fulgt
Rogaland 3 dagers hvor vi hadde svake resultater i sammendraget. Ingen topp 10 plasseringer der og
en litt skuffende tur til Stavanger. Uken etter var det Nymark tempo og 24. april åpnet juniorene NC og
Mikal startet vidunderlig med 5.plass. I en litt svak motbakke mot mål holdt han følge med sterke
landslagsryttere og leverte det som skulle bli årsbeste. Første helgen i mai var Bergen Ritthelg –
Sundvolden for junior/senior, og så årets lokale høydepunkt med F3D i midten av mai – dessverre
kolliderte dette med Gylne Gutuer og junior/senior feltet var tynt. F3D startet med Lønningrittet hvor det
ble bruddseier i flere klasser - Andreas sikret eneste Fana pall plass på dette rittet. Han ble nr 2 som han
også ble sammenlagt. Flott jobbet. Emil ble 11 og Sindre 13, Ivar 14 og Jens Chr 21. F3D er knallhardt,
det fikk Sakarias og Andreas Hatlestad merke. De ble henholdsvis nr 8 og 13 sammenlagt. 7 og 14 min
bak vinner Ludvig Aasheim SK Rye.
Første IKEA cup var 22.mai med 11 Fana ryttere til start. Også lille Håvard Gildestad Tveit stilte i klasse
M6-9. Supert!
Ulven tempo var i forkant av Eidsvoll og NC3 i Sandnes. 19.juni startet NM uken og selv om
ambisjonene var solide, så fikk ikke Fana noen store resultater denne gang. Sommeren ble innviet med
Åsane lagtempo og så stod U6 for tur. Rittet i de svenske skoger er et fantastisk høydepunkt for alle og
også denne gang var det mange flotte opplevelser. Lag i M15/16 var et sportslig høydepunkt og både
Andreas Hatlestad og Sakarias var blant de 20 beste etter 6 etapper.
Høstsesongen startet med UM og NC3. Ivar ble bestemann i UM i M14 med 8.pl, Andreas nr 11, Jan
Martin ble nr 7 i en tett spurt i M 11/12 og Sindre og Emil ble nr 7 og 10, med Jens Chr litt lenger ned på
listen i M13. Mikal sin deltagelse i Morgendagens helter arrangert i kombinasjon med Artic Race var
hans 2 deltagelse fra regionen på han, det er kult. For de aldersbestemte ble det Ringerike og siste
helgen av august var det Øygarden Sykkelfestival. I Ringerike våknet en ny bakkekonge til live og det
var veldig artig når denne kongen var Ivar, som kjempet seg til 3.pl. Kun 25 sekunder bak Andreas.
Helgene og rittene kommer tett om høsten. IKEA cup fulgte etter Ringerike og Bontveit tempo deretter.
RM i Nordhordland var samme helg som Roserittet i år.
Andreas Hjørnevik ble RM mester i M13/14 med Sindre og Emil på 5 og 6 pl, Jan Martin tapte spurten
mot Tord i M11/12, mens Mia vant K10 - ellers var Sakarias meget solid i Roserittet hvor resten av
gjengen var. Helgen etter ble Rhonde von Vestkant og NC4 i Bergen bla arrangert med Fana deltagelse
før september var kommet midtveis. 17. september ble sesongen avsluttet med Fanahytten opp.
For oss som er trenere for dere ryttere, så skal dere vite at vi føler stolthet når vi tar på oss Fanadrakten,
enten det er på trening eller ritt. Dette er en stolthet dere også skal føle, dere skal vise den og det aller
viktigste er respekten for hverandre, respekten for ryttere fra de andre klubbene og trenere og foreldre
som alltid virrer rundt, uansett hvor vi er. Respekten er grunnlaget og vi i Fana skal alltid være gode
ambassadører for den. Gjennom 2016 har dere vist at dere forstår dette og vi som trenere vil alltid tenke
at dette er viktigere enn å vinne selve sykkelrittet.

Trenerne

7. BERETNING FRA SENIORER SESONGEN 2016
Klubben har hatt 3 ryttere i seniorer i 2016; Ørjan Vika, David Desa og Mads Stadaas. Disse har deltatt i
en rekke ritt, både innenlands og utenlands.
Da seniorene ikke har hatt noen oppmann i 2016 er det ikke utarbeidet egen rapport for dem.

8. BERETNING FRA VETERANGRUPPEN SESONGEN 2016
Generelt
Fana IL Sykkelgruppen’s veterangruppe er i jevn vekst men med noe færre innmeldinger enn de
foregående sesonger men medlemmer kommer stadig til i gruppen.
Om en teller antall ‘medlemmer’ på gruppens facebookside teller den pr i dag 93 stk. Langt færre er nok
reelle medlemmer og betaler sin kontingent. Det eksakte antall er for meg ikke kjent.
Gruppen er relativ åpen og det er tette forbindelser til andre klubber i kretsen og det er i stor grad felles
aktiviteter og treninger med ryttere fra andre klubber. Dette er med på å skape et godt miljø i hele
veteranmiljøet i kretsen.
Sportslig
Fellestreningene har i år som tidligere hatt sitt utgangspunkt i tirsdager og torsdager kl18 fra Slåtthaug.
Det er nok liten tvil om at årets sesong har vært preget av en litt løsere fasong der det i større grad enn
tidligere har blitt gjort avtaler om trening noe avvikende fra dette. Dette har kanskje flere forklaringer men
hovedårsak er nok at mange har travle hverdager og må trene når livet ellers tillater det.
Alle er flinke til å poste dette på vår facebookside og det er gjennom sesongen kontinuerlige tilbud om
turer og trening så ingen mangler treningsfelleskap/turer.
Langturer i helgene har blitt avtalt på samme side og variert litt på tid og sted. Ambisjonen var et felles
møtepunkt på Slåtthaug både lørdag og søndag kl 9.
Vintertrening gjøres på individuell basis men det er stadige invitasjoner til både sykkel, løping og ski for
de interesserte.
Ritt
Den ‘aktive’ delen av veterangruppen er relativt liten ifht medlemsmassen og har bestått av Raymond,
Joachim, Øyvind, Ørjan, Stig, Andreas, Helge, Torstein, Birger og Kjetil (som gikk til Nymark i løpet av
sesongen). Disse har bitt godt fra seg i de lokale aktive ritt i løpet av sesongen. Det har vært god
deltakelse i alle de lokale ritt og Fana har satt preg på rittene med aktiv og offensiv kjøring. Fana 3dagers trekkes av dem frem som sesongens høydepunkt.
Som mange sesonger tidligere har Joachim og Andreas hevdet seg helt i toppen i kretsen. Kjetil også i
den tiden han ikledde seg fanadrakten.
Mange av medlemmene har i løpet av året vist Fanadrakten i en hel rekke turritt i flere deler av landet;
Nordsjørittet, Birken, Lillehammer-Oslo, Jotunheimen Rundt og mange flere.
Lokalt finner jeg at topp-50 på Bergen-Voss teller 13 fananavn noe som må sies å være imponerende.
Årets veteranmøte avholdes 20. februar på Slåtthaug.
Øystein Ringheim
Veterankontakt 2016

9. RAPPORT FRA FORELDREGRUPPEN 2016
Foreldregruppen har i 2016-sesongen bestått av Bertha Hatlestad og Brit Dyngeland.
Vi har også fått hjelp av andre foreldre til aldersbestemte ryttere når det har vært nødvendig.
Foreldregruppen har hatt ansvaret for følgende arrangement i 2016-sesongen:
DUGNAD REMA 1000 ELVENESET 3. JANUAR 2016
Foreldregruppen skaffet folk til denne dugnaden.
FLYTTEDUGNAD FOR TOTALREFORM 29.JANUAR 2016
Foreldregruppen skaffet folk til denne dugnaden.
TRENINGSSAMLING FANAHYTTEN 12.-13. MARS 2016
I mars ble det arrangert treningssamling for de aldersbestemte rytterne på Fanahytten.
Foreldregruppen organiserte og la til rette til samlingen mens trenere og andre foreldre stilte som
ledere.
RÅDALEN RUNDT 10.APRIL 2016
Her var det salg av rundstykker, vafler, kaffe, brus og Rett i Koppen.
ROGALAND 3-DAGERS 15.-17. APRIL 2016
Her organiserte foreldregruppen turen, og trenerne reiste med syklistene.
FANA 3-DAGERS 14.-16.MAI 2015
LAGLEDERMØTE
På lagledermøte serverte foreldregruppen frukt og kaffe.
LØNNINGENRITTET 2015
Under gaterittet lørdag ettermiddag var det salg av frukt, salat/pastasalat, vafler, lefser, hot-dog, kaffe
og brus.
LONEVÅGRUNDEN
Her var det salg av rundstykker, vafler, kaffe, brus. Det ble også levert ut matpakker og drikke til vakter,
sjåfører og andre i staben.
ETTER LONEVÅGRUNDEN var det salg av pølser og lapskaus i Osterøyhallen,der det også ble
informert om status VM 2017 og det ble holdt premiesermoni.
MJELDALEN TEMPO
Foreldregruppen stilte med salgsbod også her, deltakere og tilskuere fikk anledning til å kjøpe både
kaffe, brus, boller, kaker og lefser, noe som viste seg å falle i god smak.
OSTERØYRUNDEN
Her laget foreldregruppen kafe, vi hadde hele ungdomshuset på Grønskaret til disposisjon med et meget
bra utstyrt kjøkken.
Det ble smurt og servert matpakker til vakter, sjåfører, komisærer og andre som var i staben, som de fikk
med seg om morgenen, sammen med en flaske vann. Senere på dagen varmet vi lapskaus som vi fikk
kjørt ut til vaktene, de fikk også servert kaffe, vann, frukt og vafler i løpet av dagen.
I kafeen, ble det solgt brus, kaffe, frukt, vafler, rundstykker, Hot-Dog, og sist men ikke minst den
populære lapskausen vår.
TØNSBERG 3-DAGERS 27.-29. MAI 2016
Foreldregruppen ordnet med mat til helgen, en trener dro med syklistene.

EIDSVOLLRITTET 10-12. JUNI 2016
Foreldregruppen ordnet med mat for helgen. To
foreldre dro med syklistene.
U6 10.-17. JULI 2016
Foreldregruppen organiserte bestilling av hytter og felles bespisning til flere av måltidene.
UM I LEVANGER OG NC STJØRDAL 5.-6.AUGUST 2016
Her organiserte foreldregruppen overnatting m. bespisning for ryttere og støttespillere.
Ledere her var trenere og foreldre.
RINGERIKET PETIT PRIX 18.-21.AUGUST 2016
Her organiserte foreldregruppen reise, overnatting og mat, reiseledere var en fra foreldregruppen og en
forelder.
ROSERITTET 8.-11.SEPTEMBER 2016
Foreldregruppen ordnet med mat for helgen og reiseledere var en trener og en forelder.
FANAHYTTEN OPP 17.SEPTEMBER 2016
Fanahytten Opp var som vanlig sesongens siste regionsritt og som vanlig ble det avsluttet med at hele
sykkelkretsen ble invitert til kaffe, saft og kaker.
Vi sender en stor takk til alle som bidro med kaker til arrangementet, også de andre sykkelklubbene.
SESONGAVSLUTTNING 17. SEPTEMBER 2016
Sesongavsluttningen ble i år avholdt på Fanahytten, etter Fanahytten Opp. Her ble det servert pizza,
kaker og kaffe.
NC-HELGEN 24.-25. SEPTEMBER 2016
Foreldregruppen stilte i kiosken på søndagens arrangement.
LODDSALG I LAGUNEN 28.SEPTEMBER- 1.OKTOBER 2016
Foreldregruppen har også i år bidratt med loddsalget i Lagunen, de har vært behjelpelig med innsamling
av en del premiene.
JULEMØTET 5.DESEMBER 2016
Tradisjonen tro, så ble julemøtet arrangert første mandag i desember, dette møtet ble også avholdt på
Fanahytten. Her ble det servert , kaffe, gløgg, julebrus, pepperkaker, kaker og klementiner.
Foreldregruppen inviterte TeamFixit v/ Frode Jarle Jackobsen til å komme å fortelle om hvordan
TeamFixit fungerer. Det ble også delt ut rytterpriser. Møtet ble avsluttet med den tradisjonelle bingoen,
gjennomført av "Bingomester" Sigmund.
FYRVERKERISALG 30.-31.DESEMBER 2016
Foreldregruppen organiserte og skaffet folk til denne dugnaden, foreldregruppen var også med å rigge
både opp og ned begge dager.
REMA 1000 ELVENESET
Foreldregruppen har hatt et godt samarbeid med Rema 1000 Elveneset som har sponset oss med
en god del mat og frukt til de fleste av reisene og arrangementene våre. Her er det viktig å holde en god
kontakt med butikksjefen som er veldig positiv til å sponse til lokale aktiviteter.
Foreldregruppen har en viktig funksjon, både under ritt og i sosiale arrangementer. Det at Fana alltid
tilbyr salg av mat og drikke på våre sykkelritt blir satt stor pris på av de andre sykkelgruppene.
Foreldregruppen er også en fin måte for foreldre/medlemmer å arbeide seg inn i og bli kjent med
gruppen og sykkelmiljøet på .

Vi sender en stor takk til alle som har bidratt til å få gjennomført alle dugnadene.

Foreldregruppen 2016
Bertha Hatlestad
Brit Dyngeland

