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  Verv i Fana IL Orienteringsgruppen 2019: 
Styret Leder Bjørn Batalden 

  Nestleder Torgeir Strand 

  Arrangement Elin Kryvi Strandenes 

  Kasserer Marianne Heldal 

  Trening Vibeke Tefre Grieg 

  Sekretær Rannveig Nordhagen 

Treningskomité Leder Vibeke Tefre Grieg 

   Rekruttansvarlig Annhild Fetveit 

   Ressurs 
 treningsopplegg 

Hans-Richard Brattbakk 

   Ressurs 
 IT/Vintercup 

Tord Bell Myking 

   Ressurs 13-16 år Ole Tørnqvist 

Turorienteringskomité Leder Jan Olav Ormberg 

    Knut Erik Gulbrandsen 

    Einar Nordås 

    Ketil Nummedal 

Kartkomité Leder Per Vold 

    Øistein Bøe 

    Geir Heksem 

    Magne Raadal 

Materialforvalter   Per Vikane 

Draktlager   Marianne Heldal 

Webansvarlig   Torgeir Strand 

Hovedadministrator i 
Eventor 

  Torgeir Strand 

Kontaktperson for 
Fanahytten 

  Magne Raadal 

Valgkomité Leder Karen Clementsen Kayser 

    Jan Olav Ormberg 

    Magne Raadal 

 

 

Verv i hovedlaget og overliggende organisasjonsledd 2019:  
Fana IL, lovkomitéen Kirsti Lysaker 
Fana IL, hederstegnkomitéen Else Lerche Raadal 
Hordaland Orienteringskrets, styret Torgeir Strand (nestleder, økonomiansvarlig og nettredaktør) 
Hordaland Orienteringskrets, aktivitetskomitéen Ole Tørnqvist 
Hordaland Orienteringskrets, hederstegnkomitéen Jan Kocbach 
Norges Orienteringsforbund, regelutvalget Torgeir Strand 

Varamedlemsverv er ikke listet opp, men både John F. Hatling og Karen-Marie Kayser er 
varamedlemmer til styret i Fana IL, og Torgeir Strand er varamedlem til kontrollkomitéen i 
Norges Orienteringsforbund.   
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Hovedkomité for NM, Norgescup og O-Idol 2020 
(satt sammen i 2018, utvidet i 2019): 

Leder Magne Raadal 
Nestleder Bjørn Batalden 
Kart- og løypekoordinator Per Vold 
Løypelegging Øistein Bøe 
Løpsleder O-teknisk Håkon Mogstad 
IKT / teknisk Frode Oldervoll 
Arena Einar Nordås 
Sekretariat Anne Kjersti Daltveit 
Økonomi Trond Døskeland 
Info og presse Torgeir Strand 
Mannskapsansvarlig Jan Olav Ormberg 
Premier Karen-M. C. Kayser 
Logistikk Ragnar Kayser 
Salg Audny Totland 
Sekretær Silje Gulbrandsen Wollan 
Løpsleder publikumsløp Erik Vikane 

 
 

 
 

 
Leder av hovedkomité for NM, Norgescup og O-Idol 2020, Magne Raadal, presenterte i 2019 
planene for storarrangementet 2020, for o-gruppens medlemmer. 
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Rapport fra styret  
 
Det har vært 8 styremøter i perioden mellom o-gruppens årsmøte i 2019 og 2020. 
 
I løpet av året har vi fått 24 nye medlemmer mens 12 har sluttet. Vi har dermed øket 
medlemstallet med 8% og er nå oppe i 172 medlemmer.  
 
Styret er godt fornøyd med at arbeidet med storarrangementet NM junior stafett, NC og O-
idol 2020 er godt i rute, gjennom det arbeidet som er lagt ned av arrangementskomitéen. Her 
må særlig trekkes fram at det nye kartet på Totland er ferdigstilt.  
   
Gjennom bruk av Fana Arena som utgangspunkt for mange treninger og tilgang til lager og 
møterom for styret og komitéer her, har vi fått en bedre og tettere felleskap med resten av 
idrettslaget. På noen felles arrangerte turer i år har vi også benyttet oss av Fana IL sin 
minibuss.  
 
Styret bruker nå Teams-løsningen for lagring av endelige dokumenter og noe 
kommunikasjon mot administrasjonen i Fana IL. 
 
Et mål om å få oversikt over medlemmene (og foresattes) kompetanse, bl.a. til 
arrangementer, har vi ikke fått gjennomført. 
 
Styret har vært ansvarlig for gjennomføring av to klubbmesterskap, med skogsløp på 
Smøråsen på våren og sprintløp på Nesttun/Midtun på høsten. I tillegg arrangerte et styre- 
medlem (med familie) Nisseløpet for andre gang, denne gang som åpent løp for medlemmer 
av alle klubber. 
  
Vi holdt plassen vår som nest beste i årets pokalkamp, og ble også nest største klubb i antall 
deltakere. Her nådde vi ikke målet om å bli klubben med flest deltakere. Ved deltakelse på 
løp både lokalt og ellers, som f. eks Odda 2 dagers, har vi benyttet Fana IL vimpel og/eller 
telt, som har gjort oss synlige der vi har vært. Det har for øvrig vært Fana IL deltakelse på 
flere nasjonale og noen internasjonale løp også i år. Av arrangementer utenfor kretsen som 
kan nevnes spesielt, hadde vi 19 løpere på Vestlandsmesterskapet i Sogndal, 18 løpere på 
WMOC i Latvia, og 20 løpere på O-ringen (svensk 5-dagars) i Norrköping. 
   
Vi registrerte oss som arrangør i WOD (World Orienteering Day) 19.05.2019, med 139 
deltagere. 
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Vi arrangerte følgende løp i 2019:  
  
Dato  Løp  Hvor  Kategori Antall startende 

3.januar  Vintercup nr.3  Slåtthaug trening 39 

7.februar  Vintercup nr.4  Øvsttun trening 31 

7.mars  Vintercup nr.5  Slåtthaug trening 47 

2.april Sprintcup 1 Bergen Hop nær 155 

19.mai Kretsmesterskap stafett Bontveit K 133 

28.mai  Klubbmesterskap skog  Smøråsen trening 48 

24.september  Pokalkampfinale Bergen  Frotveit nær 217 

3.oktober  Klubbmesterskap sprint Nesttun trening 34 

16.oktober Nattcup 1 Bergen Dyngelandsåsen nær 74 

19.november  Vintercup nr.1  Hop trening 45 

15.desember Nisseløpet 2019 Havet trening 27 

17.desember  Vintercup nr.2  Øvsttun trening 29 

  Sum 12 løp: 879 

I tillegg arrangerte vi HBIK-løp (bedriftsløp) 29.april (Havet/Eikner BIL), med 289 
startende, og 11.september (Fanaseter,Fanafjell/Eikner BIL), med 219 startende. 
 
På NOFs årlige kompetansehelg på Gardermoen i november deltok Bjørn Batalden, Jan Olav 
Ormberg og Ketil Nummedal fra Fana IL.  I tillegg deltok Torgeir Strand som HOKs 
representant. 
  
Styret arrangerte juleavslutning hvor 40 medlemmer deltok. 
 

 

Rapport fra hovedkomité for NM, Norgescup og O-Idol 2020 
 
Hovedkomitéen har hatt 2 møter i 2018 og 5 møter i 2019. 
 
Det nye kartet ble ferdig og godkjent av HOK. Løypeleggerne Øistein Bøe, John Olav 
Alvsvåg og Bjørn Hølleland la løyper som ble prøveløpt i oktober. Etter en del endringer 
anser vi løypene som stort sett ferdige ved utgangen av året. Vi er kommet til enighet med 
alle grunneiere som er berørt. 
 
Arenaen ved Fanahytten er ferdig planlagt. Vi venter på at Telenor skal sette opp ny 
basestasjon for mobiltelefon i området før arrangementet. 
 
Gruppen arrangerte KM i stafett i mai, og der gjorde vi mange erfaringer som kommer til 
nytte. 
 
Arrangementsansvarlig i NOF, Jan Arild Johnsen, var på befaring på Totland i september og 
ga en rekke innspill om tekniske detaljer. 
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Arbeidet med hjemmeside, budsjett, behov for utstyr/tjenester/sponsorer, og bemanning kom 
i gang og vil bli videreført i første del av 2020. 
 
Magne Raadal har hatt et innledende møte med markedsansvarlig i Fana IL hovedlaget, som 
vil være behjelpelig med å skaffe sponsorer og sponsorleveranser. 
 
 

Økonomi 
 
Orienteringsgruppen har et underskudd på kr 12.678 for 2019, hvorav kr 50.000 er 
avskriving av kart (anlegg) som dekkes av tilsvarende overføring fra kartfond. Fri 
egenkapital øker med kr 37.322. Til sammenligning var det budsjettert med et nullresultat før 
avskriving og overføring fra fond. Noen mindre kostnader kommer på 2020 fordi kravene 
har kommet etter at regnskapet var ferdig.  
 
Salgsinntekter fordeler seg på tur-o konvolutter kr 37.683, kart kr 71.475, kompass og 
brikker kr 3.925, drakter, jubileumsbok og kiosksalg kr 6.336, totalt salg var på kr 119.419. 
Dette er godt over budsjett og spesielt kartsalg er en betydelig inntekt. Trenings-
/aktivitetsavgift og egenandeler avviker ikke vesentlig fra budsjett. Dugnadsinntekter er 
lavere enn budsjettert, men en del av inntektene i forbindelse med bedriftsløp er salg av kart. 
Øvrige inntekter og utgifter er innenfor det som er normal drift. Sum bank per 31.12.2019 
var på kr 443.338. 
 
Likviditeten i orienteringsgruppen er god og det er således rom for å forskuttere utgifter til 
blant annet kartproduksjon og NM i september 2020. Det ble høsten 2019 overført kr 30.000 
til en egen bankkonto for NM, og av disse er kr 8.187 brukt pr 31.12.2019. Utleggene er 
balanseført under andre fordringer. Resterende fordringer på kr 7.563 er knyttet til ubetalte 
egenandeler. Resultatregnskapet for NM vil tidligst komme på 2020. 
 
Det presiseres at regnskapet som forelegges orienteringsgruppens årsmøte ikke er revidert, 
men det er i samsvar med det som er bokført av administrasjonen i Fana IL. Dialogen med 
økonomisjefen har vært god og konstruktiv.  
 

 
Rapport fra turorienteringskomitéen 
 
Orienteringsgruppens tur-O-komité har bestått av: Jan Olav Ormberg, Knut Erik 
Gulbrandsen, Einar Nordås og Ketil Nummedal som har tatt seg av det datatekniske.   
 
Konklusjon: 
Årets Tur-O-tilbud var skogsorientering på Havet, Smøråsen/Bjørnevatn, Stendafjell og 
fotoorientering på Skjold. Vi solgte 139 tur-O-konvolutter omtrent som i fjor. Tar vi med 
nettsalget som hadde liten økning fra 2018, blir totalen 154. Alt salg over disk fra 
utsalgssteder etc. er gjort opp ved innbetaling på VIPPS til gruppens konto, noe som har 
forenklet brukerbetalingen inn på vår konto. Det ble utdelt 49 konvolutter til gruppens 
medlemmer og 13 til deltagere på vårt nybegynnerkurs.  
 
Fra nettet ønsket vi å selge samtlige kart inkludert de blå-røde-svarte turkartene, men 
databasen gav oss ikke den muligheten uten at vi samtidig måtte selge samtlige 9 fargeturer 
separat i tillegg. Det gav et rotete inntrykk med 15 ulike salgslinjer på nettet. Kart over 
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Smøråsen/Bjørnevatn og fotokart på Skjold kunne lastes ned gratis fra nettet og ble delt ut i 
papirform på ulike salgsstand – se nedenfor.  Eksempelvis delte vi ut gratis Skjold kart og 
fikk solgt 7 konvolutter i løpet av to timer en lørdag ettermiddag på Spar butikken på Skjold.  
 
Fortsatt er det nødvendig å synliggjøre tilbudet vårt på salgsstand, og dele ut gratis turkart 
(demo) til turfolk, siden dette letter salget av tur-o konvolutter.   
 
 Tur-O-tilbudet i årets konvolutt var kart med samlet 99 poster fordelt slik: 
-Havet - 20 poster,  
-Smøråsen Nord og Sør - 39 poster,  
-Stendafjell 20 - poster og  
-Skjold (foto) 20 poster   
med tilhørende info, klippekort og ett ark med omtale og fotos av kulturminner i de fire 
områdene.  
 
På web-siden “turorientering.no/fana/” solgte vi for egenutskrift såkalt «Full tur-O-pakke» 
med samtlige kart i konvolutten + 3 delkart fra hver av Havet/Stendafjell/Smøråsen, hvert 
respektive med ulik vanskegrad (blå-rød-svart) – til sammen 9 fargede kart. De fargede 
turene kunne også kjøpes hver for seg fra nettet. 
Vi solgte også enkeltkartene Havet, Smørås og Stendafjell med samtlige poster, såkalt 
postplukk-kart. 
 
Tilbudet ble annonsert ved felles e-poster til tidligere registrerte deltakere, ved 
plakatoppslag, på turbloggen, annonse i Fanaposten, på fanail.no og på Facebook.   
 
Grønne gratis turer på nettet: 
De tre delkartene Skjold og Bjørnevatn/Smørås kunne lastes ned gratis på fana-turnettet som 
familievennlige turer med enkle, såkalt grønne poster, tilgjengelige til fots på sti/vei, delvis 
med barnevogn, rullestol og på sykkel.  Vi oppnådde 147 nedlastinger av Skjold- og 182 
nedlastinger av Bjørnevatn-kartet på nettet. I tillegg 34 nedlastinger av Øvsttun-kartene som 
«hang igjen» fra 2018. 
 
Kart i papirform for utdeling på stand og gratis fra nettet fanatur.no  
-Bjørnevatn, utsnitt Smøråsen med 10 grønne poster.   Utdelt 75 kart på stand. 
-Skjold, tre delkart med 7, 6 hhv 7 av fotoposter, 150 kart utdelt på Nøttveit, Nesttun Amfi, 
og Spar butikk på Skjold og Nesttun Bibliotek. 
-Myrdal, et demokart papir med 7 poster –50 kart utdelt på Myrdal parkeringsplass ved 
Totlandsvegen og Ulsmåg skole. For anledningen var det hengt ut 7 postskjermer langs med 
grusveien i Myrdalen 
 
Vi besøkte også og lanserte tilbudet på Apeltun skole, Kaland skole, Skjold Skole, Smørås 
skole, Stend VGS og Ulsmåg Skole, og delte ut alle gratiskartene Bjørnevatn, Skjold og 
Myrdal. 
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Omsetning: 
Vi solgte 139 tur-O-konvolutter mot 135 i 2018, og med med de 15 solgte «full tur-O-
pakke» på nettet, ble salgstallet 154. Vi solgte kun 5 kart med de fargede blå/røde/svarte 
turene, dvs. på samme lave nivå som i 2018, men slikt salg var heller ikke noe vi satset på, se 
tabell nedenfor.  

 
49 konvolutter ble delt ut til medlemmer i gruppen, inkludert i aktivitets-avgiften. 13 
konvolutter ble tildelt deltagerne på vårt nybegynnerkurs mens 4 ble gitt som gave til våre 
utsalgssteder.  
 
Tabell for salg og utdelte tur-O-konvolutter for i år og foregående år. 

 
  År 

Bergen  
Turlag 

Sport Norge 
Lagunen 

Inter-
sport 

Esso  
Skjold 

TOTALT 
Over disk 
utsalgs- 
Steder 

Solgt på  
stand etc.  

Utdelt til 
medlem-
mer  

Utdelt til 
rekrutter 
(13) og  
Gave (4) 

SUM: 
Salg+ut- 
delte 
konvolutter. 

2019 14  53 15 25 107 32 49 17 
 

205* 

2018 18 35 12 38 103 32 58 -- 193 
2017 17 59 13 20 109 10 64 10 196 

*tar vi med «full pakke»-nettsalget på 15 blir det total «omsetning», salg + utdelte 
konvolutter 220 i 2019. 
 
200 kart Stendafjell er solgt til Nordahl Grieg VGS. 
 
Nettsalg: Samtlige kart    Enkelt-kart          Kart med fargede turer 
  Full pakke m/alle poster   blå-rød-svart               . 
År 2019  15  5    5  
År 2018                        3  3    9 
År 2017  10                      4                          8 
 
Økonomi:  
Sesongen 2019 gav oss inntekter slik: Salg av konvolutter/kart og nettsalg: kr 28083 og kart 
til Nordahl Grieg kr 9000. Vi fikk ikke noe tilskudd for grønne turer fra NOF i 2019. 
Utgifter: Karttrykk hos Molvik Trykkeri: kr 3486. kjøp av medaljer kr 1580 og avgift til 
NOF 15% kr 5562. Dette gav et netto økonomisk bidrag på kr 26.450,- til Fana IL, 
Orienteringsgruppen.  
  
Registrering av poster (klipp) på nettet: 
Til sammen 130 personer registrerte 4366 poster (klipp) på nettsiden, som er en halvering fra 
oppslutningen på 269 i 2018. Av de 130 kom ca. 35 fra Nordahl Grieg VGS og 20 fra vår 
egen orienteringsgruppe. Vi får opplyst fra Nordahl Grieg, at det var like stor aktivitet med 
postbesøk som i fjor, men at registrering på nettet var mye lavere i år enn i fjor. Av disse 130 
var 20 av våre egne medlemmer som registrerte poster på nett, men antallet som har gått tur 
og funnet våre poster er antagelig betydelig høyere. På landsrankingen plasserte vi oss på 30 
plass blant landets tur-O-arrangører. 
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Premiering: 
Månedens post: En postkasse med navneliste har hengt på en dedikert post hver måned. Folk 
har skrevet seg på listene, og ved veiet uttrekning har en familie med barn hver måned fått en 
fin oppmerksomhet av små-premier samt Fanas 90-års-jubileumsbok fra 2010, og blitt 
presentert med tekst foto på Tur-O-bloggen. Vi premierte også to deltagere som besøkte to 
av våre månedens poster. Også disse fikk jubileumsboken. 
 
De internasjonale kodene med grønne, blå (2 poeng), røde (3 poeng) og svarte (4 poeng) 
poster fortsatte i 2019, og framgikk av postbeskrivelsene i konvolutten. 19 av deltagerne 
samlet tilstrekkelig poeng til et gullmerke, 6 personer til sølvmerke og 16 personer til 
bronsemerke. Det var, som tradisjonen er, kun de som virkelig ønsket det, som fikk slikt 
tilsendt merke. Tre deltakere greidde gullmerke for 5. gang og ble tildelt en Tur-O-plakett i 
bronse. 
 
 

Rapport fra treningskomitéen 
 
Treningskomitéen 
Vibeke Tefre Grieg (leder) 
Ole Tørnqvist 
Tord Bell Myking 
Hans Richard Brattbakk 
Annhild Fetveit 
 
Trening vinter 2019 
Det ble gjennomført fellestreninger om torsdagene gjennom vinteren og frem til påske på 
Fana Arena. 
 

 kl.18-19: Trening for rekruttene inne i speilsalen på Fana Arena. Opplegget ble kjørt 
av Synne Skjærstein. 

 kl.18-19: Intervalltrening ute for løpere fra ca 12 år. Ledet av treningskomitéen. 
 kl.19-20: Styrketrening for løpere fra ca 12 år. Ledet av Kristian Hansen Bruvik 

 
Gjennomsnittlig var det 6-8 rekrutter på innetreningene. På intervalltreningene var det 
gjennomsnittlig 8-10 løpere, og 15-18 inne på styrketreningen. 
 
 
Vintercup 2018/2019 
Det ble arrangert Vintercup fra Fana Arena, 2 løp ble arrangert november og desember 2018. 
Deretter ble det arrangert 3 løp i januar, februar og mars 2019, totalt 5 løp i vintercupen. 
Disse løpene var åpen for løpere fra andre klubber. 
 
03.01: Vintercup nr.3 
07.02: Vintercup nr.4 
07.03: Vintercup nr.5 
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Nybegynnerkurs 
Det ble arrangert nybegynnerkurs med oppstart torsdag 2.mai på Fana Arena. Hovedansvar 
for kurset var Synne Skjærstein 
Kurset tilbød: 

 Grunnleggende teoretisk opplæring i o-teknikk 
 Veiledning etter behov 
 Orienteringsløyper i nærområdene 
 Meningsfylt trening også for de foresatte som ønsket det 

Ca 15 barn deltok på oppstartsdagen. De påfølgende torsdagene hadde rekruttene tilpasset 
opplegg/løyper på sprintkart og vanlig kart. Dessverre gikk antall nybegynnere ned på hver 
trening, og tilslutt var det jevnt ca 5 nybegynnere med på treningene. 
 
Treninger våren 2019 
Treningene etter påske ble arrangert om torsdagene, og da var det trening med kart. Alle 
treningene hadde egnet opplegg for nybegynnere og aktive løpere. Aktive løpere hadde både 
intervalltrening og o-teknisk økt på disse treningene. 
N = Nybegynnere (N-nivå) / A = Aktive løpere (B/A-nivå) 
 
Dato Kart 
25.april Slåtthaug (N), Smøråsen (A) 

2.mai 
 

Slåtthaug (N), Smøråsen (A) 

9.mai 
 

Slåtthaug (N), Smøråsen (A) 

23.mai 
 

Dyngelandsåsen (N + A) 

6.juni 
 

Dyngelandsåsen (N + A) 

13.juni 
 

Orrtua (N + A) 

20.juni 
 

Orrtua (N + A) 
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Treninger sensommer/tidlig høst 2019 
Treningene etter påske ble arrangert om torsdagene, og da var det trening med kart. Alle 
treningene hadde egnet opplegg for nybegynnere og aktive løpere. Aktive løpere hadde både 
intervalltrening og o-teknisk økt på disse treningene 
N = Nybegynnere (N-nivå) / A = Aktive løpere (B/A-nivå) 
 
Dato Kart 
22.08 Smøråsen 

29.08 Havet 

05.09 Smøråsen 

12.09 Fanasæter 

19.09 Stendafjellet 

26.09 Bontveit 

03.10 Skjold 

 
Lynkurs 
Det ble arrangert lynkurs på den første treningen med kart etter sommeren. Dette ble 
arrangert på Smøråsen. På dette lynkurset dukket det opp 8 nye løpere, men dessverre har 
ingen av dem blitt fast med videre på treninger og løp. 
 
Treninger høst/tidlig vinter 2019 
Det ble satt opp et nytt treningsoppsett for høsten med ulike treninger. 
N = Nybegynnere (N-nivå) / A = Aktive løpere (B/A-nivå) 
 
 
Mandag 
 

A: Basistrening i regi av Fana IL.  
For ungdom 13 år – 
Fana Arena, trener: Erlend Bolstad Raa  

Tirsdag 
 

A + N: O-teknisk 
Urb-o x 1 pr mnd i regi av Varegg /  
Vintercup x 1 pr mnd i regi av Fana 
 

Onsdag 
 

A: Høyintensitetstrening 
Intervalltrening, Fana stadion, ledet av treningskomitéen /  
Natt-cup x 1 pr mnd 
 

Torsdag 
 

A: Rolig løpetur + 
Styrketrening 
Løpetur fra Fana Arena, ledet av treningskomitéen 
Styrketrening Fana Arena, ledet av Erlend Bolstad Raa 
 
N: Innetrening  
Fana Arena, ledet av Synne Skjærstein 

 
Det har gjennomsnittlig vært 6-8 rekrutter på treningene for rekruttene.  På løpetreningen har 
det vært gjennomsnittlig 8-14 løpere, og på styrketreningen 14-20 deltakere. 
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Prosjekt i regi av Fana IL 
 Fana Atleten 

O-gruppen har hatt 4 deltakere i Fana Il sitt satsingsprosjekt; Fana Atleten. 
Dette er: 
Kristine Bog Vikane 
Marie Roll-Tørnqvist 
Stella Dahle 
Brage Bell Lysaker 
 

 Basistrening Fana Stadion 
    O-gruppen har hatt 7 løpere som har deltatt på basistrening om mandagene, trening 

på tvers av gruppene i klubben. Dette er: 
 Kristine Bog Vikane 

Marie Roll-Tørnqvist 
 Karoline Strandenes 
 Stine Tefre Grieg 
 Judit Møller 
 Oskar Heksem 
 Brage Bell Lysaker 
 

 Fana Elite Utvikling 
O-gruppen har hatt 1 løper som har deltatt i Fana IL sitt satsingsprosjekt; Fana Elite 
Utvikling. Dette er: Birk Bell Lysaker 
 

Vintercup 2019/2020 
Det ble arrangert 2 løp i vintercupen 2019/2020. Disse ble arrangert på O-gruppen sine 
sprintkart og løpene var åpen for løpere fra andre klubber. 
 
Årets jente- og gutteløper 
Årets gutteløper har igjen levert en solid sesong i en krevende klasse hvor lokal konkurranse 
delvis er i norgestoppen. Det ble tre KM-medaljer hvor av 2 i edleste valør. Han bet godt fra 
seg i både pokalkampen og rankingen med solide 2.plasser totalt. 
Nasjonalt er han som oftest å finne langt oppe på beste halvdel. I år ble det premieplass i 
Hovedløpet langdistanse. Dessuten solide plasseringer rundt nr.10 i både vårløp, pinseløp og 
O-festivalen. 
Internasjonalt ble det deltagelse i O-ringen hvor han leverte bra i tøff konkurranse i krevende 
terreng. 
Han er treningsvillig og lettrent. Og en så langt allsidig idrettskarriere gir grunnlag for en 
god utvikling som o-løper i årene som kommer. 
Med deltagelse i store nasjonale og internasjonale løp i årene som kommer, blir det 
spennende å følge utviklingen til årets gutteløper. Med krevende bergensterreng som 
hjemmebane har alle muligheter for å bli en «rå» o-løper når det blir kombinert med erfaring 
i flere ulike typer terreng. 
Årets gutteløper er Brage Bell Lysaker.  
 
Årets jenteløper har også i år hatt en flott utvikling som o-løper. Hun har utviklet både 
løpsstyrken og ikke minst o-teknikken. Det har blitt større avstand mellom de store 
bommene.  
Lokalt ble det kretsmestertittel, 1.plass i klubbmesterskapet, flere topplasseringer i rankingen 
og pokalkampen og 2.plass i rankingen totalt. 
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Nasjonalt ble det premieplass som nr. 19 i Hovedløpet sprint, meget sterk 4.plass i O-
festivalen langdistanse og gode plasseringer i vårløp og pinseløp. 
Internasjonalt ble det deltagelse i O-ringen hvor hun leverte bra i tøff konkurranse i krevende 
terreng. 
Med sin inkluderende væremåte bidrar hun sterkt til det gode jentemiljøet i Fana O-gruppe.  
Årets jenteløper er, i år som i fjor, Kristine Bog Vikane.  
 

 

Rapport fra kartkomitéen 
 
Kartkomitéen har bestått av: Øistein Bøe, Geir Heksem, Magne Raadal og Per Vold.  
Komitéen har hatt 2 møter i året som gikk. 

 
1. Nytt kart over Totlandsfjell, Livarden, Solbakkefjell og Havet 

a. Totlandsfjell 

Status og kort oppsummering om prosjekt Totlandsfjell. Området strekker seg fra 
Myrdalsvatnet i vest, over Totlandsfjell og Livarden opptil Dyrdalsvatn i nord og ned til 
Frotveit og Solbakkefjell i øst. I sør er det avgrenset av Bontveitvegen. Det er på ca. 16 km2, 
og det er bevilget tippemidler på kr. 300000 til prosjektet.  Utgiftene var i søknaden stipulert 
til kr. 600000, hvor kr. 530000 var kontant utgifter. Resten er dugnad og administrative 
utgifter. Det ble søkt om delutbetaling av tippemidlene våren 2019 og kr 225000 er blitt 
utbetalt. Sluttregnskapet ble sendt til kommunen i november. Det er godkjent, og de 
resterende kr.75000 kommer muligens inn på konto på årets regnskap.    
 
Roar Forbord har laget det digitale grunnlaget med laserkurver, FKB data samt myrer og 
vegetasjon basert på flyfoto.  Gunnar Gytri har synfart og tegnet kartet. Han avsluttet 
arbeidet i september etter justeringer basert på innspill fra løypeleggere, kart- og 
løypekontrollør. Per Vold var med på disse kartkontrollturene. Jan Solli som har vært 
kartkontrollør, var meget godt fornøyd med kartet.  Det stadfestes i et kartkontrollskjema og 
sendes til leder i kartrådet i HOK, som da formelt godkjenner kartet med signatur og 
stempel. 
 

b. Solbakkefjell og Havet 
Det digitale grunnlaget til Roar Forbord omfattet også Solbakkefjell og Havet og var totalt 
på ca 30 km2. Solbakkefjelldelen er på ca. 6 km2 og ble synfart og tegnet av portugiseren 
Tiago Aires i perioden august- september i 2018. Per Vold har synfart og tegnet Havetdelen 
på ca. 5 km2 i perioden november 2018- juni 2019. Høsten 2019 er deler av skrålien ned mot 
Hausdal også synfart og tegnet. Det meste av denne er lite aktuell for O-løp, men deler av 
den kan brukes til Tur-O. 
 
Jørn Torgersen har vært kartkontrollør. Han har hatt 6 turer i terrenget og brukt 4-5 timer 
hver gang. Per Vold har vært med på 3 av turene. Totalt har han notert ca. 200 punkter med 
små og større avvik fra normen. De aller fleste er små avvik. Per Vold har hatt flere turer i 
terrenget for å sjekke og rette opp de avvikene som krevde resynfaring. Mange av avvikene 
går på myr/ikke myr og avgrensing av myr. Oppe på Solbakkefjell ble det f.eks. brukt farlig 
myr, karttegn 307 flere steder. De er endret til pytt/grunt vann etter anbefaling fra kontrollør. 
Videre er deler av den merkede stien opp til Solbakkefjell fra veien på Frotveit, like ved 
broen over elven på østsiden av Frotveitvatnet, blitt lagt om; den er resynfart og tegnet inn på 
nytt. 
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Kartkontrollør sin oppsummering er at kartet er homogent og godt synfart og at Fana IL har 
fått et flott nytt kart. Det er godkjent og formelt signert leder i kartrådet i HOK. 
 
2. Hop-Nesttun-Paradis og Skjold 
Magne Raadal har jobbet videre med kartet og utvidet det til å omfatte Nesttun sentrum, 
Midtun og Tveiterås. Han har dessuten oppdatert kartet Skjold flere steder, blant annet på 
Lagunen, i Dyrhaugen og Nesttunbrekka. 
 
3. Nytt kart over Smøråsen og Stendafjellet 
Det er sendt spillemiddelsøknad til nytt kart på kr.428 000. Spillemidler dekker 50% av 
utgiftene og blir da på kr. 214 000. Roar Forbord er engasjert til å lage et nytt grunnlag.  
 
4. Oppdateringer og revisjoner av eksisterende kart 
Per Vold har oppdatert Dyngeland ved å erstatte de gamle symbolene med ISOM 2017-2 
symboler og justert spesielt dem som ikke tilfredsstiller kravene til størrelse og avstand 
mellom symboler med samme farge. Det gjelder avstand og lengde på skrenter, avstand 
mellom høydekurver og høydepunkt. Videre er det lagt inn nedfall. 
 
Det er også gjort en del mindre endringer på Smøråsen og Stendafjellet ifm med årets tur-O. 
Det gjelder først og fremst nye stier. 
 
5. Kartutskrifter 
Per Vold har skrevet ut ca. 5000 kart til Tur –O, 5 terminfestede løp, 2 klubbmesterskap og 4 
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 ca. 800 kart til klubbens treninger og til vintercupene. 
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Arrangementsutstyr 
 

Materiell Ev. lagret utenfor Fana 
Arena 

3 Minitime recorder (MTR) 
m/skriver 

 

1 ekstra skriver til MTR Strand 
PC 2009 Oldervoll 
PC 2015 Oldervoll 
Laser printer Raadal 
2 Laserprinter,en ny 2018 Vold 
Div.Datakabler  
  
Postenheter:  
40 Postenheter 
 Nr 120-160 
126 skrotet 

 

11  0-enheter  

2 100 enheter  
20 gamle postenheter Raadal 
 82 postflagg  
 10 små postflagg  
50 Reflekser sylindre  
40 Refleksbånd  
  
Utstyr:  
1 strømaggregat  
EL-sag oppladbar Ormberg 
Lamineringsmaskin Raadal 
50 m kabelsnelle  
Sveisemaskin Lokalisering sjekkes nærmere 
  
Telt  
2 tunneltelt  
2 hustelt Fanahytten 
1 Party telt Fanahytten 
Do telt  
  
Annet arrangement utstyr  
3 vimpler (beach)  
1 Startklokke  
2 Start og målseil  
1 Tur-O seil  
1 Fanaflagg  
11 kompass  
24 utleiebrikker  
plastlommer A4  
Sikkerhetsnåler  
Gummistrikk  
Stiftemaskiner  
Saks  
  
Salg  
Kaffetrakter  
Vannkoker  
Vaffeljern  
Premier  
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Medlemstall Fana IL,  Orienteringsgruppen 
 

 D-
12 

D13-
19 

D20
-25 

D26- sum D H-
12 

H13-
19 

H20-
25 

H26- Sum H Sum 
medlemmer 

31.12.2008 11 11 1 30 53 13 25 3 76 117 170 

31.12.2009 15 14 2 36 67 14 27 3 65 109 176 

31.12.2010 10 14 1 35 60 14 23 4 67 108 168 

31.12.2011 7 12 2 39 60 10 17 6 69 102 162 

31.12.2012 7 10 2 33 52 10 11 5 62 88 140 

31.12.2013           136 

31.12.2014 10 7 2 38 57 9 8 2 67 86 143 

31.12.2015 10 10 2 37 59 14 7 2 69 92 151 

31.12.2016 10 11 3 41 65 11 16 2 63 92 157 

31.12.2017 13 14 3 41 71 10 12 5 62 89 160 

31.12.2018 11 16 2 39 68 12 10 5 65 92 160 

31.12.2019 10 16 5 39 70 17 11 3 71 102 172 

Gunnar Dyngeland og Magne Raadal er æresmedlemmer. 
23 av medlemmene over 40 år (10 damer og 13 herrer) er støttemedlemmer. 
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Resultater 2019 
 

KM sprint 
D 13-15: Judit M. Møller nr.3 
H 13-15: Brage Bell Lysaker nr.1, Oskar Heksem nr.2 
D 16-18: Kristine Bog Vikane nr.2 
H 16-18: Birk Bell Lysaker nr.1 
D 19-: Rannveig Nordhagen nr.6, Marianne Heldal nr.10 
H 19-: Erik Vikane nr.15, Knut Utne nr.17, Geir Heksem nr.18, Hans-Richard Brattbakk nr.20 
 
KM sprintstafett 
H 15-: Fana 1 (Knut Utne og Brage Bell Lysaker) nr.7 
 
KM stafett 
D 13-16:  
Fana 1 (Kristine Bog Vikane, Marie Roll-Tørnqvist) nr.1,  
Fana 2 (Karoline Strandenes, Stine Marie Tefre Grieg) nr.3 
H 13-16: 
Fana 1 (Brage Bell Lysaker, Oskar Heksem) nr.2 
Fana 2 (Sondre Batalden, Judit M. Møller) nr.5 
D 17-:  
Fana (Dagrun Daltveit Slettebø, Vibeke Tefre Grieg, Rannveig Nordhagen) nr.2 
H 17-:                                                                                                                                       
Fana 1 (Birk Bell Lysaker, Bjørn Hølleland, Jan Kocbach) nr.2  
Fana 2 (Geir Heksem, Knut Utne, Hans-Richard Brattbakk) nr.10                                                                                                                             
 
NM sprint 
H 17-18: Birk Bell Lysaker nr.5 
 
Hovedløpet lang 
D 14-16C: Stella S. Dahle nr.3 
H 15: Brage Bell Lysaker nr.18 
D 16: Marie Roll-Tørnqvist nr.27, Kristine Bog Vikane nr.30 
H 16: Sondre Batalden nr.58 
 
Hovedløpet sprint 
D 16: Kristine Bog Vikane nr.19, Marie Roll-Tørnqvist nr.38, Stella S. Dahle nr.54 
 
KM mellom 
D 13-14: Karoline Strandenes nr.3 
H 13-14: Oskar Heksem nr.1 
D 15-16: Kristine Bog Vikane nr.1, Marie Roll-Tørnqvist nr.3 
H 15-16: Brage Bell Lysaker nr.2 
D 17-: Rannveig Nordhagen nr.3 
H 17-: Jan Kocbach nr.4, Geir Heksem nr.17, Torgeir Strand nr.19, Knut Utne nr.21 
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KM lang 
D 13-14: Karoline Strandenes nr.3 
H 13-14: Oskar Heksem nr.1 
D 15-16: Kristine Bog Vikane nr.2, Marie Roll-Tørnqvist nr.3  
H 15-16: Brage Bell Lysaker nr.4 
D 40-: Rannveig Nordhagen nr.3 
H 40-: Jan Kocbach nr.1, Geir Heksem nr.2 
H 50-: Bjørn Hølleland nr.2, Tord Bell Myking nr.7, Ole Tørnqvist nr.14 
H 60-: Ørjan Eirik Valestrand nr.5, Torgeir Strand nr.6 
H 70-: Per Vold nr.2 
 
DM mellom 
D 13-14: Karoline Strandenes nr.1, Judit M. Møller nr.3, Stine Marie Tefre Grieg nr.4 
H 13-14: Oskar Heksem nr.3 
D 15-16: Kristine Bog Vikane nr.3 
H 15-16: Sondre Batalden nr.12 
H 21-: Jan Kocbach nr.6 
D 40-: Rannveig Nordhagen nr.2, Vibeke Tefre Grieg nr.5 
H 50-: Erik Vikane nr.6, Tord Bell Myking nr.7 
H 60-: Torgeir Strand nr.2 
D 70-: Astrid Ormberg nr.2 
H 70-: Per Vold nr.5, Jan Olav Ormberg nr.8 
 
DM lang 
D 13-14: Karoline Strandenes nr.2, Judit M. Møller nr.3, Stine Marie Tefre Grieg nr.6 
H 13-14: Oskar Heksem nr.5 
D 15-16: Kristine Bog Vikane nr.2 
H 15-16: Brage Bell Lysaker nr.6 
D 40-: Rannveig Nordhagen nr.2, Vibeke Tefre Grieg nr.4 
H 40-: Jan Kocbach nr.2 
H 50-: Erik Vikane nr.5, Tord Bell Myking nr.8 
H 60-: Torgeir Strand nr.3 
D 70-: Astrid Ormberg nr.2 
H 70-: Jan Olav Ormberg nr.5 
 
Veteranmesterskapet, sprint 
H 60-: Ørjan Eirik Valestrand nr.18 
D 70-: Audny Totland nr.12 
H 70-: Atle Alvheim nr.11 
H 75-: Per Vold nr.3 
H 80-: Olav Totland nr.4 
 
Veteranmesterskapet, lang 
D 70-: Audny Totland nr.12 
H 70-: Atle Alvheim nr.9 
H 75-: Per Vold nr.27 
H 80-: Olav Totland nr.4 
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Veteranmesterskapet, mellom 
H 60-: Ørjan Eirik Valestrand nr.18 
D 70-: Audny Totland nr.14 
H 70-: Atle Alvheim nr.15 
H 75-: Per Vold nr.11 
H 80-: Olav Totland nr.8 
 
O-idol 
D-16: Kristine Bog Vikane nr.10, Marie Roll-Tørnqvist nr. 25. 
 
NM jr. stafett 
D17: Fana (Kristine Bog Vikane, Marie Roll-Tørnqvist, Hanne Daltveit), nr.15 
 
KM natt 
D 15-18: Kristine Bog Vikane nr.3 
H 15-18: Brage Bell Lysaker nr.1 
D 19-: Annemarie B. Aarnes nr.3, Rannveig Nordhagen nr.4 
H 19-: Jan Kocbach nr.2 
 
HOK rankingvinnere 
H 13-14: Oskar Heksem 
D 40-: Rannveig Nordhagen 
H 40-: Geir Heksem 
H 70-: Per Vold 
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