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Rapport fra styret  
 
Det har vært 9 styremøter i perioden mellom gruppens årsmøter i 2017 og 2018. 

 
Vi kan ved årsskiftet 2017/2018 notere en medlemsvekst for fjerde året på rad. 
 
Vi vant i 2017 pokalkampen i Bergensregionen for tredje året på rad, og hentet dermed 
heim pokalen til odel og eie, etter tidligere napp i denne også i 2011 og 2012. Pokalen er 
nå på vandring mellom noen av de yngre poengplukkerene, før den i 2018 kanskje ender 
opp på hedersplass i den nye Fana Arena på Slåtthaug, sammen med pokalen som vi vant i 
2003? Vi plukket hele 1.070 poeng i pokalkampen i 2017, og plasserte oss dermed til slutt 
med god margin foran hovedkonkurrentene Bergens TF (763 poeng) og Varegg Fleridrett 
(758 poeng), som knivet tett om andreplassen. Antall Fanadeltakere pr. pokalkampløp var 
mellom 47 og 59. 

 
Pokalen i godt selskap 
 
Vi hadde god deltakelse også i andre nærløp i Bergensregionen og i kretsløp i Hordaland. 
 
Utenfor kretsen deltok vi bl.a. med 21 løpere i Norsk O-festival på Oppdal, med 17 løpere 
i Sørlandsgaloppen ved Larvik og med 13 løpere i Vestlandsmesterskapet i Haugesund. 
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I tillegg til 3 vintersprintcupløp i januar, februar og mars, arrangerte vi følgende løp i 2017: 

 
 
Vintersprintcupløpet 2.januar hadde 23 startende, vintersprintcupløpet 6.februar hadde 28 
startende og vintersprintcupløpet 20.mars hadde 26 startende. 
 
I tillegg arrangerte vi HBIK-løp (bedriftsløp) 19.april og 22.mai, med henholdsvis 268 og 
287 startende. 
 
Vi arrangerte Finn Fram dag lørdag 20.mai på Smøråsen, i samarbeid med Smøråsfjellets 
venner, med 30 deltakere. 
  
Onsdag 24.mai var det Verdens orienteringsdag (WOD), og Magne og Else Raadal 
arrangerte o-løp for 75 elever på 5., 6. og 7. klassetrinn på Smørås skole. 
  
Vi hadde arrangement for funksjonshemmede fra Fanahytten 19.juni, i samarbeid med 
Bergen og Hordaland turlag. 40 deltakere. 
 
Takk til alle som har vært med på å arrangere årets aktiviteter! 
 
Det har gjennom 2017 vært kontakt med mange klubber i arbeidet med å finne en 
samarbeidspartner til et stort jubileumsarrangement i 2020, uten at dette arbeidet har nådd 
fram. Styret konkluderte dermed med at det ikke var grunnlag for å levere søknad om å 
arrangere NM-uka i 2020. 
 
 

Økonomi 
 
Orienteringsgruppen har et regnskapsført overskudd på kr. 27.372 for 2017. Budsjettet 
forutsatte et underskudd på kr. 32.000. Iht vedtatt budsjett er kartfondet redusert fra kr. 
250.000 til kr. 210.000, til delfinansiering av nytt kartprosjekt ved Fanahytten. 
 
Et bedriftsløp i 2017 er ikke inntektsført da beløpet fortsatt var utestående ved avslutning av 
2017-regnskapet. Inntekten fra dette bedriftsløpet kommer på 2018-regnskapet. Et tur-o salg 
på kr 11.400 kom ikke med på 2016 og er derfor inntektsført på 2017. Drakter på lager ble 
kostnadsført i 2016 og salg av drakter fra lager i 2017 utgjør totalt kr 4.129. Øvrig salg 
fordeles på tur-o kr 58.125, kartsalg inkludert internt forbruk til arrangement kr 44.550, 
brikkepakker og plastlommer kr 3.550, totalt salg var på kr 110.355.  
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Trenings-/aktivitetsavgift er helt på linje med budsjettert kr 75.000, mens betydelig lavere 
egenandel (kr. 37.650, mot kr. 60.000 i budsjettet) må ses i sammenheng med at tilsvarende 
kostnader også er ned. Med andre ord har aktiviteten i Norge utenfor Hordaland gått ned, 
mens utgifter til startkontingent på lokale løp som dekkes av trenings-/aktivitetsavgiften er 
på knappe kr 62.000 og således i tråd med budsjettet.  
Budsjettet tok videre høyde for å sende lag til Jukola, men dette ble det ikke noe av og det 
vises naturlig nok igjen i regnskapet da det er et dyrt arrangement med reise og opphold. 
Øvrige inntekter og utgifter er innenfor det som er normal drift. 
 
Fra NOF har vi mottatt kr. 24.500 i støtte, det meste av dette til tur-O-relaterte tiltak. Dette er 
ca. kr. 10.000 mer enn det som er innbetalt til NOF i løpsavgift.  
Vi har mottatt kr. 20.000 i utviklingsmidler fra Sparebanken Vest.  
 
Det største avviket fra budsjettet er at det var forventet større utgifter til kartproduksjon. Kr 
48.625 er påløpt nytt kartprosjekt ved Fanahytten, noe som er vesentlig mindre enn de kr. 
80.000 som var forutsatt i budsjettet. Prosjektet er pågående og det er kun snakk om utsatte 
kostnader.  
Likviditeten i orienteringsgruppen er god så det er rom for å forskuttere kartutgifter som 
siden i stor grad vil bli refundert gjennom ulike typer støtte i henhold til prosjektregnskap for 
kart som går over flere år.  
 
Sum bank per 31.12.2017 var på kr 584 562, justert for åpne poster som fordring mot 
Hovedlag og regninger betalt i januar 2018 er beløp kr 551 773. Av dette er kr 210 000 
gjenstående beløp på kartfond og resterende er fri egenkapital. Det er ingen andre eiendeler 
som er balanseført per årsskifte. 
 
 

Rapport fra turorienteringskomiteen 
 
Komiteen har bestått av: Anne Kjersti Daltveit, Jan Olav Ormberg og John Olav Alvsvåg.  
 
Vi har i år hatt hele 80 poster til sammen, derav i terrenget; 20 poster på henholdsvis 
Frotveit, Fanaseter og Dyngeland. Det har vært grønne turer som foto-orientering på hele 
Sørås-Nordås kartet. 
 
De grønne turene på Sørås-Nordås ble også tilbudt i kassett utstilt i biblioteket på Nesttun.  
På websiden TUR-O PÅ NETT, som laget tok i bruk i 2008, ble alle funksjonaliteter tatt i 
bruk og i år har 287 personer registrert seg, men vi ønsker fortsatt at flere registrerer sin tur-o 
aktivitet på dette vis. Det internasjonale turkodebegrepet med grønn, rød, blå og svarte turer 
ble videreført i 2017. 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 særlig stor oppslutning. 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 2017 presentert på TUR-O PÅ NETT. 
 
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. 
 
Tur-o har også i år vært annonsert i Fanaposten når det har vært fulldistribusjon fra april til 

http://turorientering.no/fana/
http://turorientering.no/Fana
http://turorientering.no/fana/kulturminner/
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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 klarte 18 gull, 6 sølv og 18 bronsemerker, som er 42 stk. totalt. Tur-o plakett i bronse har 
blitt tildelt de som registrert på nett og oppnådd gullmerke 5 ganger. Det ble gitt gavekort 
sponset av Intersport Nesttun a kr 500 og SPORT NORGE a kr 1000. 
 
Totalt salg av tur-O-konvolutter er ca. 200, herav ca. 60 til medlemmer. Ca. 60 av 
konvoluttene er solgt via «salgseske» hos MXSport/SportNorge Rådal, og ca. 50 av 
konvoluttene er solgt via «salgsesker» hos Bergen og Hordaland turlag i Marken, Intersport 
Nesttun, Esso Skjoldskiftet og ER-AN Søfteland.  
  
Det har vært solgt 12 enkeltturer og 10 tur-o konvolutter via internett, og 125 tur-o kart over 
Fanasæter (til Nordahl Grieg VGS).  
  
Det har vært foretatt 214 nedlastinger av grønne turer og ca. 200 hentet fra biblioteket. 
 

Statistikk for sesong 2017 (registreringer på nett) 

Aldere Antall Prosentvis 
Kjønn Snitt per deltaker Merker oppnådd 

Menn Kvinner Klipp Poeng Blogginnlegg Gull Sølv Bronse 

0-12 9 3,1% 55,6% 44,4% 24,8 45,8 0 0 0 2 

13-19 187 65,2% 44,4% 55,6% 8,4 25,2 0,0 0 0 1 

20-32 14 4,9% 57,1% 42,9% 12,1 27,1 0,1 0 1 0 

33-62 49 17,1% 40,8% 59,2% 37,8 86,2 0,2 13 2 9 

63- 28 9,8% 67,9% 32,1% 35,0 81,4 0,1 5 3 6 

Alle 287 100% 47,0% 53,0% 16,7 (Tot: 
4800) 

41,8 0,1 (Tot: 16) 18 6 18 

 
 

Rapport fra treningskomiteen 
 

Komiteen har hatt 4 møter i løpet av 2017. Trenerne har deltatt på møtene. 
 
Vibeke Tefre Grieg har hatt ansvar for registrering og kontakt med nye rekrutter. Tord B. 
Myking har hatt ansvar for IT-relatert virksomhet så som kartarkiv og tidtaking med 
Brikkesys. Annhild Fetveit har hatt ansvar for matservering på Fanahytten. For øvrig har alle 
medlemmene i komiteen bidratt på mange måter. 
 
Komiteen ønsket også i år å tilby et helhetlig treningstilbud for alle kategorier løpere, men 
med stort fokus på rekruttering. Avtalen med Jan Fjærestad om o-teknisk trening, ble sagt 
opp fordi deltagelsen var svært liten. 
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I vintermånedene januar, februar og mars var det to ukentlige treninger, trening for alle på 
Ulsmåg skole om mandagene og på Fanahytten om torsdagene. På Ulsmåg var det innendørs 
o-teknisk trening for rekruttene, løpetrening ute og deretter styrketrening inne for 
ungdommer og voksne. Kristine Grønlund ledet treningene inne, mens Magne Raadal og 
Erling Bell Lysaker ledet løpetreningene ute. På Fanahytten var det løpetrening ute, inkludert 
o-tekniske løyper i skogen (reflekser), og deretter sosialt samvær inne.  Oppslutningen var 
svært god på Ulsmåg, men liten på treningene på Totland. 
 
De 3 siste løpene av Vintersprintcupen 2016/17 ble gjennomført i januar, februar og mars, og 
til sammen 40 løpere deltok i minst ett av løpene. 

 
Premievinnere fra vintersprintcupen 2016/2017 
  
Vi bidro i HOKs lørdagstreninger og fikk tildelt lørdag 4. februar på Slåtthaug og lørdag 18. 
mars på Fanahytten. Oppslutningen var god (15-20 deltakere) på Slåtthaug, mens treningen 
den 18. mars ble avlyst pga. få påmeldte og snø. 
 
I april ble det igjen startet trening for gamle og nye rekrutter, samt etablerte løpere, etter 
samme mønster som året før, dvs. hver torsdag fra 10. april til 15. juni. Første dag var på 
Søråshøgda skole, der det først ble holdt teoretisk opplæring for nye rekrutter. Treningen 
fortsatte deretter på varierende kart så som Slåtthaug, Apeltun, Smøråsen og tre ganger på 
Fanahytten. Her var det sosialt samvær med servering av kveldsmat etter treningen. Vi fikk 
ca. 15 nye rekrutter i starten, og de fleste av disse deltok på treningene utover i vårsesongen. 
Vibeke T. Grieg sørget for at rekruttene ble registrert, og liste ble oversendt gruppens 
kasserer som sendte ut krav om betaling av treningsavgiften. Kristine Grønlund var 
hovedtrener og med spesielt ansvar for aldersgruppen 13-16 år. Runa Almeland og Hanne 
Daltveit var trener for de nye rekruttene. Erling Bell Lysaker var trener for etablerte N- og C-
løpere. 
  
Ole Tørnqvist ble oppnevnt som kontaktperson for aldersgruppen 13-16 år, og det ble 
etablert en Facebook-side for gruppen administrert av han og Kristine Grønlund. Ole var 
også med som en av kretsens ledere til O-landsleiren på Beitostølen, der vi hadde 5 
deltakere. 
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Etter sommerferien startet treningene opp igjen da skolen begynte. Treningene i 
høstsesongen var lagt til varierende kart, både sprintkart og skogskart. Det var løyper både 
for nybegynnere og aktive. Treningene var på Søråshøgda, Smøråsen, Slåtthaug, Apeltun, og 
tre på Fanahytten. På hytten ble det servert kveldsmat etter treningen. På en av disse 
treningene hadde Kristine Grønlund opplæring i bruk av Quick Route og Livelox. 
Oppslutningen varierte fra veldig god (20 til 30 deltagere), god (10-20) til dårlig (mindre enn 
10). 
  
Etter sesongen, fra oktober og ut året, var det trening om mandager på Søråshøgda skole. 
Man begynte også om torsdagene på Fanahytten, men oppslutningen var så dårlig at man 
sløyfet dette fra november. På Søråshøgda skole var de yngste rekruttene (< ca. 13 år) inne i 
gymsal, mens større barn og voksne først løp ute og var deretter inne. Runa Almeland og 
Hanne Daltveit var trenere for de yngste med et opplegg som tok sikte på å utvikle o-
tekniske egenskaper, i tillegg til lekpreget trening. Kristine Grønlund, assistert av Erling B. 
Lysaker, hadde treneransvaret for løpetreningen ute med varierende former for 
intervalltrening. Etter løpetreningen var det styrketrening inne med Kristine Grønlund som 
trener. Oppslutningen var god i begge disse gruppene med 4-8 av de minste rekruttene inne 
og 10-20 større barn og voksne på løping ute og styrketrening inne. 
  
Da torsdagstreningene på Fanahytten ble sløyfet i november, etablerte vi en avtale med Jan 
Fjærestad om at våre løpere kan delta på hans løpetreninger tirsdag, torsdag og lørdag. Det er 
ikke kjent i hvor stor grad dette har vært benyttet. 
 
Den første mandagen i november og desember ble det arrangert Vintersprintcup fra 
Søråshøgda skole med Magne Raadal som løypelegger. Tord B. Myking hadde ansvar for 
tidtakingen med bruk av programmet Brikkesys. Det var to løyper på hhv. N- og A-nivå. Det 
var hhv. 27 og 28 løpere som deltok på de to første løpene. Fra desemberløpet er 
vintersprintcupløpene åpnet også for løpere fra andre klubber enn Fana IL. 
 
Samlet sett mener vi at treningstilbudet i 2017 har vært varierende og godt for alle typer 
løpere i klubben gjennom hele året. 
  
Også i år vant vi Pokalkampen og fikk pokalen til odel og eie. Vi var største klubb i alle 
løpene, og flere av de nye rekruttene deltok. Til sammen 31 barn og unge under 17 år deltok 
i ett eller flere løp. Pokalen har vært på vandring blant rekrutter og ungdommer som bidro på 
løpene. 
 
Kristine Grønlund har fullført Trener-2 kurs og Runa Almeland har fullført Trener-1 kurs.  

 
Kristine har vært god å ha også i 2017 
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Tord B. Myking etablerte kartarkiv (DOMA) for o-gruppen i samarbeid med Jan Kocbach 
som ga tilgang til arkivet på server. 
 
Treningskomiteen har stått for uttak av lag til Kompisstafetten, KM og 
Vestlandsmesterskapet og sørget for lagledere. 
 
Treningskomiteen har overfor styret foretatt innstilling til beste jente og gutt for sesongen 
2017. 
 

 
 
Prisene for årets beste jente og årets beste gutt i aldersgruppen 13-18 år ble delt ut til Marie 
Roll-Tørnqvist og Birk Bell Lysaker. 
 
 
 
 
 

Rapport fra kartkomiteen  
 
Kartkomitéen har bestått av: Øistein Bøe, Geir Heksem, Magne Raadal og Per Vold.  
Kartkomitéen har hatt 2 møter i 2017. 
 

Nye kart  
1. Totlandsfjell 

Status og kort oppsummering om prosjekt Totlandsfjell. Området strekker seg fra 
Myrdalsvatnet i vest, over Totlandsfjell og Livarden opp til Dyrdalsvatn i nord og ned til 
Frotveit og Solbakkafjell i øst. Det er på ca. 22 km2, og det er gitt tilsagn om spillemidler på 
kr. 600000 til prosjektet. Det er forventet avsluttet til våren 2020. Vi har i disse dager mottatt 
det digitale grunnlaget fra Roar Forbord med laserkurver med FKB data og DXF datafiler, 
som gir informasjon om skogsområder, myrer, bekker og andre detaljer. For på sikt å få 
erstattet også området sør for Solbakkafjell inkludert Havet på ca 10-12 km2, så er det 
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utarbeidete grunnlaget fra Roar Forbord på hele 34 km2. 
Gunnar Gytri er engasjert og har laget en OCAD fil basert på det digitale grunnlaget og det 
er skrevet kontrakt med ham for synfaring og tegning på 16 km2. Kontrakten er i samsvar 
med stipulerte utgifter i spillemiddelsøknaden. Det er også utgiftene til det digitale 
grunnlaget. 
Det er også mulig å søke om MVA refusjon for idrettsanlegg. Dersom vi får dekket inn noe 
av MVA utgiftene, vil behovet for egenkapital bli tilsvarende mindre. Det er også søkt om 
tilskudd på kr.200000 hos Fana ILs stiftelse. 
  

2. Korsneset 
Vi har også anmeldt et nytt kart over Korsneset på ca 5 km2. I søknaden anslo vi tentativ 
oppstart av dette prosjektet i 2018-2019, men foreløpig har vi ikke kapasitet og heller ikke 
avsatt penger til å starte dette prosjektet parallelt med Totlandsfjell. 
 

3. Sætrevatnet- Øvre Selvik 
Øistein Bøe har på eget initiativ og på dugnad startet synfaring og tegning av et nytt kart i 
området Jordalen-Selvik. Det ble anmeldt i januar 2017 og godkjent i august samme år. Det 
tok lenger tid enn normalt, siden det var i et område med TIF Viking kart på begge sider, og 
med et lite overlapp med Fløyenkartet. De hadde da en del innvendinger og krav til bruk av 
kartet. Det var for så vidt OK for oss, men vi valgte å fjerne overlappet.  Dette området har 
ikke tidligere vært brukt til O-kart, og vi introduserte det for første gang på vårt 
klubbmesterskap med suksess. Kartet er på ca 3 km2, og Øistein holder på å ferdigstille og 
finpusse det for innsending og godkjenning i HOK.  
  

4. Hop-Paradis 
Kartet ble anmeldt og godkjent i desember 2017. Det er på ca 4 km2 og dekker området nord 
for vårt kart over Skjold- Nesttun til Paradis langs Sandbrekkevegen i nord og til 
Hardangerveien i øst. Magne Raadal har sagt seg villig til å synfare og tegne i alle fall første 
del av kartet (sørvestre del) på dugnad. Planen er at sørvestre del ferdigstilles i 2018 og at vi 
fortsetter nord- og østover i 2019/2020. Geir Heksem har importert kommunale data og laget 
en OCAD fil som utgangspunkt for synfaring og tegning. 
 

Siste revisjon av FANAs kart med referanse til ID i NOFs kartregister 
Tidligere var det slik at Hordaland orienteringskrets la inn kartdata for anmeldte kart og 
godkjente kart i NOFs O-register med oversikt over hvilke områder det er. Nå er det 
klubbenes ansvar.  
Per Vold har vært i kontakt med Håvard Tveite i NOF, og fikk samtidig vite at kart som ikke 
er i bruk, ikke skal slettes, men angis som uaktuelle. Per Vold har gått gjennom alle kart med 
oppdatering av hvilke kart som ikke er i bruk.  
Tabellen viser siste versjon av de digitale OCAD filene til FANAs kart, samt anmeldte kart 
med planlagt utgivelsesdato og tentativ areal basert på de omrissene som er lagt inn. De kan 
senere justeres. 
I første kolonne er referansen til ID i NOFs kartregister. Se appendiks med oversikt over alle 
tidligere registrerte FANA kart. Alle kart som er registrert før 2000 er erstattet med nyere 
kart eller revisjoner.  Kartmålestokken er nå endret til 1:10000 for de fleste ordinære O-kart 
og 1:4000 for sprintkart. Løyper i OCAD må lages i samme målestokk som målestokken på 
kartfilen. Ordinære O-kart skrives ut i 1:10000, 1:7500 eller 1:5000, mens sprintkart skrives 
ut i 1:4000. 
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ID i 
NOF 

register 

Kartets navn Målestokk 
Ocad 

Km2 År Revidert 

 Livarden-Austefjell 20.000 40 1980 Turkart 
6776 Svartevatn 10.000 17 2014  Siste versjon av NM kartet 

fra 1995, med ID 1401, 
erstatter også ID 3230 
Kismul, ID 3265 Fanaseter  
Revidert 2015-2016 

6755 Solbakkafjell-
Totland 

10.000 22 2012 Siste versjon av NM kartet 
fra 1995, erstatter alle 
kartene, Livarden, Totland, 
Frotveit og Havet fra 1995-
1997 og Havet 2005 
Revidert 2013- 2016 

6772 Smøråsen-Stend 10.000 9,6 2012 Erstatter ID 2151 Smøråsen-
Stend 2002, revidert nordre 
del 2016-17 

310 Slåtthaug 4.000 0,7 2005 Delvis revidert 2016-17 
6774 Ulsmåg 3.000 3 2009 Øvsttun erstatter det meste 

av dette kartet, bortsett fra 
delen mellom Elvenesvei og 
Osvei 

5823 Bulko 10.000 9 2008  
6430 Dyngeland 10.000 1,3 2011  
6769 Myrdal 10.000 4 2010  
7151 Skjold 4.000 5,2 2017 Revidert 2015-17. Erstatter 

tidligere kart med ID 
nr.3274, 6770, 6771. 

6778 Birkelandsfjell-
Orrtua 

10.000 7,7 2013 Revidert med forlengelse av 
vei, hogstfelt og nedfall.  

7152 Øvsttun 4000 1,2 2017 Nytt sprintkart 
7145 Sætrevannet – Øvre 

Selvik 
5000 3 2017  

7147 Hop-Paradis 4000 4 2019  
7149 Myrdalen-

Totlandsfjell-
Livarden 

10000 21 2020  

7150 Korsneset 10000 5,4 2021  
 
 

Oppdateringer og revisjoner av eksisterende kart 
Magne Raadal har revidert Solbakkafjell-Totland i området på Havet der det var kommet ny 
skogsvei og det var foretatt omfattende hogst. Kartet ble brukt i forbindelse med KM lang og 
KM stafett. 
Magne Raadal har også utvidet kartet Skjold i området Nordås – Råstølen – Dortledhaugen. 
 

Kartutskrifter 
Per Vold har skrevet ut ca. 1600 kart til 8 forskjellige løp, 4 terminfestede løp, 2 
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klubbmesterskap og 2 bedriftsløp. Terminfestede løp blir hvert år innrapportert 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. 
Magne Raadal har skrevet ut kart til klubbens treninger.  
 
 

APPENDIKS 
Oversikten nedenfor viser Fana sine kart i NOFs kartregister. De er hentet fra: 
http://gis.umb.no/o-kart/inn/ 
 
Kartnavn Utgitt Målestokk  ID 
Korsneset 2021* 1:10000 7150 
Myrdalen- Totlandsfjell- Livarden 2020* 1:10000 7149 
Hop-Paradis 2019* 1:4000 7147 
Sætrevannet- Øvre Selvik 2017 1:5000 7145 
Skjold 2017 1:4000 6771 
Øvsttun 2017 1:4000 6774 
Nordås - Sørås 2015 1:4000 6770 
Fanaseter 2014 1:10000 6775 
Svartevatn o-kart 2014 1:15000 6776 
Birkelandsfjell- Orretuva- sør for Totlandsvei 2013 1:10000 6432 
Totland 2013 1:10000 6767 
Birkelandsfjell- Orretuva- sør for Totlandsvei 2013 1:10000 6768 
Totland - Solbakkefjell 2012 1:10000 6765 
Smøråsen - Stend 2012 1:10000 6772 
Dyngelandsåsen 2011 1:10000 6430 
Myrdalen-nord for Totlandsvei 2010 1:7500 6431 
Myrdal 2010 1:10000 6769 
Havet 2005 1:10000 6764 
Totland - Solbakkefjell 2005 1:10000 3279 
Slåtthaug 2005 1:5000 310 
Kismul 2003 1:10000 3270 
Smøråsen - Stend 2002 1:10000 2151 
Fanaseter 2001 1:10000 3265 
Nordås - Sørås 2000 1:5000 3274 
Riple 1997 1:5000 3375 
Skjold 1997 1:2000 3283 
Svartevatn o-kart 1997 1:15000 109 
Skeie 1997 1:1000 3286 
Totland 1997 1:10000 3281 
Livarden 1996 1:10000 3271 
Frotveit 1996 1:10000 2189 
Totland 1995 1:15000 1403 
Svartevatn 1995 1:15000 1401 
Havet 1995 1:15000 1402 
Dyngelandsåsen 1990 1:10000 2252 
Frotveit 1985 1:15000 5432 
Myrdalen-Totland 1981 1:15000 2160 
Solbakkefjell 1981 1:15000 2141 
Heldalsåta 1971 1:10000 2253 

http://gis.umb.no/o-kart/inn/
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Arrangementsutstyr 
 
1 Startklokke 
3 Mini Time Recorder MTR4 
1 Mini Time Recorder MTR3 
13 ruller MTR-skriverpapir 
1480 A4-plastlommer 
1 Pose div. datakabler 
1 50m kabel på snelle m/4 uttak 
1 Strømaggregat 
49 Postskjermer 
12 postskjermer (Treningsgruppen) 
12 eldre postenheter på snor 
2 Tunnel telt 
4 Telt, gamle (Fanahytten) 
1 Telt, type "Party" (Fanahytten) 
2 Telt, type "Dusj/Do" 
1 Dokagge i plast 
2 Fana vimpler (beach flagg) 
2 Små plastbord 
1 Trebord 
5 Campingstoler 
2 Målseil 
3 Stk velkommenseil 
1 Stk tur-o-seil 
1 Fana flagg  
4 Sammenleggbare bukker 
2 Plastdunker 
Plastband til merking 
Avfallssekker 
10 Refleksvester 
1 Ropert 
1 Kaffetrakter 
1 Vannkoker 
1 Vaffeljern 
1 Førstehjelpskrin 
1 Sveisemaskin 
1 Kasse småtroll utstyr/premier 
11 Kompass 
1 Eske div kontorutstyr 
50 Reflekser til nattløp 
3 papptoaletter/papir 
Merkeskilt 
1 Oppladbar motorsag (Ormberg) 
1 Lamineringsmaskin (Raadal) 
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1 Laserprinter (Raadal) 
1 Laserprinter (Vold) 
1 PC fra 2009  (Oldervoll) 
1 PC fra 2015  (Oldervoll) 
 
Av post-/startenheter fra 2015 montert på stativ har vi 8 stk. startenheter, 2 stk. nr. 100,  
1 stk. av hver i serien 120-149, 2 stk. nr. 150 og 1 stk. av hver i serien 151-160.  
 

 

 
 
 

Resultater 2017 
 
KM sprint: 
D13-15: Marie Roll-Tørnqvist nr. 2, Kristine Bog Vikane nr. 3, Ingeborg Strandenes nr. 4 
H13-15: Brage Bell Lysaker nr. 9 
D16-18: Hanne Daltveit nr. 6 
D19-: Rannveig Nordhagen nr. 7, Kristine Grønlund nr. 9 
H19-: Geir Heksem nr. 20, Ole Tørnqvist nr. 24, Knut Utne nr. 26, Håkon Mogstad nr. 27 
 
KM sprint stafett: 
D/H11-16: Marie Roll-Tørnqvist og Karoline Strandenes nr. 8 
D15-: Hanne Daltveit og Julie Roll Tørnqvist nr. 3 
H15-: Knut Utne og Halvor Fetveit Sundal nr. 16 
 
KM mellom: 
D13-14: Marie Roll-Tørnqvist nr. 1 
H13-14: Brage Bell Lysaker nr. 2 
H15-16: Birk Bell Lysaker nr. 2 
D17-: Dagrun Daltveit Slettebø nr. 1, Annemarie B. Aarnes nr. 6, Marianne Nummedal nr. 

11, Kristine Grønlund nr. 12, Hanne Daltveit nr. 16 
H17-: Jan Kocbach nr. 5, Geir Heksem nr. 18, John Fredrik Hatling nr. 23, Torgeir Strand nr. 

24, Knut Utne nr. 27 
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KM ultralang: 
D19-: Dagrun Daltveit Slettebø nr. 1 
H19-: Sigurd Eikner nr. 12, Knut Utne nr. 16 
 
HL sprint: 
D14: Marie Roll-Tørnqvist nr. 23, Kristine Bog Vikane nr. 36 
H14: Sondre Batalden nr. 69 
H15: Birk Bell Lysaker nr. 5 
H16: Halvor Fetveit Sundal nr. 64 
 
HL lang: 
D14: Marie Roll-Tørnqvist nr. 17, Kristine Bog Vikane nr. 30 
H14: Sondre Batalden nr. 73 
H15: Birk Bell Lysaker nr. 17 
H16: Halvor Fetveit Sundal brutt 

 
Birk og Marie 
 
NM ultralang 
D17-18: Hanne Dalveit nr. 40 
D21: Dagrun Daltveit Slettebø nr. 21 
H21: Anders Tønnessen Rød nr. 36 

 
Dagrun og Anders 
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KM lang 
D13-14: Kristine Bog Vikane nr. 1, Marie Roll-Tørnqvist nr. 2 
H13-14: Brage Bell Lysaker nr. 3 
D19: Dagrun Daltveit Slettebø nr. 2 
H19: Anders Daltveit nr. 8 
H40: Ketil Døskeland nr.8 
D50: Rannveig Nordhagen nr. 1 

 
Kristine og Marie 
 
KM stafett: 
D13-16: Kristine Bog Vikane og Marie Roll-Tørnqvist nr.1 
H13-16: Brage Bell Lysaker og Sondre Batalden nr.8 
D17: Hanne Daltveit, Dagrun Daltveit Slettebø og Rannveig Nordhagen nr.2 
H17: Jan Kocbach, Sigurd Eikner og Anders Daltveit nr.7 
H180: Øistein Bøe, Atle Alvheim og Ørjan Eirik Valestrand nr.2 
 
DM lang: 
D13-14: Kristine Bog Vikane nr.4 
H13-14: Brage Bell Lysaker nr.7, Sondre Batalden nr.19 
D17-18: Hanne Daltveit nr.3 
D21: Kristine Grønlund nr.4 
D40: Marianne Nummedal nr.6 
D50: Rannveig Nordhagen nr.1 
H50: Torgeir Strand nr.15 
H60: Ørjan Eirik Valestrand nr.5 
H70: Per Vold nr.4 
 
DM stafett: 
H13-16: Brage Bell Lysaker, Kristine Bog Vikane og Sondre Batalden nr.7 
D17: Hanne Daltveit, Rannveig Nordhagen og Kristine Grønlund nr.4 
 
KM natt: 
H19: Jan Kocbach nr. 6, Sigurd Eikner nr. 10 
D19: Dagrun Daltveit Slettebø nr. 1, Kristine Grønlund nr. 2, Rannveig Nordhagen nr. 3 
 
HOK-rankingvinnere: 
D13-14: Marie Roll-Tørnqvist 
D19-: Dagrun Daltveit Slettebø 
H60-: Ørjan E. Valestrand 


	Innhold
	Rapport fra styret
	Rapport fra turorienteringskomiteen
	Statistikk for sesong 2017 (registreringer på nett)
	Rapport fra treningskomiteen
	Rapport fra kartkomiteen
	Nye kart
	1. Totlandsfjell
	2. Korsneset
	3. Sætrevatnet- Øvre Selvik
	4. Hop-Paradis
	Siste revisjon av FANAs kart med referanse til ID i NOFs kartregister
	Oppdateringer og revisjoner av eksisterende kart
	Kartutskrifter
	APPENDIKS

	Resultater 2017

