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Verv i Fana IL Orienteringsgruppen 2015 
Styret Leder Ragnar Kayser 

 Nestleder Jan Olav Ormberg 

 Kasserer Marianne Nummedal 

 Trening Magne Raadal 

 Informasjon Torgeir Strand 

 Sekretær Karen Clementsen Kayser 

Treningskomité Leder Magne Raadal 

  Turid Rognsvåg  

  Dagrunn Daltveit Slettebø 

 Rekruttering Bjørn Batalden  

Turorienteringskomité Leder John Olav Alvsvåg 

  Jan Olav Ormberg 

  Håkon Mogstad 

Kartkomité Leder Per Vold 

  Trond Døskeland 

  Kirsti Lysaker 

  Magne Raadal 

Materialforvalter  Per Vikane 
Drakter  Marianne Nummedal 

Valgkomité Leder Sigurd Eikner 

  Per Vikane 

  Lise Roll 

 

 

Verv i hovedlaget og overliggende organisasjonsledd  
Fanavarden Else Raadal 

Fanahytten Magne Raadal (medlem driftsutvalget) 

Hovedlaget Kirsti Lysaker (lovkomité) 

 Olav Totland (stiftelsen) 

 Håkon Mogstad (vara kontrollkomité) 

Hordaland Orienteringskrets Torgeir Strand (nestleder, kasserer og nettredaktør) 

Hordaland Orientering hederstegnkomité Jan Kocbach 
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Rapport fra styret 
Det har vært 10 styremøter i perioden etter siste årsmøte.  

 

De viktigste målsettingene for gruppen i 2015 har vært å rekruttere nye medlemmer, 

aktivisere dem og skape møteplasser for alle medlemmene. 

 

Den gode aktiviseringen viste seg ved at Fana IL vant Pokalkampen 2015. Hele 108 av O-

gruppens 151 medlemmer deltok i ett eller flere av pokalkampløpene. Seieren skyldes både 

god deltagelse og flotte resultater. Særlig rekruttene var viktige bidragsytere til seieren. Marie 

Roll-Tørnqvist i D 11 – 13 års klassen skaffet flest poeng. Hun vant alle pokalkampløpene 

hun deltok i!  

 

Satsingsløpet sommeren 2015 var Sørlandsgaloppen som ble arrangert i Rauland i Telemark. 

Der hadde vi et fint sosialt opplegg. Sportslig fikk vi flere gode resultater med Birk Bell 

Lysaker sin 2. plass sammenlagt i H13 som det fremste.  

    
Birk Bell Lysaker og Ingrid Roll 

 

Om Fana IL ikke fikk ytterligere topplasseringer på landsplan fikk klubben 5 

mesterskapstitler under Vestlandsmesterskapet i Førde 5.-6.september. Jakob Eikner tok 2 

gull i H17-18, Julie Roll Tørnqvist  tok 2 gull i D15-16, og Lise Roll tok 1 gull i D50.  

 

Det har vært arrangert følgende løp i 2015: 

 Nattcup  14.jan (Dyngelandsåsen) 

 Pokalkamp  24.april (Birkelandsfjell) 

 KM-mellom  14. mai (Smørås v/Kirkebirkeland) 

 Klubbm Sprint 11. juni (Nesttun Idrettsplass) 

 Sprintcup  25. august (Skjold) 

 Bedrift   23. september (Totland) 

 Nattcup  14. oktober (Myrdal) 

 Klubbm lang  25.oktober (Totland) 
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Det økonomiske resultat for 2015 ble kr 21.505,-.  Det har vært foretatt en del investeringer i 

utstyr som postenheter, postskjermer, PC og rekrutteringsutstyr, totalt ca kr 75.000. Dessverre 

ble tilskuddet fra NOF til dette kun ca kr 7.000. Da er det viktig at vi har fått gode inntekter 

av Tur-O og tilskudd fra bl.a. Sparebanken Vest. 

 

Treningstilbudet er blitt enda bedre i løpet av 2015 med trening mandag, tirsdag og torsdag 

hver uke. Spesielt er mandagstreningen på den nye Ulsmåg skole et godt tilbud for rekrutter, 

ungdommer og voksne. Med ca 20 deltagere er det blitt et godt treningsmiljø. Det gode 

sosiale miljøet på torsdagstreningene ved Fanahytten er blitt enda bedre ved at man avslutter 

treningen med felles kveldsmat som flere av våre voksne kvinnelige medlemmer deler på å 

lage i stand. 

 

Tradisjonelt har sesongen blitt avsluttet med basar. Da deltagelsen på basaren har vært lav i 

flere år ble det i 2015 prøvd et nytt opplegg. Vi slo sammen sesongavslutningen med 

klubbmesterskapet langdistanse.  Totalt var det 60 personer tilstede søndag 25.oktober på 

Fanahytten. Det ble servert betasuppe etterfulgt av kaffe og kaker. Det ble delt ut premier for 

deltagelse i Klubbmesterskapet og Pokalkampen. Premier for sesongens beste jente og gutt 

gikk til Julie Roll Tørnqvist og Birk Bell Lysaker. Den gode oppslutningen og positive 

tilbakemeldinger tyder på at arrangement gjentas i 2016.   
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Rapport fra turorienteringskomiteen    

I tillegg til tur-O komiteens medlemmer har Jan Kocbach bistått som konsulent.  

Vi har i år som tidligere år hatt 60 poster ute i terrenget; 20 poster på henholdsvis Nordvik, 

Birkelandsfjellet og Smøråsen, som alle inngikk i tur-O-konvolutten. Det var grønne turer på 

Smørås, Nordvik og Totland. Turene i Nordvik og Totland var tilbudt i kasett utstilt i 

biblioteket på Nesttun. I tillegg har det vært tilbudt en nostalgisk fjelltur-o på Totlandsfjellet. 

På websiden TUR-O PÅ NETT, som laget tok i bruk i 2008, ble alle funksjonaliteter tatt i 

bruk. I år har 170 personer registrert seg, Det er 31%  flere enn i fjor, men vi ønsker at enda 

flere registrerer sin tur-o aktivitet på dette vis. Det internasjonale turkodebegrepet med grønn, 

rød, blå og svarte turer ble videreført i 2015. Tilsammen har vi hatt 15 turer som kunne lastes 

ned fra internett som betalingstjenester. Bedrifter og grupper i Fana IL er invitert til 

uhøytidelig konkurranse på denne siden uten at dette har fått særleg stor oppsluttning. Som 

tidligere år ble det opprettet en egen tur-o side på Fana IL sin webside med linker til TUR-O 

PÅ NETT.  

 

Kulturminnepostene og GPS koordinater var i 2015 presentert på TUR-O PÅ NETT. 

Fana har vært særlig aktiv ved å presentere sitt opplegg gjennom friluftslivetsår 2015. 

Komiteen har hatt nært samarbeid med ”Smøråsfjellets venner”, dette gjelder blant annet 

laminering av A3 plakater med info om tur-o på oppslagstavlen på Nøttveit. Tur-O plakatene 

har vært hengt opp på en rekke utfartssteder i Fanabygden og enkelte steder i Os kommune.  

Tur-o har også i år vært annonsert i Fanaposten når det har vært fulldistribusjon fra april til 

august. Vinnere (barn/ungdom opp til 15 år) av månedens post har fått Gilde-sprint T-skjorten 

"Vilt, Vakkert, og Rått", samt bilde av en av de i Fanaposten med bildetekst som omhandler 

hvor neste månedens post blir.  

 

I år var det 15 deltakere som fikk gull, 11 sølv og 9 bronsemerker, totalt 35. Det ble i år ikke 

arrangert avslutning med utdeling av merker. Det ble også i 2015 gitt gavekort sponset av 

Intersport, Nesttun á kr 500 og et gavekort sponset av MX sport á kr 1000. Salg av tur-o 

konvolutter fordeler seg som vist i tabellen nedenfor. Samlet har vi solgt 106 tur-o konvolutter 

fra 6 salgssteder, som vi skylder stor takk. Tur-o har vært solgt pr. stk for kr 200. Det har vært 

solgt 49 enkelt turer og 5 tur-o konvolutter via internett. Det er solgt eldre tur-o kart for kr 

425. 

 

Brutto inntekten av tur-o produkter rapportert i 2015 var kr 34.395, som også inkluderer 100 

tur-o kart over Birkelandsfjellet til Nordahl Grieg VGS. NOF-avgift kr 5.159. I tillegg 

kommer salg av tur-O-konvolutter til medlemmene. 

 

Det har vært foretatt 372 nedlastinger av våre grønne turer og ca 250 hentet på biblioteket. 

Det ble arrangert Finn Fram dag i Fana IL Orientering regi ved Fanahytten i mai 2015.  

Total tilskudd på kr 37.000 frå NOF fordeles slik: Grønne Turer: kr 11.000, FINN FRAM-

dag: kr 6.000, og Friluftslivetsår 2015: kr 20.000 

 

 

 

http://turorientering.no/fana/
http://turorientering.no/fana/turer/2015/
http://turorientering.no/Fana
http://turorientering.no/Fana
http://turorientering.no/fana/kulturminner/
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Bergen 

Turlag 

Mx 

Lagunen 

Intersport Esso 

Skjoldskiftet 

Er-An Butikk 

Buane 

Med-

lemmer 
Solgt av 

medlemmer 
Diverse Sum 

17 45 17 26 6 1 67 22 27 228 

 

 

 
Statistikken viser antall som har registrert turene på nettet. 

 

 

Rapport fra treningskomiteen 
Komiteen har hatt 4 møter i løpet av 2015.  

Komiteen ønsket også i år å tilby et helhetlig treningstilbud både på elitenivå, mellomnivå og 

for veteraner. Det har dessuten vært lagt stor vekt på rekruttering, samt å beholde de som vi 

har rekruttert. Mønsteret fra i fjor ble derfor fortsatt med 3 ukentlige treninger, hhv. for 

rekrutter, elite og alle andre. I vintermånedene januar, februar og mars var det trening for 

rekrutter på Søråshøgda skole om tirsdagene, elitegruppen på Fana stadion og alle på 

Fanahytten om torsdagene. Oppslutningen var svært liten på alle disse treningene i denne 

tiden. 

 

I april ble det igjen startet trening for gamle og nye rekrutter etter samme mønster som i 2014, 

dvs. hver torsdag fra 9. april til 11. juni. Første dag var på Fanahytten, og deretter på 

varierende kart så som Søråshøgda, Smøråsen, Myrdal, Slåtthaug og Skjold. Det ble brukt 

EKT på alle disse treningene. Til sammen deltok bortimot 50 rekrutter og ungdommer (alle 

under 17 år), og stort sett alle med foresatte. Noen av disse hadde vært med året før, men 

mange var nye. Alle som deltok i Sprintcup eller Pokalkamp fikk en T-skjorte med Fana Il 

motiv. Kristine Grønlund har vært hovedtrener assistert av Erling Bell Lysaker. Treningene på 

Fana stadion med Jan Fjærestad fortsatte med varierende deltagelse, og på Fanahytten var det 

mest veteraner som deltok. 

 

I mai ble det bestemt å opprette en ungdomsgruppe for løpere 13-16 år med tanke på at vi nå 

har en del i denne alderen hvorav noen nærmer seg junioralder. Disse har spesielt behov for 

oppfølging, særlig med tanke på o-teknisk trening. Kristine Grønlund ble deres trener / 

kontaktperson, mens Dagrunn Daltveit Slettebø skulle være deres coach på løpene (dessverre 

ble Dagrunn syk). Jan Fjærestad sa seg villig til å utarbeide individuelle treningsprogram. 

Menn Kvinner Klipp Poeng Blogginnlegg Gull Sølv Bronse

0-12 14 8,20 % 64,30 % 35,70 % 17,6 17,6 0 1 2 0

13-19 84 49,10 % 23,80 % 76,20 % 6,9 6,9 0 0 0 1

20-32 8 4,70 % 12,50 % 87,50 % 16,8 16,8 0 1 0 0

33-62 44 25,70 % 47,70 % 52,30 % 29,5 29,5 0,2 9 7 4

63- 21 12,30 % 61,90 % 38,10 % 27,6 27,6 0,5 4 2 4

Alle 171 100 % 37,40 % 62,60 % 16,6 (Tot: 2833) 16,6 0,1 (Tot: 17) 15 11 9

Statistikk for sesong 2015

Aldere Antall Prosentvis
Kjønn Snitt per deltaker Merker oppnådd
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Etter skolens sommerferie startet treningene opp igjen. Elitegruppen fortsatte på Fana stadion 

om torsdagene, og senere på høsten om tirsdagene. Deltagelsen var fortsatt liten og 

varierende. Den o-tekniske veiledning ved Jan Fjærestad var mer populær enn løpetreningen. 

Rekrutter og øvrige løpere hadde fellestrening på Fanahytten, med sosialt samvær og 

kveldsmat etterpå. Oppslutningen her var veldig god, 25 – 30 hver gang, med fin blanding av 

unge og eldre.  

 

Fra oktober og ut året var det treninger 3 dager i uken: Mandager på Ulsmåg skole for de 

yngste rekruttene inne i gymsal mens større barn og voksne først løp ute og deretter var inne. 

Kristine var trener for de yngste der hun hadde et opplegg som tok sikte på å utvikle o-

tekniske egenskaper, i tillegg til lekpreget trening. Etter løpetrening i regi av Magne Raadal, 

hadde de andre diverse styrke- og spenstøvelser inne med Turid Rognsvåg som trener. 

Oppslutningen var relativt god i begge disse gruppene med ca 5-10 av de minste rekruttene 

inne og 10-15 større barn og voksne på løping ute og styrke inne. Elitegruppen på Fana 

stadion om tirsdagene var fortsatt liten, men ble satt stor pris på blant dem som deltok. 

Torsdager var det fellestrening på Fanahytten for alle, med o-tekniske løyper ute og sosialt 

samvær med kveldsmat inne. Magne Raadal hadde ca. 60 poster markert med reflekser ute 

hele høsten og vinteren, og disse ble kombinert med nye løyper hver gang, en N/C-løype og 

en A/B-løype. Erling var trener for rekruttene. Deltagelsen var svært varierende, både blant de 

yngste og de voksne (10-30 hver gang), men gjennomgående har det bidratt til hyggelig miljø 

og god kommunikasjon innad i gruppen. Kart over løypene har vært tilgjengelig hele høsten 

og vinteren i o-gruppens postkasse i boden utenfor hytten. Det er ikke kjent i hvilken grad 

disse har vært benyttet. 

 

Samlet sett mener vi at treningstilbudet har vært varierende og godt for alle typer løpere i 

klubben gjennom hele året. Oppslutningen har imidlertid vært skuffende, med unntak av i 

selve sesongen. 

 

Allerede i januar foreslo Treningskomiteen retningslinjer for deltagelse i NM, både 

uttakingskriterier og økonomisk godtgjørelse. Det ble også foreslått at man skulle satse på 

Night Hawk og ikke de store internasjonale stafettene. Dette ble kunngjort allerede ved 

sesongstart. Til tross for dette ble oppslutningen om både NM og Night Hawk skuffende. 

På HL og OLL i Larvik 7.-12 august deltok 4 jenter fra Fana (16-åringer). På HOK’s 

treningssamling på Stord 1.-3. mai deltok 6 løpere fra Fana, mens det på samlingen for 

ungdommer på Voss den 21.-22. november kun deltok en løper fra Fana. 
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Søndag 12. mai arrangerte Trenings- og Tur-O komitéene Finn Frem Dagen med god 

oppslutning på Fanahytten. 

 
 

Vi har arrangert to o-løp med EKT for skoler i Bergen:  

o 10. mai på Fanahytten for 120 elever i 7-klasse fra de fem fådelte skolene i Bergen 

o 19. og 20. oktober for 150 elever i 10-klasse på Slåtthaug ungdomsskole 

 

Rapport fra kartkomiteen 
Kartkomiteen har hatt 2 møter i året som gikk. 

På det første møtet diskuterte vi hvilke nye kart O gruppen bør satse på å utarbeide. Vi er da 

avhengig av å få tilgang til laserkurver og FKB data fra kommunen. I vårt nærområde er det 

først og fremst Totlandsfjell vi mangler kart over. Videre ble vi enige om å utvide 

Myrdalskartet og Livarden for å få med platået og nordsiden ned til og med Svartevatn. På 

sikt må vi også vurdere å oppdatere/omgjøre turkartet Livarden- Austefjellet, som går helt til 

Gullfjellet til et O-kart.  

 

Status er pr. nå at Kirsti tok kontakt med kommunen og fikk Laser, FKB og AR5 data fra 

kommunen over hele området fra Tverrmeisa i nord til Bontveitveien i øst og til 

Hardangerveien i vest. Tidligere har det vært normal prosedyre å sende disse dataene til en 

kartkonstruktør for å få laget et grunnlag som utgangspunkt for synfaring. Nå har det 

imidlertid kommet nye programmer som vår og NOFs dataekspert Jan Kocbach har generert 

OCAD filer fra. De ser meget bra ut; problemet er å få vegetasjonen riktig fram. Jan tror det 

skal være mulig å forbedre vegetasjonen ytterligere.  

 

Kartkomiteen avventer beslutningen om O gruppen skal arrangere et nasjonalt løp i 2020 før 

vi bestemmer oss hvordan de nye områdene på denne store kartfilen skal videre behandles og 

ferdigstilles. I så fall må kartkomiteen engasjere en profesjonelle synfarer, og det må søkes 

om tippemidler før endelig kontrakt kan signeres.   

Vi har også fått tilsvarende data over Korsneset, som også Jan har generert OCAD filer fra og 

som ser interessant ut, men det er et mer langsiktig prosjekt. 
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Når det gjelder revisjon av eksisterende kart, gjør Magne Raadal fortsatt et imponerende 

arbeid. Totland – Solbakkefjell revideres fortløpende; videre har han oppdatert Slåtthaug 

kartet. På Skjoldkartet er han stort sett ferdig å tegne i området Rådalslien – Apeltun, og har 

kommet et godt stykke også med synfaringen. Han holder også på med å utvide kartet til 

Søråshøgda, men er ikke ferdig der. Han foreslår å slå sammen Skjoldkartet og 

Slåtthaugkartet, samt forbinde dem med området mellom Smørås skole og Apeltun skole. Det 

vil gi mer fleksibel løypelegging.  

Digitale kart (ikke sprintkart, som er i 1:4000) er nå laget i versjoner med målestokk 1:10000 

med riktige symbolstørrelser i henhold til IOF normen.  Det gjør det enklere å skrive ut kart 

med løyper i større målestokk, f eks 1:7500 som blir mer og mer vanlig. Da blir alle symboler 

forstørret med 33% i forhold til symbolstørrelsen i 1:10000 og dermed lettere å lese.   

Kartutskrifter 

Det har vært skrevet ut ca. 5000 kart til 11 forskjellige løp inkludert ca 1000 kart til tur O. Av 

disse har det vært 8 terminfestede løp (nærløp og K løp), samt 3 bedriftsløp. Terminfestede 

løp skal hvert år innrapporteres til NOFs kartutvalg med en utskrift av den lengste løypen og 

et kart uten løype for tilbakemelding og for å opprettholde autorisasjonen til å skrive ut kart til 

slike løp.  

 

Kartbeholdning 

Tabellen viser de digitale OCAD filene.  
Kartets navn Målestok 

Ocad 
Km

2 År Revidert 

Livarden-Austefjell 20.000 40 1980 Turkart 
Svartevatn 10.000 17 1995 Nordre del. Kismul: 2004, 2013 

Vestre del, Fanaseter: 2001 

Søndre del, Nordvik: 2012-14 
Solbakkefjell-

Totland 
10.000 22 1995 Søndre del, Havet: 2005 

Midtre og vestre del, Solbakkefjell og Totland: 2009-15 
Nordås-Sørås 5.000 1,1 2000 Utvidet ned til Nordåsvatnet: 2009 
Halhjem 10.000 6,7 2001  
Røtiingen 7.500 3,5 2001  
Smøråsen-Stend 10.000 9,6 2002 Smøråsen delvis revidert 2011-12 
Slåtthaug 4.000 0,7 2005 Delvis revidert 2014-15 
Ulsmåg 3.000 3 2007  
Bulko 10.000 9 2008  
Dyngeland 10.000 2,5 2005 Delvis revidert 2010-15 
Myrdal 10.000 4 2009  
Skjold 4.000 6 2009 Revidert langs bybanetraseen: 2015  

Utvidet til Rådalslien, Kronåsen og Apeltun 2015-16 
Birkelandsfjell-

Orrtua 
10.000 6 2013  

Prestegårdsskogen 10.000 4 2011  
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Oversikt over O-løps utstyr på lager 
  1 Startklokke 

  4 Mini Time Rekorder  

  1 50m kabel på snelle m/4 uttak 

  2 Tunnel telt 

  1 Fana IL vimpel/skjerm 

  1 Teleskopstang m/klubbmerke 

  3 Velkommenseil 

  2 Tur-o-seil 

  1 Fana flagg 

     Kaffetrakter 

     Vannkoker 

     Vaffeljern 

  1 Stort førstehjelpskrin  

  1 Lite førstehjelpskrin  

11 Kompass til trening 

  1 Sveisemaskin  

      

    Reflekser til nattløp, ca 50 sylindre og 40 bånd     

    Strømaggregat     

  1 Lamineringsmaskin             Raadal  

  1 Oppladbar motorsag    Ormberg 

     Laserprinter      Vold 

     Laserprinter                 Raadal 

     PC 2009                 Oldervoll 

     PC 2015                 Oldervoll 

71 Postskjermer  

  

POSTENHETER:    

8 0-enheter    

2 100-enheter  

2 150-enheter   

41 nye i 2015  

12 gamle fra 2015  

 

Drakter 

Ant Pris Modell Str 

2 kr 399 Basic o-shirt, kort erm, barn 150 

1 kr 599 Basic o-shirt, lang erm M 

1 kr 599 Basic o-shirt, lang erm XL 

2 kr 599 Basic o-shirt, lang erm XXL 

1 kr 599 Extreme o-shirt, kort erm, unisex XL 

1 kr 399 Basic o-shirt, lang erm, gammel type XL 

5 kr 50 Noname, kort erm (lang og smal) XL 

6 kr 100 Bukse S 

1 kr 200 Overtrekksjakke (brukt) XXS 

Medlemskap pr. 31.12.2015  inkl støttemedlemmer 

Tall i ( ) er pr.31.12.2014 

  6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år + Sum 

Kvinner 12 (10) 8 (7) 2 (2) 37 (38) 59 (57) 

Menn 14 (9) 7 (8) 2 (2) 69 (67) 92 (86) 

 26 (19) 15 (15) 4 (4) 106 (105) 151(143) 
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Sportslige prestasjoner 2015 
Vestlandsmesterskapet, lang 

D11-12 2 Marie Roll Tørnqvist 

H11-12  3 Brage Bell Lysaker  

D15-16 1 Julie Roll Tørnqvist  

H17-18 1 Jakob Eikner 

D50-  1 Lise Roll  

H50-  3 Sigurd Eikner 

D70-  2 Ingvill Vold  

H70  2 Per Vold 

D80-  1 Ingrid Roll 

 

Vestlandsmesterskapet, mellom 

D11-12 1 Marie Roll Tørnqvist  

H11-12  3 Brage Bell Lysaker  

D15-16 1 Julie Roll Tørnqvist  

H17-18 1 Jakob Eikner 

D50-  2 Lise Roll  

H50-  2 Sigurd Eikner 

H70-  2 Per Vold 

D80-  1 Ingrid Roll 

 

KM, sprint 

D11-12 1 Marie Roll Tørnqvist  

H13-15 2 Birk Bell Lysaker 

D/H11-12N 1 Martin Tysnes-Holmefjord  

 

KM, mellom 

D11-12 1 Marie Roll Tørnqvist  

H13-14 1 Birk Bell Lysaker  

D/H13-16C 1 Stina Matland Madsen 

  3 Eyvor Aarø 

D15-16 2 Julie Roll Tørnqvist  

D17  2 Dagrunn Daltveit Slettebø  

H50  1 Bjørn Hølleland 

H70  2 Per Vold 

N-åpen lang 1 Filip Rogde 

 

KM, lang 

D11-12 1 Marie Roll Tørnqvist  

  2 Kristine Bog Vikane 

H13-14 1 Birk Bell Lysaker  
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H19AK 1  Trond Døskeland 

D40  2 Ranveig Nordhagen 

  3 Kirsti Lysaker 

H50  1 Bjørn Hølleland  

  2 Sigurd Eikner 

D15-16 3 Hanne Daltveit 

D50  2 Anne Kjersti Daltveit 

H70  2 Per Vikane 

 

KM, ultralang 

D15-16 1 Hanne Daltveit 

D19  1 Dagrunn Daltveit Slettebø 

D50  1 Turid Rognsvåg  

D/H17-C 1 Ole Tørnkvist 

H50  1 Bjørn Hølleland 

H70-  1 Magne Raadal 

   

KM, sprintstafett 

D15  2 Dagrunn Daltveit Slettebø og Hanne Daltveit 

 

HOK rankingvinnere 

D11-12 Marie Roll-Tørnqvist  4886 poeng 

H13-14 Birk Bell Lysaker  4956 poeng 

H50  Bjørn Hølleland  5000 poeng 

 

NM stafett 

H17  brutt  kun en løper; Jan Kocbach  

 

HL, sprint 

D16  25 Julie Roll Tørnqvist 

35 Hanne Daltveit  

54 Runa Almeland  

70 Stina Matland Madsen 

 

HL, langdistanse 

D14-16 C 17 Stina Matland Madsen  

D16  36 Julie Roll Tørnqvist  

Disk Hanne Daltveit 
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Klubbmesterskap, sprint 

Vårsesongen lokalt ble avsluttet med klubbmesterskap på NIP 11.juni med 59 deltakere. I 

Magne Raadal sine fine løyper ble følgende klubbmestere kåret: 

D-12  Marie Roll-Tørnqvist 

H-12  Brage Bell Lysaker 

D13-16 Eli Fjellbirkeland Johannesen 

H13-16 Halvor Fetveit Sundal 

D17-  Hanne Daltveit 

H17-  John Fredrik Hatling 

D60-  Audny Totland 

H60-  Atle Alvheim  

 

Klubbmesterskap, lang 

Løpssesongen 2015 ble avrundet med klubbmesterskap fra Fanahytten 25.oktober med 

39 løpere på startstreken. I tillegg var ca. 10 stk. ute i skogen uten tidtaking, og totalt med 

arrangører og andre var vi mer enn 60 stk. samlet i hytten etter løpet. 

Disse ble årets langdistanseklubbmestere: 

H-12  Brage Bell Lysaker 

D-12  Marie Roll-Tørnqvist 

H-16  Birk Bell Lysaker 

D-16  Julie Roll Tørnqvist 

H17-  Anders Tønnessen Rød 

D17-  Lise Roll 

H60-  Atle Alvheim 

 

 


