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Årsrapport 2019 Fana IL Dans
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Om Dansegruppen
Fana IL Dans består av Sportsdrill og Diamond Dance Academy som begge tilhører Danseforbundet innenfor grenene
Sportsdrill og Freestyle.
Gruppen har pr utgangen av 2019 168 medlemmer fordelt med 63 medlemmer i Sportsdrill og 159 medlemmer i
Diamond Dance Academy.
Gruppens primære målsetting er vekst i antall medlemmer og å tilby et godt breddetilbud sammen med en klar elitesatsning.
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Styrets sammensetning og arbeid:
Styret i Fana IL Dans har i 2019 bestått av:
Hilde Nødseth (SD) - leder
Lene Kvamsdal (DD) - nestleder
Nina Fosse (SD)
Silje Fjeldsbø (SD)
Hilde Nilsen Fjeldstad (DD)
Stian Stenseth (DD)
Styret har hatt få samlede styremøter i 2019. Hovedfokuset har vært på driften i de to delgruppene, med egne jevnlige arbeidsgruppemøter i hver delgruppe. Fokus for styret i dansegruppen har vært å koordinere innsats mellom de to
delgruppene og sikre at felles oppgaver og økonomi håndteres tilfredsstillende.
Det har vært høy aktivitet i begge grupper både i forhold til dugnadsarbeid og søknader og gave og sponsormidler.
Dette reflekteres også i regnskapet som endte med et overskudd på kr 66.000.
Styret er tilfreds med driften av Dansegruppen. Gruppen har god økonomi, men må fortsatt fokusere på rekruttering
og vekst og holde kontroll på kostnadene for å opprettholde den gode økonomien.
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Regnskap 2019
Resultatregnskap
Treningsavgifter
Gaver, tilskudd, sponsormidler og dugnader
Arrangementsinntekter
Egenandeler utøvere (refunderes)
Sum inntekter

950 277
206 857
331 671
167 599
1 656 403

897 589
212 000
136 042
196 065
1 441 696

Lønnsutgifter og honorarer
Andre personalkostnader
Utgifter til arrangementer og dugnader
Utgifter til anlegg
Utgifter i forbindelse med konkurranser
Idrettsutstyr
Utlegg for utøvere
Innkjøp av varer
Andre administrative kostnader
Sum driftskostnader

671 279
21 139
198 894
362 261
55 902
80 069
151 349
23 838
23 954
1 590 685

620 065
12 778
33 901
352 380
80 092
55 562
217 025
20 491
1 392 294

65 718

49 402

302

189

66 021

49 591

2019

2018

Eiendeler
Mellomregning Fana IL
Andre kortsiktige fordringer
Bankinnskudd
Sum eiendeler

20 000
28 665
528 499
577 164

141 301
4 086
273 028
418 415

Egenkapital og gjeld
Kortsiktig gjeld
Opptjent egenkapital
Sum gjeld og egenkapital

92 727
484 437
577 164

418 415
418 415

Driftsresultat
Renteinntekter
Årsresultat

Balanse
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Regnskap 2019 Regnskap 2018

Fana IL Sportsdrill
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Om Fana IL Sportsdrill
Fana IL Sportsdrill er en av de fire store klubbene innenfor sportsdrill i Norge. Sporten er en liten sport i norsk sammenheng, men er en stor sport internasjonalt, spesielt i landene Japan, USA, Spania, Frankrike og Italia med Japan
som den dominerende nasjonen. Fana hevder seg godt både i Norge og internasjonalt med gode resultater både i
nasjonale og internasjonale mesterskap gjennom en årrekke.
Fana IL Sportsdrill har pr utgangen av 2019 63 medlemmer, hvorav 20 i konkurransegruppen. Medlemmene er alle
jenter og i alderen 6-20 år.

Breddepartiene
Sportsdrillgruppen har som målsetting å gi et godt tilbud for å omfatte alle aldersgrupper og ambisjonsnivåer. Høsten
2019 har gruppen tilbudt følgende partier:
•

Sportsdrill 1.-4. klasse - Apeltun

•

Sportsdrill 1.-4. klasse - Ulsmåg

Partiet på Apeltun var nytt fra høsten 2019 og ble fort fulltegnet og har hatt ventelister i hele høst. Ulsmåg-partiet er
nær fulltegnet ved årsskiftet. Gruppen anser tilbudet for å være godt og omfattende og vil i fortsettelsen ha fokus på
å rekruttere nye medlemmer til de åpne partiene og dermed sikre rekrutteringen til konkurransepartiet.
Hovedutfordringen for vekst i medlemsmasse i breddepartiene er tilgang på treningstid i haller i kjernetiden fra kl
16-19, og selv med maksimal utnyttelse av den plass vi har tilgjengelig nå er dette en klar flaskehals for gruppens
satsning.
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Konkurransepartiet
Gruppen har i 2019 hatt høy aktivitet med deltakelse i alle nasjonale mesterskap for Sportsdrill i tillegg til International Cup og Drill Grand Prix i Limoges og EM i La Roche Sur Yon i Frankrike.

One/two baton:

I nasjonal uttakskonkurranse i one baton i februar tok Fana gull i junior level B, gull og sølv i junior level A, og sølv i
senior level A, i tillegg til bronse i two baton junior level B. Dermed var 5 utøvere kvalifisert til International Cup i Limoges påfølgende sommer. I NM i solo event i november 2019 tok Fana gull og fikk Norgesmester i både junior level
A og junior level B, ved Sofie Fosse-Iversen og Anna Nødseth Bringedal. I tillegg tok Fana sølv og bronse i senior level
A, sølv i junior level A, bronse i junior level B og sølv i two baton junior level B.

Freestyle (solo), par og tropp:

Fanas utøvere gjorde det godt i alle nasjonale konkurranser i 2019. Margrete Bakke Kristensen ble Norgesmester i freestyle junior level A, og Fana tok gull og sølv i klassen i alle nasjonale konkurranser. I junior par elite tok Fana gull og
i tropp elite ble det gull i alle nasjonale mesterskap. I 2019 ble uttakssysemet endret slik at alle tre nasjonale konkuranser teller i uttaket til internasjonale konkurranser. Fana fikk etter 3 uttakskonkurranser 7 utøvere kvalifisert i tropp,
par junior elite og 2 individuelle juniorutøvere til EM i Frankrike.
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International Cup:
I International Cup deltok 5 Fana-jenter i one baton og 1 i two
baton.
Med to jenter direkte til finalen og
ytterligere to i semifinalene er vi
meget godt fornøyd med jentenes
innsats i konkurranse med hele
verdenseliten.

Foto: Aart-jan van Wijngaarden
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EM

I EM deltok Fanas junior par Sofie
Fosse-Iversen og Margrete Bakke Kristensen. De endte på en imponerede
4. plass.
I freestyle kvalifiserte Sofie Fosse-Iversen seg til semifinale og endte
på en flott 12. plass.
Fanas tropp kvalifiserte seg til finalen
og endte på en 6. plass.
De tre plasseringen er alle de beste
plasseringene det norske landslaget
har prestert i et EM. Veldig godt jobbet av jentene!

Foto: Aart-jan van Wijngaarden
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Satsningsområder

Sportsdrillgruppen har identifisert noen strategiske satsningsområder de kommende årene:

Rekruttering

Gruppen ønsker å rekruttere flere utøvere både til
breddepartier og konkurransegruppen. Ved utgangen av
2019 har klubben rekordmange utøvere på breddepartiene. Fokus for 2020 vil være ulike rekrutteringstiltak for
opprettholde like mange utøvere på breddepartiene og
øke rekrutteringen til konkurransepartiet. Samtidig skal
det holdes et klart fokus på å tilby kvalitet.

Trenerutdanning

Alle aktive junior og senior utøvere i klubben har tilbud
både om trenerutdanning og arbeidsoppgaver som trenere. Klubben har også et ønske om å rekruttere utøvere
som ikke lenger selv er aktive til treneroppgaver. I 2019
har 8 unge trenere gjennomført trener1-kurs i Sportsdrill i regi av Danseforbundet. De fleste aktive trenere i
klubben har dermed trenerutdanning på Trener1-nivå.
Hovedtrener Frida Aksnes ble i slutten av 2019 tatt opp i
Olympiatoppens trenerutviklingsprogram - Trenerløftet.

Bredde i konkurransegruppen

Klubben ønsker å ha utøvere som er representert i alle
konkurranseklasser, dvs både eliteutøvere og level A.

Representasjon i Danseforbundet

Klubbens målsetting er å ha god representasjon i Danseforbundet. Det innebærer at vi oppfordrer trenere og
utøvere til å ta dommerutdanning og ønsker at klubben
skal være representert i Teknisk komite i Sportsdrill
Norge. Frida Aksnes er medlem av teknisk komite. Frida
er også aktiv dommer. I tillegg har Karoline Rongved tatt
dommerutdanning i 2019. Øvrige trenere vil få tilbud om
dommerutdanning i 2020 om dette tilbys fra Danseforbundet.
Foto: Aart-jan van Wijngaarden
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Om Diamond Dance Academy
Diamond Dance Academy har freestyle discojazz og freestyle slow som sine hovegrener. I 2019 har vi også hatt hip/
hop, Commercial og barnedans som del av tilbudet til våre dansere. Diamond Dance Academy har i løpet av få år
vokst seg til å bli vestlandets største freestyleklubb. Freestyle er en relativt liten idrett i norsk sammenheng, men den
har mange utøver internasjonalt. Diamond Dance Academy Fana IL har med sin store medlemsmasse blitt en klubb
som er godt synlig på nasjonale konkurranser.
Diamond Dance Academy Fana IL har i løpet av 2019 hatt 150 medlemmer. Medlemmene er i alderen 3-19 år.

Partiene:

Diamond har et stort utvalg i kurs tilpasset alle aldre og nivåer.
Freestyle 1-3 klasse
Freestyle 4-5 klasse
Nivå 2 U/11 år
Nivå 2 O/11 år
Barnedans 3-5 år
Nybegynnere o/11 år
Satsningsparti o/11 år
Hip Hop nybegynner
Hip Hop videregående
Commercial nybegynner
Commercial øvet I tillegg
På grunn av stor pågang på partiet 1-5 klasse har vi i 2019 splittet dette partiet til 1-3klasse og 4-5 klasse. Dette har
gitt økt medlemsmasse totalt sett og vi ser at det fungerer fint på partiene med mindre aldersspenn. Vi har også sett
at vi har god pågang på Nybegynner over 11 år noe vi synes er flott. Nivå 2 over 11 år har også blitt en stor og stabil
gruppe, noe som gir godt grunnlag for satsningspartiet.
Rekrutteringen til Diamond Dance Academy Fana IL går i større og større grad av seg selv. Flere har hørt om vår idrett
og mange kjenner noen som går på Diamond. I tillegg har oppvisninger og show bidratt til interesse og påmeldinger.

Annen aktivitet:

I tillegg til vanlig trening har vi også arranger sommertrening og juletrening. Vi har hatt 2 workshops med trenere
fra utlandet. Dette har vært svært populært og har gitt inspirasjon til både dansere og trenere. Antall påmeldte til
workshops har vært nærmere 50 dansere, dette er en økning fra 2018. Det har også vært arrangert ekstra trening for
dansere som har deltatt på de store nasjonale og internasjonale konkurransene.
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Konkurranser
I 2019 har vi vært den største klubben på alle vestlandsserier i Freestyle. Vi har deltatt med ca 80 dansere på disse
konkurransene. Vi er stolte av at selv nybegynnerne våre er med. Vi satser stort på samhold på disse arrangementene. Vi har også sendt mange dansere til de store nasjonale konkurransene, og satte klubbrekord for Diamond med
å sende 40 dansere til Dancer of the Year (DOTY) november 2019. Vi har hatt gode resultater, både regionalt og internasjonalt. Og Fana IL har vært godt representert på pallen i de fleste nivåer og aldersklasser.

Satsningsområder

Vi har i året 2019 satset på å få en god stabil medlemsmasse. Vi har ønsket gode breddepartier, og treneren med
mest erfaring har minst 1 trening for aller partiene for å sikre at alle får best mulig oppfølging fra start. Vi har ønsket
at flest mulig er med på alle arrangementer der våre dansere er representer og synes 2019 har vært et godt år for
dette. Det har også vært fokus på å få flere dansere til satsningspartiet, og i løpet av 2019 ble dette partiet økt fra 11
til 16 dansere.
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