Årsrapport Fana Idrettslag
Alpingruppen 2017

Årsmøte avholdes tirsdag 20.februar
Eikedalen Skisenter

Tillitsvalgte
Tillitsvalgte og andre verv i 2017:

Styret 2017:

●
●
●
●
●
●

Leder:
Kasserer:
Styremedlem
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Bård Seterås
Hilde Waage
Rune Jensen
Mette van der Hidde
Karl Inge Nygård
Martin Grahl-Madsen

Representanter i Krets:
Leder i alpinkomiteen: Bård Seterås
Styremedlem Hordaland Skikrets: Bård Seterås, Fredrik Hald
Teknisk delegert krets: Bård Seterås, Fredrik Hald
Nasjonale verv:
Valgkomite NSF alpint: Bård Seterås

Fana Alpin - Klubben for bredde og sportslig glede

Stor aktivitet i Alpingruppen også i 2017
Liten forskjell i aktivitet, samlingsplan og antall treninger på samme nivå som 2016.
Målet vårt er fortsatt at alle, uansett om de har ambisjoner om å drive toppidrett eller ønsker å drive
med alpint på et lokalt plan skal føle seg velkommen og inkludert i treningsmiljøet. Treningsgruppene
er de samme som forrige sesong, men vi har åpnet litt mer opp for at yngre løpere skal kunne
hospitere opp en gruppe.
Sammensetningen er slik:
●
●
●

Rekrutter født 2009-2011
Gruppe2 født 2006-2008
Gruppe1 født 2002-2005

Trenere i sesongen 2015/2016 og 2016/2017

Erling Sjøtun var hovedtrener i 2016/2017.
I tillegg til hovedtrener har vi fire andre dyktige trenere til de forskjellige gruppene.
●

Ole Grønvold Eriksen

●
●
●
●
●
●

Kristin Bakken
Sigurd Hald
Kristian Spetalen
Erling Sjøtun
Erik Cleve-Hanssen
Håkon Knudsen

Styret takker alle trenerne for strålende innsats i sesongen 2016/2017.
Fis og skigymnas
Dersom man har ambisjoner i alpint er videre satsing utenfor klubb nødvendig, løpere som er ferdige
med ungdomsskolen står overfor et valg der de enten må satse videre på skigymnas eller trappe ned.
Det er ingen klubber i Norge som har et opplegg for løpere som kjører FIS-renn.
Fana Alpin hadde i sesongen 2017/2018 åtte løpere på skigymnas.
Martin Torsvik Jacobsen valgte i starten av sesongen å bytte klubb til Rong IL på grunn av bedre
kommunale støtteordninger.

Toppidrett
Utenom løperne på NGT Geilo er det kun Bjørnar Neteland som satser videre som senior.
Bjørnar er i sin andre sesong på WC-laget.

Arrangement
Frydenbørennet ble i 2017 arrangert i Eikedalen.
I april inviterte vi igjen våre nabokretser til dyst under Vestlandsmesterskapet.
Vestlandsmesterskapet er etter hvert blitt et stort arrangement med en komplisert logistikk.
Vi har servering, løpermiddag, avtale med hotellet om overnatting, tre tonn salt som skal fraktes og
fordeles i løypene.

Teknisk drift og investeringer
Eneste investering i sesongen 2017 var 27mm staur til en samlet kostnad på ca. 26000,Sponsor
Frydenbø Group AS er fortsatt vår viktigste samarbeidspartner og hovedsponsor, bidragene fra
Frydenbø er en forutsetning for at vi kan opprettholde et så høyt aktivitetsnivå som vi har nå.
I tillegg til den årlige sponsorsummen bidro Frydenbø med premier til våre arrangementer.
Arbeidet med nytt skimagasin har gått tregt, det var planlagt og budsjettert med inntekter fra
magasinet i 2016 og 2017. Vi prøver igjen i 2018 med noe reduserte ambisjoner.
Magasinet er forventet ferdigstilt og trykket til..
Dugnad
Vi var engasjert som ølselgere under to arrangement i regi av Bergen Live, en reduksjon i forhold til
2016. Vi håper på mer jobb for Bergen Live i 2018 og ser etter andre muligheter for dugnad.

Resultater:
Revidert årsmelding med resultater blir produsert.

Treningsavgift og kontingent

Styret anbefaler at vi beholder de samme kontingenter og treningsavgifter for 2017 som for 2016.
Kontingenter vil da være som følger
Forslag medlemskontingent:
Eldre enn 10 år: kr 1700,- per år
Yngre enn 10 år: kr 1250,- per år
Samlingsavgift kr 150,- per samlingdøgn

Forslag på tillitsvalgte for 2016:

Styret:
Styret har selv fungert som valgkomite og har følgende forslag til nytt styre for 2018:
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Leder: Bård Seterås
Kasserer: Anniken Søderstrøm (Ny)
Styremedlem: Martin Grahl-Madsen
Styremedlem: Karl Inge Nygård
Styremedlem: Knut Hanken (Ny)
Styremedlem: Rune Jensen (Ny)
Morten Mælø (Ny)

