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1. GRUPPENS SAMMENSETNING OG ANSVARLIGE
Styret
Leder
Sportslig leder
Kasserer
Sekretær
Arrangements ansvarlig
Lysløypeansvarlig
Leder Skiskyting/ nestleder
Leder økonomiutvalg

Reinertsen
Linga
Busch
Vahlin
Staveland
Rye
Gravelsæther
Haukaas

Diverse verv
Medlemsregister
Kontaktperson Fanavarden
Ansvarlig smøreteam
Påmelding Geilosamlingen
Lisensansvarlig

Breivik
Vahlin
Linga
Haugen
Øverland

Arrangementsutvalg
Leder
Nestleder
Medlem (premier)
Medlem (tidtaking)
Medlem (tidtaking)
Medlem (startnr.ansvarlig)
Medlem (kafeansvarlig)
Skiskyttergruppen
Leder
Ansvarlig yngste gruppe
Sekretær
Kasserer
Trenerkoordinator
Jenteansvarlig
Økonomiutvalg
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Kakelotteriansvarlig
Lysløypekomite
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Per Lasse
Harald
Christian
Anders
Arne Herre
Birger
Silja Maria
Andreas
Øyvind
Anders
Harald
Anders
Brith Line

Arne Herre Staveland
Trond Lefdal
Øistein Jensen
Anders Haugen
Halvard Martinsen
Sølvi Tangen
Siriann Matre

Silja Maria Gravelsæther

Børt Helge Carlsen
Anders Vahlin
Christian Busch
Harald Linga
John Fredrik Hatling

Andreas Haukaas
Ikke besatt
Ikke besatt
Ikke besatt
Elfrid Herre Staveland
Birger Rye
Nils M. Fjereide
Knut Gunnar Bakk
Olav Totland
Guttorm Oppedal
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Valgkomitè
Medlem
Medlem
Medlem

Lefdal
Hopsnes
Tangen

Trond
Roald
Sølvi

TRENERTEAM 1. halvår 2019:
Gruppe 7-10 år:
Ansvarlig Trener
Erik Ferning
Trener
Kjetil Øyen
Trener
Solveig Hopsnes
Trener
Kristine Gjøstein
Trener
Silja Maria Gravelsæter
Trener
Therese Berge
Trener
Espen Halvorsen
Gruppe 11-14 år:
Ansvarlig trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener

Harald Linga
Inge Nilsen
Ragnar Buset
Ole Martinsen
Roar Steen
Ørjan Andersen
Calle Eek Jensen
Geirmund Vislie
Kristin Cotta Schønberg
Øistein Jensen
Fredrik Meyer-Lampe
Halvard Martinsen

Gruppe 15+:
Ansvarlig trener
Trener
Trener
Trener
Trener

Harald Linga
Roald Hopsnes
Trond Slethaug
Jørgen Hansen
Siri Martinsen

Birkebeinarar:
Ansvarlig trener
Trener

Matias Oppedal
Helene Birkeli

Skiskyting:
Ansvarlig trener
Trener

Børt H. Carlsen
Silja Maria Gravelsæter

Treneroppfølging Daniel Instanes: Ole Martinsen
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TRENERTEAM 2. halvår 2019:
Gruppe 7-10 år:
Ansvarlig Trener
Erik Ferning
Trener
Kristine Gjøstein
Trener
Solveig Hopsnes
Trener
Marit Møen Nygaard
Trener
Silja Maria Gravelsæter
Trener
Jørgen Mørch
Trener
Sølvi Nyvoll Tangen
Gruppe 11-14 år:
Ansvarlig trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener

Harald Linga
Inge Nilsen
Ole Martinsen
Espen Halvorsen
Siri Martinsen
Ørjan Andersen
Calle Eek Jensen
Geirmund Vislie
Kristin Cotta Schønberg
Øistein Jensen
Ingrid R. Hansen
Helga T. Håvardstun

Gruppe 15+:
Ansvarlig trener
Trener
Trener
Trener

Roald Hopsnes
Trond Lefdal
Jørgen Hansen
Roar Steen

Birkebeinarar:
Ansvarlig trener
Trener

Matias Oppedal
Helene Birkeli

Skiskyting:
Ansvarlig trener
Trener

Børt H. Carlsen
Silja Maria Gravelsæter

Treneroppfølging Daniel Instanes: Ole Martinsen
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2. SPORTSLEG AKTIVITET
For sesongen 2018/19 fekk Fana-løparane ein snøfattig vinter på heimebane. Rett etter
Geilosamlinga i månadsskiftet november/desember 2018 kom det nok snø til å avvikla den
første organiserte skitreninga 6. desember (Totland /Humlestølsvegen), men snøen forsvant kort
tid etter. Deretter fekk vi snø midt i januar slik at vi hadde organiserte skitreningar på
Frotveit/Totland i heile perioden 15. januar - 15. februar. Organiserte skitreningar torsdagar
deretter vart lagt til Totræna for perioden fram til 4. april. Humlestølsvegen som frå sesongen
2017/18 har gitt ein ny dimensjonen til langrennsporten i byen, både for variasjon i løyper og
sikrare snøforhold, fekk vi denne sesongen utnytta i meir begrensa grad med dei marginale
snøforholda. Humlestølsvegen gav likevel akseptable skiforhold nokre dagar midt i mars då det
var barmark på Totland/Frotveit.
For dei yngste, som har organisert trening tirsdagar og der ein legg opp til trening innafor
bygrensene, med kort reiseveg, betydde dette at alle dei organiserte treningane etter 15. februar
var løpsbaserte. Skitrening for dei yngste utøvarane vart dermed avgrensa til helgene, gjerne i
samband med konkurransar på ulike rennstader.
Trass i den snøfattige vinteren har det vore stabil rekruttering til treningsgruppene, med lite
fråfall i treningsgruppene.
Det har vore ein fin auke i rekrutteringa til yngste treningsgruppe hausten 2019, og også for
Birkebeinergruppa har frammøte auka, med tendens til generasjonsskifte. Det var såleis god
deltaking på den tradisjonelle Geilosamlinga i november/desember 2019, der vi fekk ein flott
sesongstart med dei beste treningsforholda på mange år, både når det gjeld plass, løyper og
føreforhold.
Ved utgangen av 2019 hadde vi 27 trenarar i sving, og svært mange har no tatt skiforbundet
sine trenarkurs. I februar gjennomførte 8 nye trenarar trenarkurset T1, og i juni fullførte 2 av
trenarane våre det vidaregåande T2-kurset, arrangert i Luster/Sognefjellet.
Deltakinga i renn har vore stabil, men deltaking i KM-renna, som er å sjå på som høgdepunkt
innan kretsrenn, kunne vore høgare, sjå graf. Mobilisering og deltaking på stafettane har
generelt vore god, der omlag 30 % av alle stafettlaga er Fana-lag. Vi ser at deltaking i stafettar
har ein lågare terskel, det byggjer samhald og er viktig for klubbmiljøet.
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Deltaking i KM perioden 2012
2012-2019

Deltaking i stafettar i perioden 2012
2012-2019.
Eit viktig bidrag til deltakinga har vore at klubben legg vekt på at det skal vera rom for utøvarar
med ulike ambisjonar og vidare at klubben prøver å senka terskelen til langrennsporten med
smørjehjelp under konkurransar. Ut frå tilbakemeldingar frå utøvarane og foreldre ser vi at både
samlingar og konkurransar fungerer som positive sosiale møtestader for utøvarane.
Prestasjonsmessig har sesongen også vore oppløftande både lokalt i kretsen og nasjonalt. I KM
individuelt fekk Fana førsteplass i sprint fri ved Andrine Østervold (J16) og i klassisk lang ved
Torunn Øvergaard Aarvik (K senior). Fana fekk i tillegg ei mengd andre pallplassar, totalt 6 stk.
2. plassar og 9 stk 3. plassar i klassisk, og i sprint 2 stk 2.plassar og 3 stk. 3.plassar.
I kretscup`en som gjeld for utøvarar f.o.m. 13 år fekk Eivor Linga 1. plass i K19/20, og det vart
2. plassar til Marie Hopsnes (J14) og Andrine Østervold (J16), og 3. plassar til Hanne
Martinsen (J13), Emma E. Lefdal (J14), Mari F. Johannesen (K17), Vetle Martinsen (G18),
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Viktoria Vahlin(K19/20) og Olav S. Mønstre (M19/20).
I Parkstafetten (stafett-KM i 2019) fekk Fana førsteplass i K senior ved Helene Birkeli, Solveig
Hopsnes og Silja M. Gravelsæter. Her vart det 2. plass i klassane J13-16, K junior og M senior
og 3. plass i G13-16, J11-12, K jr og M jr.
Nasjonalt klarte Daniel Instanes ein sterk 47. plass i 15 km klassisk i senior-NM, den beste
plasseringa i senior-NM for Daniel så langt i karrieren.
Årets Fana-utøvarar for sesongen 2018/19 vart Sander Gravelsæter Søreng - skiskyting, Jørgen
Vatshelle Halvorsen - langrenn gutar/menn og Helene Martinsen - langrenn jenter/kvinner.
Fleire resultat er gitt under dei ulike treningsgruppene.
Fana har ei unik Birkebeinargruppe med om lag 30 aktive. I Birkebeinarrennet 2019 deltok 20
Fana-løparar, der 10 av desse tok det høgthengjande ”birkebeinarmerket”. Matias Oppedal fekk
ein sterk 113. plass totalt i dette rennet der verdens beste langløpsutøvarar deltek. Rennet viste
at Fana IL framleis er ei stormakt innan klassisk turlangrenn blant seniorar og veteranar, men at
eit generasjonsskifte er på gang.
Det har vore fokus på å redusera fråfallet som ofte slår inn frå 14-årsalderen, spesielt blant
jentene, og eit tiltak, gjennomført sidan 2012, er den populære jentesamlinga på Fanahytten for
langrennsjenter i alderen 13 år og eldre. Fana inviterer her alle klubbane i kretsen, og i 2019
deltok 36 jenter i alderen 13-16 år på samlinga.

Frå jentesamlinga på Fanahytten.
Mange av utøvarane våre deltar også i Fana-atleten, eit tilbod til aktive frå 14 år og oppover på
tvers av idrettsgreinene i Fana IL. Andrine Ø. Hatling og Daniel Instanes deltar i det nyoppretta
Fana Elite-utvikling som er eit tilbod om felles-samlingar som Fana IL gir talentfulle utøvarar
på tvers av idrettsgreiner i idrettslaget.
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Ei arbeidsgruppe har i 2019 kartlagt det sportslege tilbudet til dei aktive og sett på faktorar for
satsing mot toppidrettsnivå. Eit notat som oppsummerer dette følgjer som dokument til årsmøtet
i 2019 (ref. heimeside).
Kvaliteten på det sportslege tilbudet også med omsyn til anlegg vil vera viktig for Fana
Langrenn & skiskyting, og vi ser fram til realisering av planar om rulleskiløype og utviding av
løypenettet med lys med utgangspunkt Fanahytten. Med ynskje om ein framifrå sesong for alle i
kultur- og vintersportsby Bergen!
Harald Linga
Sportsleg leiar

3. DE ULIKE GRUPPENE
Gruppe 7-10 år
Vinter/Vår 2019:
Trenere: Erik Ferning (koordinator), Solveig Hopsnes, Kjetil Øyen, Silja Maria Gravelsæter,
Therese Berge, Espen Halvorsen, Kristine Gjøstein.
Gruppen har bestått av ca 40 jenter og gutter som har gjennomført ukentlig trening og hatt
aktiviteter i form av lek og teknisk trening. Det ble en god del barmarksøkter denne vinteren, da
det ikke var tilfredsstillende snøforhold på Frotveit / Totland. Det var likevel godt oppmøte på
treningene med 30-35 barn pr trening på Fana Stadion. Vi praktiserte at den eldste gruppen
(2009) hadde med seg hodelykt og gjennomførte øktene ved Siljustøl.
Flere av barna i gruppen har også deltatt aktivt på ulike skirenn gjennom vinteren og har hatt en
fin utvikling i både klassisk- og skøyteteknikk. Spesielt gledelig med god deltagelse på både
Parkstafetten (16 påmeldte) og Ørnarstafetten (3 guttelag og 3 jentelag).

Skimestring i gruppe 7-10 år - fra Geilosamlinga

Høst 2019:
Trenere: Erik Ferning (koordinator), Solveig Hopsnes, Silja Maria Gravelsæter, Kristine
Gjøstein, Jørgen Mørch, Sølvi Nyvoll Tangen, Marie Møen Nygaard
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Interessen for langrennssporten er fortsatt stor. Antallet barn på trening har holdt seg stabilt
utover høsten – det har i snitt vært ca 40 barn fordelt på de tre gruppene. Det har også vært godt
med tilsig ifht ny rekruttering.
Frem til høstferien ble treningene gjennomført i Hordnesskogen. Det tradisjonelle terrengløpet
på Totland ble gjennomført med god deltakelse fra gruppen. Etter høstferien har vi trent ute på
Fana stadion. Det er lagt vekt på̊ allsidig bevegelsestrening og lek med hovedvekt på å
stimulere hurtighet, styrke og kondisjon. Den eldste gruppa (2010) har primært også trent på
Fana stadion, delvis basert på at vi da får utnyttet tiden bedre. At alle gruppene har vært samlet
på Fana stadion har også muliggjort at vi har kunnet gjennomføre stasjonsbasert trening, hvor
de ulike barnegruppene roterer mens trenerne forblir på sine poster. Dette har fungert godt. Vi
har videre lagt vekt på variasjon i treningsøktene, samtidig som vi ikke har hatt for mange nye
øvelser. Det gir trygghet og repetisjon, og dermed mer mestring og glede.
Den årlige Geilosamlingen ble gjennomført med mange ivrige deltakere - det var svært gledelig
å se at 35 barn med foreldre deltok på samlingen. I løpet av helgen gjennomførte vi 4 økter.
Nytt av året var at 3 av 4 øktene ble gjennomført på et jorde som var preparert opp. Dermed
unngikk vi gjennomgangstrafikk, og fikk en god arena for aktivitetene. Samlingen var en meget
god start på sesongen med fint skiføre og flotte forhold. Det ble samtidig en fin anledning for
nye barn og foreldre til å bli nærmere kjent med langrennsgruppen i Fana IL.
Gruppen bruker Facebook aktivt for å kommunisere rundt treninger, renn og andre relevante
tema. Dette fungerer godt – og gjør rekrutteringsarbeid enklere ifht å distribuere informasjon
om aktiviteter.

Gruppe 11 – 14 år
Vinter/Vår 2019: Harald Linga – koordinator.
Inge Nilsen, Ole Martinsen, Roar Steen, Ragnar Buset, Ørjan Andersen, Calle Eek Jensen,
Geirmund Vislie, Kristin Cotta Schønberg, Fredrik Meyer-Lampe, Øistein Jensen, Halvard
Martinsen
Høst 2019: Harald Linga – koordinator.
Inge Nilsen, Ole Martinsen, Ørjan Andersen, Calle Eek Jensen, Geirmund Vislie, Kristin Cotta
Schønberg, Øistein Jensen, Siri Martinsen, Espen Halvorsen, Ingrid R. Hansen, Helga T.
Håvardstein
Mange av utøvarane hevdar seg godt i konkurransar både i krets og nasjonalt. I KM klassisk
vart det pallplassar til Anders Reinertsen (nr. 2, G11), Sindre Årdal (nr. 3 , G11), Aleksander H.
Øyen (nr. 2, G13), Vegard Årdal (nr.3 G13), Vegard R. Ragnhildstveit (nr. 3 G14) og Hanne
Martinsen (nr. 2, J14), Emma E. Lefdal (nr.2, J14), Marie Hopsnes (nr.3, J14). I KM fristil
sprint vart det pallplassar til Symra E. Garverhaugen (nr. 2, J11), Marie Hopsnes (nr.2, J14) og
Emma E. Lefdal (nr.3, J14).
Ei gruppe på 17 Fana-løparar deltok i Ungdommens Holmenkollrenn for aldersgruppa 13-14 år
i februar. I klassiskrennet for J14 vart Marie Hopsnes nr. 17, Emma Lefdal nr. 36, og i fristil
vart Marie Hopsnes nr. 10 og Emma Lefdal nr. 36. I klasse J13 var Iselin Garverhaugen nr. 66 i
klassisk og 36 i fristil. I same klasse vart Hanne Martinsen nr. 87 i fristil.
I klassiskrennet for gutane (G14) vart Vegard R. Ragnhildstveit nr. 27 og Oskar Eek-Reme nr.
71. I fristilsrennet vart Vegard nr. 23, Oskar nr. 48, Kristian Steen nr. 80 og Sander G. Søreng
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nr. 98. Gutane i G13 gjekk gode klassisk-renn med Vegard Årdal som nr. 72 og Aleksander H.
Øyen som nr. 83 på resultatlista.
For treningane har gruppa vore oppdelt i 3-4 mindre grupper for å halda oppe intensiteten og
kunne gje individuell tilbakemelding.
Vårsesongen heldt fram heilt skuleferien, der vi hadde fjellturar i ulike terreng og løyper,
ispedd enkelte rulleskiøkter.
I haust rykka dei eldste i treningsgruppa, årskullet 2005, opp i 15+ gruppa, mens vi fekk opp
2009-kullet frå 7-10 års-gruppa. Både vintersesongen og haustsesongen har frammøte på
treningane vore kring 30, men med noko mindre i haustsesongen, dette på grunn av
kombinasjon med annan idrett. Det har vore lite fråfall i gruppa.

Fanaløparane inspiserer løypa i Ungdommens Holmenkollrenn.
Som tidlegare har vi lagt vekt på balanse- og teknisk trening med trening på rulleski torsdagar i
heile barmarkssesongen, der vi i haust har hatt frammøte i Sandslimarka nær bybanestoppet.
Rullleskitreninga har gjort terskelen litt lågare når det gjeld å hiva seg med i konkurransar med
litt spinkel skitrening. Løpsbasert distanse/intervalltrening på barmark er lagt til tirsdagane. Vi
har sett god framgang hjå utøvarane, og det er kjekt at mange driv eigentrening.
Utøvarane har hatt fleire samlingar med overnatting; Bømosamlinga på Voss (kretsen) i
september, deretter ei fin haustsamling på Lid i Bergsdalen i oktober og til slutt den mest
populære, Geilosamlinga. Jentene i klassane 13-14 år har også deltatt på jentesamling på
Fanahytten saman med jenter frå andre skiklubbar i kretsen. Fem av utøvarane i gruppa driv
med skiskyting og er i tillegg med på samlingar der. I tillegg har mange delteke på
sommarskiskular, til dømes på Folgefonna i juni; Sumarcamp i regi skikretsen, og på
Beitostølen i august.
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Gruppe 15 år +

Spensttrening for 15+ gruppen på høstsamling i Stølsheimen.
Trenere:
Vinter/Vår 2019: Harald Linga – koordinator,
Roald Hopsnes, Trond Slethaug, Jørgen Hansen, Siri Martinsen
Høst 2019: Roald Hopsnes – koordinator,
Roar Steen, Jørgen Hansen, Trond Lefdal
Gruppen består av mange hardt satsende utøvere, og treningskulturen er meget god. Både
vinteren og høsten 2019 har det vært seks utøvere i gruppen som går på skigymnas, fordelt på
Voss, Geilo og Hovden, og som ikke deltar i organiserte treninger i Fana. Samarbeidet med
øvrige langrennsklubber i kretsen fungerer meget godt gjennom felles organisering for
nasjonale renn som Hovedlandsrennet og Norgescup-renn.
Det ble også i 2019 arrangert en vellykket kretssamling for juniorer på Osterøy (juni) og egen
jentesamling for jenter 13-16 år i oktober. Den siste i regi av Fana med base på Fanahytten. I
tillegg har gruppen gjennomført høstsamling i Stølsheimen (barmark), denne gangen med
opphold på Fjon fjellkyrkje, og til slutt skisamlingen på Geilo i månedsskiftet
november/desember. Typisk frammøte på trening er 15 utøvere, og gledelig mange av disse
deltar i konkurranser.
Flere av utøverne har etablert seg i toppen av sine klasser i kretsen. Andrine Østervold ble
kretsmester i fristil sprint og Torunn Ø. Aarvik ble kretsmester for damer senior klassisk. I
KM sprint fristil ble videre Edvard Holberg (M19/20) og Viktoria Vahlin (K19/20) nr. 3. I
KM klassisk ble videre Eivor Linga (K19/20) og Helene Birkeli (K sen) nr. 2, men det ble 3.
plasser til Helene Martinsen (J16), Mari F. Johannesen (K17), Siri T. Martinsen (K sen.),
Vetle Martinsen (M18) og Olav S. Mønstre (M 19/20).
Flere av løperne har deltatt på norgescuprenn og hovedlandsrenn med hederlige resultat. I
senior-NM på Meråker ble Daniel Instanes nr. 47 som beste resultat. Beste NC-resultat blant
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juniorene fikk Mari F. Johannesen med 28. plass og beste Hordalandsløper i klasse K17 på
NC på Lygna. Oversikt over renndeltaking i nasjonale renn er vist under.

1
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1

1

4

1

3

NM-junior
Savalen
8 - 10. mars
Nm del 2 / NC jr. finale
Lygna
28-31. mars

HL renn Gålå
1-3. mars

NC sen (NC 10,11,12)
Hommelvik 15-17. febr.

NM sen (NC 7,8,9)
Meråker 31. jan. – 3.
febr.
Nc-junior (4,5,6)
Åsen 8. – 10. februar

Bul-sprinten NC
senior(1,2,3)Gålå
23-24 november
Nc-junior (1,2,3)
Konnerud
11-13 januar
NC senior Nes (4,5,6)
18-20 januar

Renndeltaking frå Fana sesongen 2018/2019

2

1

Gjennom vårsesongen ble det organisert ukentlige felles fjellturer og rulleskiøkter, inkl.
rulleski-hockey, og noen av utøverne deltok også i løpskonkurranser.
Gruppen har høst og vinter møttes til 2-4 ukentlige organiserte fellestreninger som
gjennomføres med 2 - 3 trenere. Det er lagt vekt på at utøverne skal være bevisst riktig
intensitet for de ulike treningene, og det er utarbeidet detaljert ukentlige treningsprogram
tilpasset nivå og alder. Flere har også benyttet seg av basistrening organisert av hovedlaget
mandager. Det har også vært gjennomført intervalltreninger lørdager (rulleski/elghufs) og
rolige langturer søndager (langtur i terreng fra Fanahytten).
Det store 2000-kullet som har vært viktige for aktiviteten og miljøet i gruppen avsluttet
videregående skole våren 2019. De fleste av disse har nå flyttet fra byen pga studier eller
militærtjeneste og er fra høsten 2019 av ikke lenger aktive i klubben. Unntakene her er Helga
T. Håvardstun og Ingrid R. Hansen som nå bidrar som trenere for gruppe 11-14 år, med meget
gode tilbakemeldinger fra utøverne. Det store 2005-kullet som høsten 2019 rykket opp i
gruppen bidrar vesentlig til gruppen med godt miljø og god treningsdisiplin, verdier å bygge
på for 15+ gruppen i årene framover.

Birkebeinergruppen
Trenere:
Vinter/vår 2019: Matias Oppedal (koordinator) og Helene Birkeli
Høst 2019: Matias Oppedal (koordinator) og Helene Birkeli
Birkebeinergruppen hadde en til to treninger i uken fra januar til Birkebeinerrennet i midten
av mars. En mager snøvinter førte til mange økter med joggesko på beina. Tirsdagsøktene var
fast hver uke med intervaller, mens torsdagsøktene sjelden var organiserte. Den organiserte
treningen opphørte som vanlig etter Birken, men flere holdt det gående mot Skarverennet.
Deltagelsen i skirenn må sies å ha vært noe mager i 18/19-sesongen, særlig på
krets/klubbrenn. Heldig timing av snøforhold sørget for at Fanarennet ble arrangert på
hjemmebane. De mest aktive i gruppen deltok også på noen turrenn rundt omkring i landet,
samt Marcialonga i Italia. Beste resultat på «internasjonal arena» var 113.plass totalt i den
lange marsjen. Gruppen hadde også en deltager i Norgescup, men grunnet uheldig timet
12

sykdom ble det med den første NC-helgen. Konkurransesesongen ble selvsagt rundet av med
Birkebeinerrennet, i år på 3-4 minusgrader og nydelig føre. Deltagelsen fra gruppen vår var
dessverre mager, og den dårlige snøvinteren må nok ta store deler av skylden. Totalt 22
deltagere, hvorav 10 klarte «merket», og flere andre var få minutter bak kravet.
Påfølgende treningshøst startet med svært godt oppmøte på tirsdagsøktene, og det har stort
sett vært godt oppmøte også på våre rulleskiøkter på lørdager. Søndagsturene har i år ikke
vært en fast økt i uken, men lagt opp til at utøverne har kommet med forslag dagen i forveien.
Det har dermed variert mellom fjellturer og langturer på rulleski. Dette har ført til at enkelte
søndager tidlig på høsten har hatt fint oppmøte, men totalt sett utgjort mindre forskjell, og
flere søndager mot slutten av høsten har vært uten fellestrening. Til tross for dette virker det
som om gruppen har overlevd et generasjonsskifte, og det viste seg tydelig på den faste
Geilosamlingen i starten av desember, der deltagelsen var god og nivået synlig forbedret. En
helg med gode økter på fantastisk føre, og mye hygge på kveldstid. Det er stor enighet i
gruppen om at mange av utøverne har hatt svært god fremgang på det tekniske de siste 3-4
årene, og det er mye entusiasme blant de ivrigste, og det er motiverende for hele gruppen å se
og føle fremgang, også for dem som har noe lavere/fraværende ambisjonsnivå.
Beskrivende for samholdet og entusiasmen i treningsgruppen er at en gjeng på 10-12 utøvere
har bestilt seg tur til Cogne i Italia og månedsskiftet jan/feb-20 skal delta på et turrenn der. Vi
håper det bærer frukter og kan gi økt interesse og rekruttering til gruppen vår og deltagelse i
flere skirenn.
Trenere i gruppen har det siste året vært Matias Oppedal som hovedtrener, med Helene
Birkeli som assistent. Tilbakemeldingene fra gruppen har vært gode, og det sies at den
ungdommelige spiriten smitter over på de noe mer aldrende utøverne. Det aktuelle
trenerteamet ser likevel ikke ut til å bli en langvarig løsning da Helene har fått ny jobb
utenbys, og Matias etter hvert skal bidra noe mer inn mot juniorgruppen.

Skiskyting
Skiskyting
Trenere: Silja Maria Gravelsæter og Børt Helge Carlsen
Skiskyttergruppen består i dag av 9 aktive løpere. Våren 2019 fikk vi 2 nye rekrutter, disse har i
løpet av våren og høsten gjennomført skiskytterskolen sammen med foreldre. Deltagelse i
nasjonale renn er vist nedenfor.
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Kvalfossprinten

Hovedlandsrennet

NC/NM Ål

NC Orkdal

NC Østre Toten

NC Os

NC Ål

NC Lygna

NC Geilo

Sesongstart Sjusjøen

Skiskyting - antall Fana-deltagere i nasjonale renn sesongen 2018-19

1

3

Vi har en eldre juniorløper, Andrine Øverland Hatling , som satser på skiskyting. Hun bor på
Lillehammer og er en del av team Maxime. Andrine har sesongen 2019 hatt gode plasseringer i
NC, det kan nevnes en 1. plass i NC sprint på Røros, samt 3 plass i NM stafett for Hordaland.
Andrine er en stor inspirator og motivator for de yngre løperne i Fana skiskyting, hun har stilt
opp som gjestetrener for rekruttene/yngre junior. Dette var en stor suksess.
8 løpere deltar på treningene på Stavollen/Frotveit. Fremmøtet og innsatsen på treningene er
jevnt over svært god. Vi følger langrennsgruppens treninger for de aldersbestemte klassene.
Skytetreningene har vært gjennomført på Stavollen onsdager. Trenere har vært Silja Maria
Gravelsæter og Børt Helge Carlsen. Silja Maria Gravelsæter gjennomførte i høst Hordaland
skiskytterkrets sitt TD kurs , og har vært TD på 1 renn. Steinar Barmen ble valgt til leder av
Hordaland skiskytterkrets, og gjør en formidabel jobb i kretsen.
Begynnelsen av sesongen 2019 bar preg av snømangel og flytting av flere av kretsrennene. For
å få gjennomført renn på kort varsel, og på reservearenaer, har kretsen vært avhengig av
dugnadsinnsats fra foreldre. Fana skiskyting har stilt med alt de har av mannskap på dugnad før/
under kretsrenn for at gla`laks cupen skulle bli gjennomført.
Løperne i rekruttklassen til yngre junior har prestert bra både lokalt og nasjonalt. Det kan
nevnes 21 plass i Kvalfossprinten til både Iselin Garverhaugen (j13) og Sander Gravelsæter
Søreng (g14). Emilia Garverhaugen (j11) greide 3 plass på Liatoppen skiskytterfestival.
Det har vært gjort vedlikeholdsarbeid på Stavollen og Frotveit.
Fana skiskyting arrangerte kretssamling i Myrkdalen 13.-15. desember. Med på trenerteamet
fikk vi Solveig og Roald Hopsnes, som utførte en strålende jobb med langrenns delen av
samlingen. Silja Maria Gravelsæter og Børt Helge Carlsen var ansvarlige for gjennomføringen
av skyteøktene.
Silja Maria Gravelsæter
Fana skiskyting

4. AKTIVITETER/SAMLINGER
Renn og samlinger/aktiviteter gjennomført av Fana langrenn & skiskyting i 2019:


Klubbmesterskap – klassisk, Totland, 22. januar
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FANARENNET lørdag 2. februar – Fanahytten
Klubbmesterskap – fristil, Totræna, 26. mars
Sesongavslutning NIP, 25. april
Samling for junior og senior, menn første helgen i mai.
15+ samling Fanahytten, 24-26 mai
Avslutningsfest 11-14 år og 15+ 11. juni- Fanahytten
Livarden Rundt laurdag 24. august – Fanahytten.
Foreldremøte kombinert med trening – Totland tysdag 27. august.
Damesamling ble arrangert som dagssamling i august
Terrengløp, Fanahytten 10. sept.
Bruktmarked skiutstyr onsdag 11. september – Fana Arena
SKIMESSE/HANDLEKVELD med Sport Norge, tirsdag 24. september
Bergsdalssamling – for 11-14 år 5-6. okt. - BKK/Bergsdalshytta.
Stølsheimensamling 15 år+ 4. - 6. okt. – Fjon fjellkyrkje, Masfjorden.
Jentesamling 13år + for Hordaland skikrets 25.-27. okt. – Fanahytten.
Geilosamling 28. nov.-1. des., Bardøla.
Juleavslutning 11-14 år – tirsdag 10. des. – Fanahytten.
Juleavslutning 15+ – torsdag 12. des. – Fanahytten.

I tillegg har Fana-representantar bidratt i kretsopplegg ved nasjonale renn (f.eks. reiseleiing,
smørjeteam og logistikk). I langrennskomiteen i skikretsen er Fana representert med Trond Slethaug
(leiar) og Trond Lefdal.

5. MEDLEMSOVERSIKT
Langrenn per 31.12.2019
Kjønn
Alderstrinn
Aktive medlemmer
Herav funksjonshemmede

Kvinner
0-5
6-12
0
32
0
0

13-19
29
0

20-25
11
0

2644
1

Menn
0-5
0
0

Total
6-12
36
0

13-19
27
0

20-25
5
0

26102
1

286
2

6. LYSLØYPEKOMITÈEN
Lager kjøreliste og prepper ved behov. Kjøring skal primært forbeholdes tirsdager og
torsdager når det er behov. Kjører Humlestølsveien. Ny ATV med belter og sporlegger
fungerer veldig bra på marginale forhold.
Dugnader i 2019 ble gjennomført Totland/Grindåsveien vår sommer og høst. Rydding og
tilrettelegging på øvre Fanaløype. Nedlegging av rør på Bontveit. Beskjæring av trær nær
skiløype. Å holde løypen fri for trær, og grøfter åpne er noe som må gjøres hvert år. Frivillig
mannskap har ryddet flere områder for trær i løpet sommeren for å gi best mulig sjans for å lage
løype med lite snø. Lysløypen på Totland ble gruslagt med flott grus fra veibygingen i Rådal
med midler fra Fana IL /Viking IL og Bergen kommune. Transport og utlegging av grus ble
gjort av Bontveit veilag. Ett påbyg på garasjen fikk henger og scooter henger under tak.
Garsjen har også fått elektrisitet. Dugnadsinnsats i anlegget estimeres til rundt 1000 timer for
2018.
123 SkiiBergen er opprettet for å utvikle skianlegg på Totland/Frotveit, Fløien, Gullbotn og
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bynære rulleanlegg. Lysløypekomiteen stiller med: Prosjektleder Birger Rye og Nils Magne
Fjereide. Komiteen jobber med: • Kunstnøanlegg for Totland /Frotveit . Prosjektet venter på
grunneier avtale.
Utvikle løypenettet : Forlengelse av Fuksdalsveien med Sætreveien på Bontveitsiden. Dette har
gitt 4 km ekstra skiløype inn til Humlestølen. Vi har grunneiertillatelse til å kjøre skiløyper på
snødekt mark på myrområdene inn mot Rambjørgvatnet. Gamle Fanaløypen er begynt å bli
ryddet for kjøring av scooter. Vi jobber med 2 alternative tilkomstveier til Humlestølsveien. •
Avtaleverk, få til vei mellom Fanahytta og Fuksdalsveien, tiltak for løype på Bontveit og vei
tilkomst mot Grindåsveien og gamle fanaløypa jobbes det videre med.

7. FRA LEDER
I løpet av 2019 har det vært avholdt 6 styremøter foruten årsmøtet. Styreleder har videre deltatt
på ledermøte i hovedlaget og møte med leder i FANA IL. Det administrative arbeidet har
fungert tilfredsstillende i løpet av året med god innsats av mange. Utover dette har det vært mye
oppfølging i pågående saker – herunder:










Installasjon av nytt lydanlegg på Totland – med økonomisk støtte fra Stiftelsen i Fana
IL
Sportslig satsning – egen sak
Utbedring av løypenett på Totland – grusing og drensrør med støtte fra Veidekke og
Fyllingen Maskin, Stiftelsen i Fana IL og Viking IL
Arrangementer - Fanarennet, klubbrenn, Livarden Rundt
Dugnader – legenes hus, Totland, flytting, kakelotteri på Lagunen
Profilering rekrutering – stand på Kilden senter og handouts til skoleklasser
Innsamlingsaksjon via Spleis til nytt tidtakerutstyr og salg av jubileumsbok.
Fellestrening og temasamling sammen med Viking for 15+ gruppene for å fremme
idrettens verdier om samhandling og respekt for alle utøvere.
Skiinstruktørkurs

Økonomien i gruppen er under kontroll men det må påpekes at gruppen rår over relativt
begrensende ressurser og at det er nødvendig å jobbe kontinuerlig med å få inn midler til
aktivitetene. På inntektssiden er treningsavgift, arrangementsinntekter, kakelotteri, dugnader,
skikurs, tildelte midler og sponsorer sentrale poster. På utgiftssiden er sportslig aktivitet,
deltakelse i renn, trenerkurs og vedlikehold av anlegg sentrale poster. Utover det er det
gjennomført mange treningssamlinger som er fullfinansiert av deltakerne.
Geilosamlingen ble gjennomført med bravur under strålende snøforhold og spesielt mange
deltakere i de yngre årsklassene. Dette lover godt for fremtiden til Fana Langrenn & Skiskyting.
Hovedlaget har inngått nye avtaler med Craft og Intersport til erstatning for avtaler med Adidas
og Sport Norge med virkning fra 01.01.2020.
Ellers er det en gladnyhet at Telenor vil etablere mobildekning på Totland/Livarden i løpet av
våren 2020.

8. REGNSKAP 2019- BUDSJETT 2020
Regnskap 2019 og styrets forslag til budsjett 2020 blir gjort tilgjengelig som saksdokument til
16

årsmøtet. Endelig budsjett for 2020 og regnskap 2019 vedlegges årsrapporten etter årsmøtet.

9. VALG AV STYRE OG VERV FOR 2020
Valgkomiteens innstillinger til styre og verv blir gjort tilgjengelig som saksdokument til
årsmøtet. Resultat av årsmøtets valg blir en del av protokollen fra årsmøtet

10.PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE
Protokollen vedlegges årsrapporten etter årsmøtet.
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