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

Reinertsen
Hopsnes
Busch
Vahlin
Staveland
Rye
Gravelsæter

Diverse verv
Medlemsregister
Ansvarlig smøreteam
Påmelding Geilosamlingen
Lisensansvarlig

Breivik
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
Roald
Christian
Anders
Arne Herre
Birger
Silja Maria
Øyvind
Anders
Brith Line

Arne Herre Staveland
Trond Lefdal
Øistein Jensen
Anders Haugen
Fam. Garverhaugen
Sølvi Tangen
Elin Strandenes

Silja Maria Gravelsæter
Silja Maria Gravelsæter

Anders Vahlin
Christian Busch
Roald Hopsnes
Silja Maria Gravelsæter

Jarle Kvamme
Trond Lefdal
Pål Bruås
Ikke besatt
Ikke besatt

Birger Rye
Nils M. Fjereide
Knut Gunnar Bakk
Guttorm Oppedal
Olav Totland
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Valgkomitè
Medlem
Medlem
Medlem

Trond Lefdal
Arne Johannesen
Sølvi Tangen

TRENERTEAM 1. halvår 2020:
Gruppe 7-10 år:
Ansvarlig Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener

Erik Ferning
Mari Møen Nygaard
Solveig Hopsnes
Kristine Gjøstein
Sølvi Tangen
Silja Maria Gravelsæter
Espen Halvorsen

Gruppe 11-14 år:
Ansvarlig trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener

Harald Linga
Inge Nilsen
Ole Martinsen
Ørjan Andersen
Calle Eek Jensen
Geirmund Vislie
Kristin Cotta Schønberg
Øistein Jensen
Siri Titland Martinsen
Kjetil Øye

Gruppe 15+:
Ansvarlig trener
Trener
Trener

Roald Hopsnes
Roar Steen
Trond Lefdal

Birkebeinarar:
Ansvarlig trener
Trener

Matias Oppedal
Helene Birkeli

Skiskyting:
Ansvarlig trener

Silja Maria Gravelsæter

Treneroppfølging Daniel Instanes:

Ole Martinsen

TRENERTEAM 2. halvår 2020:
Gruppe 7-10 år:
Ansvarlig Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener

Jørgen Mørch
Kristine Gjøstein
Solveig Hopsnes
Eivind Farstveit Larsen
Silja Maria Gravelsæter
Elfrid Staveland
Sølvi Nyvoll Tangen
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Gruppe 11-14 år:
Ansvarlig trener
Ansvarlig trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener
Trener

Siri Titland Martinsen
Espen Halvorsen
Erik Ferning
Renate Berget
Gjermund Galleberg
Ørjan Andersen
Calle Eek Jensen
Geirmund Vislie
Kristin Cotta Schønberg
Øistein Jensen
Jørgen Hansen

Gruppe 15+:
Ansvarlig trener
Ansvarlig trener
Trener
Trener

Roald Hopsnes
Matias Oppedal
Trond Lefdal
Roar Steen

Birkebeinarar:
Ansvarlig trener

Inge Nilsen

Skiskyting:
Ansvarlig trener

Silja Maria Gravelsæter

2. SPORTSLIG AKTIVITET
Vinteren 2019/20 var snøfattig på forsesongen. Det planlagte kretsrennet i midten av desember
(2019) ble avlyst på grunn av snømangel. I bergensområdet var det også lite snø i januar og
februar. Det ble av den grunn gjennomført få fellestreninger på snø. De fleste treninger ble
gjennomført som barmarkstreninger fra Fana st. (tirsdag) og som rulleskitreninger fra
Sandslimarka (torsdag).
I januar, februar og frem til 10. mars 2020 var mange av utøverne våre aktive og deltok i renn i
kretsen og nasjonalt. 12. mars ble sesongen brått avbrutt på grunn av koronapandemien.
Pandemien førte til en nedstenging av landet. Alle planlagte renn og fellestreninger ble avlyst
resten av vinteren og våren.
Fra midten av mai ble det åpnet opp for en viss utendørsaktivitet, og Fana langrenn og
skiskyting begynte da å gjennomføre tilpassede treninger i form av felles fjellturer. Det ble også
gjennomført en “hjemmesamling” for 15+gruppen i slutten av mai. Denne besto av en trening
torsdag og fredag, og to treninger lørdag, samt langtur søndag.
Også høsten 2020 har vært preget av koronapandemien. Mange av kretsens ordinære
samlingstilbud har blitt avlyst eller sterkt modifisert. Fana måtte avlyse sin tradisjonelle
høstsamling i Bergsdalen for gruppen 11-14 år av samme grunn. Vi måtte også avlyse
Geilosamlingen som var planlagt i starten på desember. Vi har likevel klart å gjennomføre
samling med 15+gruppen i Matre, og den tradisjonsrike jentesamlingen fra Fanahytten. Det har
også vært gjennomført en “hjemmesamling” i gruppen 11-14 år høsten 2020. Vi har også på
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tross av restriksjoner klart å gjennomføre de ordinære treningene tirsdag og torsdag i løpet av
høsten. Aktiviteten og deltagelsen på disse treningene har vært god, og på nivå med tidligere år.
Det er grunn til å berømme trenere og andre som har bidratt til gjennomføring av treninger og
samlinger i en vanskelig tid.
Ved inngangen til 2020 har Fana langrenn og skiskyting 23 aktive trenere. Av disse har 16
gjennomført trener I-kurs. 5 har gjennomført trener II-kurs, to av disse har gjennomført kurset i
løpet av høsten 2020. To av trenerne startet i sommar på trener III-kurs, og ventes å være ferdig
i løpet av våren 2021. Status er at klubben har et godt utdannet trenerkorps. Det oppfordres
likevel til at trenerne gjennomfører ytterligere trenerutdanning.
Antall Fanaløpere som deltar på kretsrenn har ligget stabilt. Generelt har klubben prioritert KM
og stafetter. Fra disse rennene har det også vært ført statistikk over deltagere fra Fana.
Som statistikken under viser, var det god deltagelse fra Fana på KM vinteren 2020, med rett
under 50 deltagere i KM klassisk og nesten 75 deltagere på skøyterennet. Det siste må sees i
sammenheng med at Fana var arrangør. Antallet deltagere fra Fana lå noe over det som er
snittet i de årene det har vært ført statistikk.
Deltagere på KM perioden 2012-2020:

Fana over tid hatt omkring 30% av alle stafettlagene på kretsens stafetter. I den ene stafetten
som ble arrangert vinteren 2020, var deltagelsen på nivå med tidligere år. Klubben har over tid
sett at stafetter bygger samhold og er viktig for klubbmiljøet. Vi vil derfor også i fremtiden
legge vekt på å få flest mulig til å delta på stafettene.
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Antall lag totalt og Fanalag på kretsstafetter perioden 2012-2020

Klubben har i mange år lagt vekt på at det skal være rom for utøvere med ulike ambisjoner.
Gruppene legger derfor til rette for at utøvere kan være med på treninger, utan at de deltar på
renn. Vi ønsker også å senke terskelen for å delta på renn, blant annet med å satse på mange lag
på kretsstafettene. Klubben har også hatt et tilbod om smørrehjelp på konkurranser. Dette
tilbudet har vært vanskelig å opprettholde som følgje av at fleire sentrale personer har trukket
seg ut av miljøet etter at deres barn har sluttet/flyttet. Det har vært nedlagt et arbeid med å fylle
disse rollene, men det har så langt ikke latt seg gjøre å få noen til å påta seg disse oppgavene.
Det er en prioritert oppgåve å få dette tilbudet på plass igjen.
Fanaløpere presterte meget bra i sesongen 2019/20 både i kretsen og nasjonalt.
Totalt fikk Fanaløpere 16 pallplasser i KM (langrenn). Fanaløpere fikk førsteplass i sprint fristil
ved Didrik Helle Bruås (G11), Andrine Østervold (J16) og Solveig Hopsnes (K senior). Marie
Hopsnes (J15) og Jørgen Vatshelle Halvorsen (G17) ble nr. 2, mens Lena Nyvoll Tangen (J 12),
Helene Martinsen (K18) og Marie Fjellbirkeland Johannesen (K18) ble nr. 3 i sine klasser.
I KM klassisk vant Nikolai Oppedal Berge (G11), Marie Hopsnes (J15) og Andrine Østervold
(J17) sine klasser. Helene Martinsen (J17) og Matias Oppedal (M senior) ble nr. 2, mens Didrik
Helle Bruås (G11), Anders Kvarme Reinertsen (G12) og Mari Fjellbirkeland Johannesen (J18)
ble nr. 3.
I kretscup`en for utøvere f.o.m. 13 år til og med eldre jr., fikk Marie Hopsnes 1. plass i J15,
mens Andrine Østervold (J17), Mari Fjellbirkeland Johannesen (J18) og Jørgen Vatshelle
Halvorsen (M17) ble nr. 2 i sine klasser. Helene Martinsen ble nr. 3 i klassen J17.
Daniel Instanes, som har satset i mange år som senior, valgte å legge opp våren 2020. Han har
representert klubben nasjonalt i en rekke norgescuprenn og NM de senere årene med gode
resultater. Etter problemer med sykdom i forkant av sesongen, klarte han likevel å plassere seg
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mellom nr. 78 og 150 i de norgescupløpene som ble gjennomført før koronaepedimien gjorde at
sesongen måtte avbrytes.
I jr.-klassen hadde Fana fire løpere som gikk norgescupløp i løpet av sesongen. Det var også
planlagt at flere skulle delta på jr. NM, men dette ble avlyst på grunn av koronapandemien.
Andrine Østervold hadde en svært god sesong, og ble nr. 4 på 5 km klassisk og nr. 12 på
sprinten (skøyting) i norgescupløpene på Lygna, mens hun ble nr. 3 på 5 km klassisk og nr. 29
på sprinten (skøyting) i norgescupløpene i Holmekollen. Både Helene Martinsen og Ola GrahlMadsen viste også god fremgang, og hadde gode resultater i nasjonale renn.
På hovedlandsrennet hadde Fana 7 deltagere, alle i årskullet 2005. Dette er et antall vi kan være
godt fornøyd med. Beste resultat hadde Marie Hopsnes med 7. plass på sprinten (skøyting).
På grunn av Koronaepedimien ble det ikke kåret noen årets Fana-utøver for sesongen 2019/20.
Denne tradisjonen vil bli tatt opp igjen for sesongen 2020/21.

3. DE ULIKE GRUPPENE
"Gruppe 7-10 år
Vinter/Vår 2020:
Trenere: Erik Ferning (koordinator), Solveig Hopsnes, Silja Maria Gravelsæter, Kristine
Gjøstein, Mari Møen Nygaard, Sølvi Nyvoll Tangen og Jørgen Mørch
Gruppen 7-10 år har bestått av ca 40 jenter og gutter som har gjennomført ukentlig trening og
hatt aktiviteter med fokus på lek og øvelser som bedrer balanse og koordinasjon. Det ble stort
sett bare 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. Den eldste gruppen (2010) var mye på Siljustøl med hodelykt og staver.
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.
Høst 2020:
Trenere: Jørgen Mørch (koordinator), Solveig Hopsnes, Silja Maria Gravelsæter, Kristine
Gjøstein, Eivind Farestein Larsen, Sølvi Nyvoll Tangen,
Antallet barn på trening har holdt seg stabilt utover høsten – det har i snitt vært ca 35 barn
fordelt på de tre gruppene. De yngste gruppene er noe mindre enn de eldste, så rekruttering har
gått litt ned de to siste årene.
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 (2009) har også trent på Fana
stadion, da får de utnyttet tiden bedre. For de tre yngste aldersgruppene har vi gjennomført
stasjonsbasert trening, hvor de ulike barnegruppene roterer mens trenerne forblir på sine poster.
Dette har fungert godt. Her har vi delt inn i faste grupper pga smittevern. 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.
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Den årlige Geilosamlingen var noe alle barna gledet seg stort til. Denne ble som kjent dessverre
avlyst, men det ser ut som alle har holdt motivasjonen oppe og oppmøte på trening har
fremdeles vært bra.

Gruppe 11 – 14 år
Trenere:
Vinter/Vår 2020: Roald Hopsnes – koordinator. Inge Nilsen, Ole Martinsen, Ørjan Andersen,
Carl Frederik Eek-Jensen, Geirmund Vislie, Kristin Cotta Schønberg, Øistein Jensen, Siri
Titland Martinsen, Espen Halvorsen, Kjetil Øyen, Ingrid R. Hansen og Helga T. Håvardstein.
Høst 2020: Espen Halvorsen og Siri Titland Martinsen – koordinatorer. Øistein Jensen, Kristin
Cotta Schønberg, Geirmund Vislie, Jørgen Hansen, Carl Frederik Eek-Jensen, Erik Ferning,
Gjermund Galleberg, Renate Berget og Ørjan Andersen.
Oppsummering skisesongen
Til tross for bråstopp av sesongens konkurranser da Norge stengte ned den 12. mars pga Covid19 pandemien fikk ungdommene deltatt på flere skirenn vinteren 2020. Sesongen startet med
renn før jul den 15.12.2019 Voss Sparebankrennet og ble brått avsluttet før terminlisten var
gjennomført med Tour de Hardanger i Røldal. Vinteren ble preget av tidvis dårlige snøforhold,
flytting og avlysning av renn. Ørnarstafetten er et av høydepunktene av de lokale rennene og i
aldersgruppen 11-16 stilte Fana med totalt 13 lag med 3 deltakere på hvert lag. Et annet lokalt
høydepunkt var KM Vikingrennet og KM Fanarennet som ble arrangert helgen 25.-26. januar
på Voss, under KM Fanarennet deltok det i alt 31 utøvere fra denne aldersgruppen.
Ungdommenes Holmenkollrenn ble arrangert 1.-2. februar i Norges nasjonalanlegg
Holmenkollen for utøvere i aldersgruppen 13.-14. år. I alt 17 utøvere deltok fra gruppen under
kyndig ledelse av Solveig Hopsnes. Flere foreldre reiste sammen med utøverne og andre privat,
alle bidro til at ungdommene fikk en fantastisk opplevelse av å delta på et så stort
idrettsarrangement. Smøreteamet bestod av foreldre og trenerne Ole Martinsen, Kjetil Øyen og
Ørjan Andersen. Ungdommene reiste med fly og buss og overnattet på Holmenkollen Park
Hotell, gangavstand til arena. Turen og arrangementet er å regne for sesongens høydepunkt for
denne aldersgruppen og skiglede og vennskap skapes.
Trening
Gruppen har vært delt etter alder, i alt 4 grupper. Avhengig av aktivitet og antall oppmøtte på
trening har vi slått sammen grupper. Vi har fokusert på å ha samme treningsteam for gruppene
over tid. Det er et naturlig skille mellom vinter/vår og høst. Fra og med høsten har vi hatt en
fast hovedansvarlig trenger for hver gruppe. Alle hovedansvarlige trenere har gjennomført
trener 1 eller trener 2 kurs i langrenn.
Etter en brå stans i all aktivitet i mars startet vi med ukentlige fjellturer felles med gruppen 15+
i mai måned og fortsatte frem til midten av juni måned.
I slutten av august startet vi opp treningene etter sommerferien. Vi har da arrangert
fellestreninger for gruppen tirsdager løpsbasert, torsdager rulleski skøyting og enkelte fjellturer
søndager. Gruppen har fokusert på lekbasert trening med fokus på utholdenhet tirsdager og mer
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tekniske øvelser torsdager.
Det ble pga koronasituasjonen ikke mulig å arrangere treningssamlinger med overnattinger som
vanlig. Gruppen arrangerte en hjemmesamling helgen 17.-18. oktober. Her trente vi både
barmark og rulleski. Vi mikset delvis gruppene på tvers for at flere skal bli kjent og få
kjennskap til alle trenerne i gruppen. Det var stort engasjement og mye treningsglede.
Enkelte utøvere deltok på dagssamling på Bømoen i regi av Hordaland skikrets i september.
Jentesamling for Hordaland skikrets ble arrangert av Fana på Fanahytten med overnatting kun
for tilreisende, men mye sosialt og treningsmessig samvær var da mulig å få til innenfor
smitteverns reglene i oktober måned. Her deltok jentene i gruppen født 2007 og 2008.
Samlingen var like populær som alltid og svært vellykket.
Høsten ble avsluttet med et rulleskirenn torsdag 10. desember på Sandsli. Det har vært en mild
høst med gode rulleskiforhold.

Gruppe 15 år +
Trenere:
Vinter/Vår 2020: Roald Hopsnes – koordinator, Roar Steen og Trond Lefdal
Høst 2020: Roald Hopsnes og Matias Oppedal – koordinator, Roar Steen og Trond Lefdal

Spensttrening for 15+ gruppen på høstsamling i Stølsheimen.
Gruppen består av mange hardt satsende utøvere, og treningskulturen er meget god. Både
vinteren og høsten 2020 har tre utøvere i gruppen vært tilknyttet skigymnas (Geilo og
Hovden). De deltar ikke i organiserte treninger i Fana. Hovedstammen i gruppen er nå
årskullet 2005 og 2006. Det er likevel fortsatt noen jr. løpere som satser på å delta på
norgescupløp. I tillegg er det mange utøvere som deltar på en god del treninger som ikke
lenger går renn. Normalt utgjør gruppen mellom 15 og 20 utøvere på treningene.
På grunn av Koronapandemien har det være færre tilbud om treningssamlinger dette året. For
denne gruppen har det vært gjennomført en jentesamling for jenter 13-16 år i oktober i regi av
Fana med base på Fanahytten. Det ble også gjennomført en høstsamling i Stølsheimen
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(barmark) med opphold på Fjon fjellkyrkje.
Fra midten av mai ble det organisert ukentlige felles fjellturer. Gruppen har i høst møttes til 24 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 noen rolige langturer søndager.
Det har vært noe frafall fra gruppen i løpet av høsten. Noe frafall er naturlig, men frafallet kan
også sees noe i sammenheng med at vi denne høsten ikke har klart å få gjennomført samlinger
på vanlig møte. Det er derfor viktig å legge til rette for gode sosiale samlingspunkter når
Koronapandemien tillater dette.

Birkebeinergruppen
Trenere:
Vinter/vår 2020: Matias Oppedal (koordinator)
Høst 2020: Matias Oppedal (koordinator), Inge Nilsen og Bjarte Jordal
Birkebeinergruppen hadde en til to treninger i uken fra januar til midten av mars, da Norge
stengte ned grunnet covid-19. 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 fra og med Norges nedstengning til og med
sommerferien, men det ble arrangert spontane fellesøkter på rulleski i mai og juni. Våren ble
avsluttet med en felles tur til Stoltzen og Fløyen, med avsluttende middag på restauranten der
i lukket selskap med bortimot 30 deltagere.
Deltagelsen i skirenn lokalt må sies å ha vært noe mager i 19/20-sesongen. Dessverre ble
konkurransesesongen amputert grunnet covid-19, og avlysningen av Birkebeinerrennet gjorde
at mange gikk glipp av sesongens hovedmål. For noen betød det også at de ikke deltok i noen
skirenn denne vinteren. Derimot var det en kjerne på 10-12 av utøvere som sammen reiste til
Cogne i Italia, like før smitteutbruddet, og deltok i et turenn der. En viktig sosial tur, og en
god opplevelse for alle deltagende. Flere av de samme utøverne reiste siden til Helterennet i
Telemark senere på vinteren, med stor suksess resultatmessig, og med vær og føre. Her kom
også gruppens beste resultat denne vinteren: 29.plass og klasseseier i M50 v/Bjarte Jordal.
Gruppen hadde for øvrig også en deltager i NM Senior på Konnerud, Matias Oppedal, som
deltok på sprint og stafett, der Fana IL endte på en 96.plass av 136 deltagende lag.
Påfølgende treningshøst har hatt varierende deltagelse og kontinuitet, grunnet stadige avbrudd
som følge av covid-19. Høsten startet dermed med noe begrenset oppmøte både på
tirsdagsøktene og våre rulleskiøkter på lørdager, men det tok seg fort opp ila de første ukene.
Høydepunktet kom da bortimot 30 utøvere stilte til den tradisjonelt fryktede «distanseøkten»
til Bontveit på rulleski, en lørdag i september. 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, i kombinasjon med restriksjoner fra
myndighetene, har ført til at søndagsøkten i stor grad falt bort i løpet av høsten. Avlysningen
av årets Geilosamling var uheldig, men 10-15 av de ivrigste medlemmene organiserte seg
privat og fikk en flott treningshelg på Geilo.
Trenere i gruppen har det siste året vært Matias Oppedal som hovedtrener og koordinator,
med eneansvar på våren. Fra høsten av gikk han over i en koordinatorrolle, mens Inge Nilsen
hadde treneransvar på tirsdagsøktene og Bjarte Jordal bidro sammen med Matias på
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lørdagsøktene. Dette har fungert greit, men det har vært et uryddig år, og det blir spennende å
se neste år hvordan det vanskelige treningsåret 2020 har påvirket bredden i gruppen.

Skiskyting
Skiskyttergruppen består i dag av 10 aktive utøvere. Vi har en utøver, Andrine Øverland
Hatling, som er junior, og satser for fullt. Hun bor for tiden på Lillehammer, og er der en del
av team Maxime. Andrine har jevnt over gode resultater, det kan nevnes en seier i NCJ, med
19 treff. Gode resultater i 2020 sesongen , har resultert i at Andrine får gå alt av NC renn i
20/21 sesongen. Andrine har også denne sesongen stilt opp som gjestetrener for de yngste,
med gode råd, og som god inspirator.
9 av utøverne deltar på treningene på Stavollen. Det er jevnt over godt oppmøte og god
innsats på treningene. Utøverne følger langrennsgruppens treninger tirsdag/torsdag.
Skytetrenere denne sesongen har vært Børt Helge Carlsen og Silja Maria Gravelsæter, hvor
Silja har ledet de fleste av treningene, og hatt ansvaret på standplass på alle renn. Aud Jorunn
Mjelstad er valgt inn som Fana skiskyting sin representant i HSSK.
Begynnelsen av sesongen 2020 var preget av dårlig vær og lite snø. En del renn ble
flyttet/avlyst, mens andre ble gjennomført under svært krevende forhold, her kan LM nevnesmye vind og regn gjorde at skytemattene måtte boltes fast for å ivareta sikkerheten.
Utøverne har prestert jevnt over godt , både lokalt, regionalt og nasjonalt. Emilia
Garverhaugen hadde svært gode resultater med 5/6 førsteplasser i J 12, hun har jevnt over
skutt bra. Mathias Gravelsæter Søreng vant 5/6 gla`laks renn i cupen, dette inkluderer dobbelt
seier i LM. I Kvalfossprinten var det Mathias som fikk Fana skiskyting sin beste plassering
med 7 plass i sprint med 9 treff.
Corona gjorde at det meste ble stengt ned, også kretscupen ble ikke fullført.
Fra mai startet vi opp treningene på Stavollen igjen. Utøverne ble i begynnelsen delt inn 2
grupper for å ivareta smittevern. Vi har etter hvert fått gode rutiner for smittevern på
treningene, og treningene går som normalt.
Skiskyttergruppen fikk i høst ny kikkert av styret i Fana langrenn og skiskyting. Denne
gleder vi oss til å bruke på renn og treninger
Begynnelsen av sesongen 2020/21 startet uten snø. Dette resulterte i at Fana skiskyting sin
kretssamling og gla`laks renn ble avlyst. Vi håper imidlertid at HIL vil hjelpe oss å få avviklet
gla` laks rennet senere.
Det er utført noe vedlikehold på Stavollen.

4. AKTIVITETER/SAMLINGER
Renn og samlinger/aktiviteter gjennomført av Fana langrenn & skiskyting i 2020:
• FANARENNET/KM skøyting, lørdag 26. januar i Herresåsen
• Hjemmesamling for gruppen 15+, 21-24. mai
• Livarden Rundt (Avlyst pga Koronarestriksjoner)
• Foreldremøte kombinert med trening – Totland tirsdag 57. august.
• Terrengløp, Fanahytten 8. sept.
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Bruktmarked skiutstyr onsdag 11. september – Fana Arena
SKIMESSE/HANDLEKVELD, 14. September (omgjort til digital handlekveld)
Bergsdalssamling for gruppen 11-14 år, 5-6. oktober i BKK/Bergsdalshytta. (Avlyst pga
Koronarestriksjoner)
Stølsheimensamlingen 15 år+, 2.-4. oktober – Fjon fjellkyrkje, Masfjorden.
Jentesamling 13-16 år for Hordaland skikrets, 23.-25. oktober på Fanahytten.
Geilosamling 3.-5. desember, Bardøla. (Avlyst pga Koronarestriksjoner)
Juleavslutning for gruppen 11-14 år, tirsdag 10. Desember. Var planlagt på Fanahytten,
men ble omgjort til en testrenn med noe ekstra sosialt pga Koronarestriksjoner.
Juleavslutning 15+ – torsdag 12. desember – Fanahytten. (Avlyst pga
Koronarestriksjoner)

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

5. MEDLEMSOVERSIKT

6. LYSLØYPEKOMITÈEN
Løypekjøring og prepper ved behov. Kjører Humlestølsveien. Dugnader i 2020 ble
gjennomført Totland /Bontveit vår sommer og høst. Rydding, grusing og tilrettelegging på
Humlestølsveien, samt Totland. 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. Dugnadsinnsats i
anlegget estimeres til rundt 1000 timer for 2020. Skianlegg 123 SkiiBergen er aktivt med og
jobber for å utvikle skianlegg på Totland/Frotveit, Fløien, Gullbotn og bynære rulleanlegg. Ett
møte med byrådsleder denne høst i denne forbindelse. Lysløypekomiteen stiller med:
Prosjektleder Birger Rye. Komiteen jobber med: Kunstnøanlegg for Totland /Frotveit . Utvikle
løypenettet . Vi har skiløyper på snødekt mark på myrområdene inn mot Rambjørgvatnet. Vi
jobber med avtaleverk for Humlestølsveien og med kommunen på nye løyper. Videre skal vi
innspill på idrettsplanen i år.

7. FRA LEDER
2020 har vært et spesielt år for oss, som for alle andre, grunnet koronapandemien. Det har vært
utfordrende å planlegge aktiviteter og arrangementer. Smittesituasjonen og smitteverntiltakene
har variert fra uke til uke og vi har måttet ta løpende vurderinger underveis. All trening og all
aktivitet ble midlertidig stoppet den 12. mars. Vi gikk glipp av sesongavslutningen på skirenn
og vi fikk ikke avviklet klubbrenn eller sesongavslutningen. Dugnader ble avlyst. Treningene
kom heldigvis i gang igjen etter hvert.
På høsten ble Livarden rundt avlyst men vi fikk arrangert gjørmeløpet på Totland. Vi har også
fått avholdt en samling i Stordalen og jentesamlingen på Fanahytten. I tillegg ble haustcampen
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på Bømoen avholdt. Alle med spesielle smitteverntiltak på plass. Bergsdalssamlingen ble
erstattet med en helgesamling i Bergen. Dugnader i høst har vært gjennomført i flere
sammenhenger og spesielt på Totland/Frotveit der også Viking TIF deltok. Dette er viktig for å
sikre gode løyper til skisesongen, til glede for oss og resten av Bergens befolkning. Vi måtte
avlyse kakelotteriet på Lagunen. Geilosamlingen ble også dessverre avlyst, men vi satser friskt
igjen til neste gang og har lagt opp til at samlingen gjennomføres 2. til 5. desember 2021.
Fremover er nasjonale renn avlyst som f.eks. Ungdommens Holmenkollrenn og Norgescupen –
men det jobbes med alternative regionale renn. Kretsrenn er planlagt avholdt med egne regler
for smittevern som det vil bli informert om i hvert enkelt renn. Påmeldingsfristen til renn blir
tidligere enn vanlig og det vil ikke være mulig med etterpåmelding renndagen. Her er det viktig
å følge med. Det legges videre opp til kohorter slik at forskjellige aldersgrupper går til
forskjellige tider. Dette kan bli en utfordring for foreldre med barn i forskjellige kohorter. En
foreldre som er med inn i en kohort vil ikke kunne møte opp igjen i en annen kohort. Her
oppfordres foreldre til å samarbeide og hjelpe hverandre med logistikken, både med hensyn til
smøring av ski og oppfølging av barn. På klassiskrenn vil vi i tillegg tilstrebe å stille med egne
smøreteam for å bistå utøverne.
Vi har i en vanskelig tid vært flinke til å søke kompensasjonsmidler og andre støtteordninger.
Økonomisk har vi derfor et godt år bak oss og vi har fått anledning til å foreta ekstraordinære
investeringer i nytt tidtakerutstyr og kikkert.
For 2020 inngikk hovedlaget en ny avtale med Craft på bekledning og Intersport på Lagunen
ble vår nye sportsbutikk. Vi hadde mange runder med Craft før vi fikk på plass en løsning som
var egnet for oss. Dette førte til at vi fikk bestilt bekledning noe sent, men vi tar sikte på at dette
vil bli bedre til neste sesong.
I løpet av 2020 har det vært avholdt 8 styremøter i tillegg til årsmøtet. Det administrative
arbeidet har fungert godt i løpet av året med god innsats av mange.

8. REGNSKAP 2020- BUDSJETT 2021
Regnskap 2020 og styrets forslag til budsjett 2021 blir gjort tilgjengelig som saksdokument til
årsmøtet. Endelig budsjett for 2021 og regnskap 2020 vedlegges årsrapporten etter årsmøtet.

9. VALG AV STYRE OG VERV FOR 2021
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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