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Verv i Fana IL Orienteringsgruppen 2021: 
 

Styret Leder Bjørn Batalden  

  Nestleder Torgeir Strand 

  Arrangement Elin Kryvi Strandenes 

  Kasserer Atle Alvheim 

  Trening Ole Tørnqvist 

  Sekretær Marianne Heksem 

Treningskomité Leder Ole Tørnqvist 

   Geir Heksem 

   Maaike van Langen 

   Tord Bell Myking 

   Rannveig Nordhagen 

Tur-o og Stolpejakt komité Leder Jan Olav Ormberg 

    Knut Erik Gulbrandsen 

    Einar Nordås 

    Ketil Nummedal 

  Ann Elin Bendiksen 

Kartkomité Leder Per Vold 

    Øistein Bøe 

    Geir Heksem 

    Magne Raadal 

  Dagrunn Daltveit Slettebø 

Materialforvaltere  Fana Arena Harald Lyngtun 
 

 Fanahytten Harald Risnes 

Informasjonsansvarlig, i perioden 
jan – mai. 

  Torgeir Strand 

Hovedadministrator i Eventor   Torgeir Strand 

Kontaktperson for Fanahytten   Magne Raadal 

Valgkomité Leder Rannveig Nordhagen 

    Vibeke Tefre Grieg 

    Marianne Heldal 
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Verv i hovedlaget og overliggende organisasjonsledd 2021: 
 

Fana IL, styret Karen Clementsen Kayser (varamedlem) 
Fana IL, lovkomitéen Kirsti Lysaker 
Fana IL, hederstegnkomitéen Else Lerche Raadal  
Hordaland Orienteringskrets, styret Torgeir Strand (fungerende leder, økonomiansvarlig og 

nettredaktør) 
Hordaland Orienteringskrets, hederstegnkomitéen Jan Kocbach 
Hordaland Orienteringskrets, valgkomitéen John Olav Alvsvåg 
Norges Orienteringsforbund, regelutvalget Torgeir Strand 
Norges Orienteringsforbund, kontrollkomiteén Torgeir Strand 

 
I Hordaland Orienteringskrets har det ikke vært avholdt ting i 2021. 
 
 
 
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 
31.12.2020 8 16 4 38 66 16 12 3 71 102 168 
31.12.2021 18 19 4 38 79 20 13 2 73 108 187 

Siste år har total medlemsøkning vært på 11%. Størst økning i de yngste gruppene og 
spesielt blant jentene. 

Gunnar Dyngeland og Magne Raadal er æresmedlemmer i Fana IL. 
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Rapport fra styret  
 
Det har vært 9 styremøter i perioden mellom o-gruppens årsmøte i 2021 og 2022. På grunn 
av koronaepidemien i 2021 ble de fleste av møtene gjennomført digitalt. 
 
Koronaepidemien har påvirket o-gruppens aktiviteter også i 2021. Flere aktiviteter og løp har 
blitt avlyst.  Økonomisk har o-gruppen også i år kommet godt ut av de støtteordningene som 
her vært tilgjengelig under koronaepidemien.  
 
Det har vært vanskelig å oppnå alle målsetninger for 2021 blant annet pga korona-
situasjonen. Det er vanskelig å være synlig når en skal unngå å samle folk. Tilbud om 
instruksjon til nye rekrutter ble gitt gjennom 4 treninger i vår og 4 treninger i høst. 
Medlemstallet har økt. Vi har fått laget et av to planlagte skolekart (Kringlebotn). 
Treningstilbudet har vært godt til ungdommene, men lidd pga koronasituasjonen for de 
voksne. Det har vært vanskelig å gjennomføre felles turer og sosiale sammenkomster for 
alle. Det har vært noen mindre grupper som har reist og overnattet felles til bla DM i 
Haugesund. Det var også arrangert felles overnatting under Norsk O-festival i Kongsberg. 
 
I 2021 endret man på informasjonsflyten innad i O-gruppen. Man valgte å bruke flere 
informasjonskanaler; Instagram (ansvarlig: Kristine Vikane), Facebook (ansvarlig: Sondre 
Batalden) og SPOND (ansvarlig: Geir Heksem, treningsgruppen). Den ukentlige mailen 
utgikk. Med dette oppsettet fikk man svært god kontakt og nådde frem med informasjon til 
de yngre løperne mens det viste seg at blant den eldste delen av medlemsmassen var 
ukesmailen et savn og dette ønsker styret nå å jobbe med. 
 
  
Fana IL vant årets Pokalkamp og var blant klubben med flest deltakere (full oversikt 
mangler). 
 
Av arrangementer utenfor Hordaland, som hadde mange deltakere fra Fana IL er Geilo 4-
dagers hvor vi stilte med vel 20 løpere. 
 
I tillegg skulle vi arrangere HBIK-løp (bedriftsløp) 15.april og 18. mai, som begge måtte 
avlyses pga. koronasituasjonen. 
 
På NOFs digitale kompetansehelg i november deltok Geir Heksem, Jan Olav Ormberg og 
Ketil Nummedal fra Fana IL. I tillegg deltok Torgeir Strand som HOKs representant. 
  
Styret arrangerte ikke juleavslutning i år pga. koronarestriksjoner. 
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Økonomi 

Orienteringsgruppen har bak seg to svært uvanlige økonomiske driftsår på grunn av Korona-
pandemien. Ved årsskiftet 2020/-21 hadde gruppen en total bankbeholdning på kr. 744.026,-
Av dette var kr.130.000,- da reservert i et kart-fond med egne statutter. Ut fra gjeldende 
statutter skal kartfondet tilføres kr 25.000,- av spillemidlene til Smøråskartet i 2021. Styret 
foreslo i 2020 at utgiftene for nytt Svartevatn-kart, opptil kr. 50.000,- i 2021, skal belastes 
kartfondet, og at dette fondet i så fall forutsettes å ha en saldo pr. 31. desember 2021 på 
minst kr 105 000,-, til disposisjon for senere år. (130.000+25.000-50.000) Foreløpig er det 
bare registrert utgifter til konstruksjon av grunnlag på kr. 30.812 i 2021, kartfondet skal da i 
forhold til vedtak på siste årsmøte stå med kr. 124.188,- ved årsskiftet, før evt. avskrivning. 

Den tidligere treningsavgiften har blitt endret til en gradert aktivitetsavgift som tar hensyn til 
familiesammensetning, avgiften dekker klubbens utgifter til trening, lokal løpsaktivitet og en 
Tur-O-konvolutt pr. familie. Totalt ble det for 188 medlemmer i 2021 fakturert ut kr. 30.150, 
av det er det registrert innbetalt 27.225, som er ca. 90%   Alle utgifter som klubben har 
dekket og skal ha refundert er kommet inn. Ut over dette er inntektssiden sterkt merket av 
engangsinntekter. I posten offentlige tilskudd ligger kr 164.000,- som er bevilgede tilskudd 
til Smøråsen-kartet som ble ferdigstilt i 2020. I private tilskudd ligger kr 100.000 fra 
Sparebanken Vests ildsjel-fond og 5.000 fra Fana Sparebank. Gaveposten på nesten 20.000 
er knyttet til navnet Ingrid Roll, som gikk bort i 2021. Tur-O og Stolpejakten har samlet 
bidratt på inntektssiden med ca. kr. 80.000. Totalt viser regnskapet ca. 533.000 i samlede 
inntekter. 

På utgiftssiden kan en grovt skille ut 4 typer utgifter. Idrettslig aktivitet og trening har kostet 
om lag 150.000. Investeringer i anlegg beløper seg til 184.000 Som en tredje kategori er ført 
opp 100.000 i avskrivninger av kart/anlegg og til dette kommer ca. 47.000 i driftsutstyr og 
administrasjon, det dekker alt fra O-Cad-lisenser til revisjon.  

Som i fjor har korona ført til at både for inntekter og utgifter kan det være vanskelig å 
sammenligne med budsjett eller med tidligere år.  Når det gjelder det rent økonomiske kan vi 
konkludere med at det har vært et godt år. Utgiftene til idrettslig deltakelse har både i 2020 
og i 2021 vært lavere enn normalt og det er beklagelig. Samtidig har mye av 
inntektsbortfallet blitt kompensert i form av korona-krisepakker og andre engangsinntekter. 
Det medfører at O-gruppen i 2021 etter avskrivninger kan bokføre et overskudd på i 
overkant av kr. 50.000 

Det presiseres at regnskapet som forelegges orienteringsgruppens årsmøte ikke er revidert, 
regnskapet er foreløpig heller ikke helt i samsvar med det som er bokført av 
administrasjonen i Fana IL. Samarbeidet med den økonomiansvarlige i hovedlaget har vært 
meget godt og konstruktivt.  
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Rapport fra turorienteringskomitéen 
 
330 personer registrerte poster under årets turorientering i Fana IL, en nedgang på 26% fra 
450 i 2020. 17042 postbesøk ble registrert, og på norgesrankingen plasserte vi oss som nr. 
30.  
 
Vi registrerer at selv om salget er omtrent som i 2020, så går brukertallet markert ned. Det 
kan skyldes at vi taper (noe som er velkjent) i konkurranse med stolpejakten som vi selv er 
med å arrangere (se nedenfor). Særlig siden stolpejakt-kartene er gratis, mens vi tar betaling, 
og videre at Stolpejakten baseres på kart på skjerm. En annen grunn kan være at 2020 var et 
«ekstrem-år med pandemi, der turorientering var nesten eneste anbefalte idrettsform, når 
nesten alt annet var nedstengt. En tredje grunn kan være den varierende deltakelse vi erfarer 
fra elevene på Nordahl Grieg VGS fra år til år, og som vi ikke har helt kontroll på. Pussig 
nok er kartet Svartevatn som skolen kjøpte 200 eks. av, vårt mest «avsidesliggende» tilbud, 
men samtidig årets mest besøkte – av 189 personer (se tabell).  
 
Vi har fortsatt et potensiale for å holde tur-O aktiviteten oppe, ved en enda mere aktiv 
markedsføring i ulike kanaler, og salg av kart og konvolutter på «stand».  
 
Kart/deltakere. 
Sesongen varte fra 20. mars til 1. november med kart og antall deltakere slik: 
Skogsorientering                                   Ant. 
Deltakere 

Gratis kart - grønne turer – foto-O          Ant 
deltakere 

-Svartevatn – 40 poster                          189 
-Smøråsen/Bjørnevatn – 15 poster         150 
-Solbakkefjell – 30 poster.                       98 
-Frotveit – 20 poster.                              119 
-Totland/lysløypen 20 poster.                 111 

 
-Gatekart Paradis-Tveiterås – 14 poster        109 
-Gatekart Hop-Nesttun-Midtun -18 poster    124 
 
-Myrdal – 15 poster (august 2021).              32 

 
Det var til sammen 157 poster, og utvidet med 15 nye poster i Myrdal til 172 i august 2021, 
uten at dette kartet var «markedsført» særskilt for våre turglade. For postene i Myrdal tok vi, 
for intern testing av systemet, i bruk QR-skanning på hver post for direkte kode-overføring 
til brukerens profil på «turorientering.no/fana». Etter at noen barnesykdommer var løst 
utover høsten, fungerte det fint. 
 
I tillegg inneholdt konvolutten, infoark med områdekart, klippekort, omtale og fotos av 
kulturminner. Fra web-siden «turorientering.no/fana/» kunne foto-o-kartene og skogskartene 
lastes ned og skrives ut gratis hhv mot betaling. 
 
Markedsføring:  
Tilbudet ble annonsert i felles e-poster til tidligere deltakere, ved plakatoppslag, på 
turbloggen, annonse i Fanaposten – bl.a. en fellesannonse med Bergens Turforening, på 
fanail.no, Facebook og i heftet til Stolpejakten Bergen Sør. Tilbudet ble også omtalt i en to 
siders artikkel i Fanaposten sammen med presentasjon av Stolpejakten i april 2021. Den 
åpne turbloggen brukes til å formidle nyheter og info om tur-O. 
 
Konvolutter ble solgt av: SportNorge og Intersport Laguneparken, Esso-Deli de Luca, 
SportOutlet Nesttun og Turlaget, og ved selvbetjening fra postkasser på Totland, Nøttveit og 
Stend Stasjon hvis postkasse senere ble flyttet til Stendskogen. 
 
Prisen var kr 200, nedsatt 1/9 til kr 100. Fra web-siden kostet turpakken kr 100, nedsatt 1/9 

https://turorientering.no/fana/
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til kr 50. Enkeltkartene kostet kr 75 nedsatt til kr 25.   
 
Omsetning - konvolutter 
Vi solgte 303 kartpakker (262 konvolutter + 41 nettsalg), mot tilsvarende 307 i 2020. 
Kartene betales med VIPPS som skal angi salgssted, men det er mange innbetalinger uten 
slik angivelse. Ser vi på salgssted som er angitt, var salget: SportNorge 31, Inter-sport 13, 
SportOutlet 24, Esso 50, Turlaget 12 - Postkasser Totland 17, Stend 11 og Nøttveit 3.  
 
222 konvolutter, dvs. over 80% av de 262 ble solgt i mars, april og mai 2021, og bare 42 de 
neste 5 månedene av året.  
 
Vi delte ut 45 konvolutter til medlemmer/rekrutter, og 10 konvolutter som gave til 
salgssteder, grunneiere og sponsor. 
 
Samlet «omsetning» konvolutter papir/nett i 2021: 303 + 45 + 10 = 358 konvolutter. 
 
På nett solgte vi 15 enkeltkart for: Svartevatn, Solbakkafjell, Frotveit og Totland, en nedgang 
fra 52 kart fra 2020.  
 
200 turkart Svartevatn ble solgt til Nordahl Grieg VGS for bruk i deres undervisningen. 
 
Vi hadde én salgsstand, i mai på Nøttveit og solgte 3 konvolutter.  
                   
Grønne gratis turer på nettet og i papirform: 
Kartene Paradis-Tveiterås, Hop-Nesttun-Midtun og skogskartet Myrdal kunne også lastes 
ned gratis tilgjengelige med barnevogn og rullestol etc. NOF krevde tre grønne turtilbud for 
å kvalifisere til økonomisk støtte på kr 5000 som ble bevilget til O-gruppen..  
 
Skoler i Fanabygden fikk gratiskart. 
Papirkart og link til nedlasting fra web-siden ble også formidlet til Apeltun, Hop, Skjold, 
Smørås skoler, samt til Stend VGS, Slåtthaug VGS og Ungdomsskole, Storetveit, Paradis, 
Midtun og Ulsmåg skoler.  
 
NYTT AVSNITT, lagt til 10.02.22:  
 
Økonomi: 
Inntekter: Salg av konvolutter/kart og nettsalg kr 65.825, Nordahl Grieg VGS kr 9000, NOF-
tilskudd grønne turer 5000 og salg merker/plakett 560. SUM kr 80.385. 
Utgifter: Karttrykk hos kartkomiteen kr 20.000, Paradiskart hos Molvik Grafiske kr 3053, 
annonse i Fanaposten 1375 (felles med BT). Avgift 15% av totalt salg til NOF kr 9873,75. 
SUM 34.301. 
  
Vår tur-O-aktivitet gav følgelig et nettobidrag til Fana IL Orientering på kr 46.084.  
 
 
 
 
 
 
Aldersfordeling deltakere sesongen 2021. 
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Antall brukere som har registrert poster er altså redusert med 26% i forhold til 2020, fra 450 
til 330, se vurdering ovenfor. 
 
Premiering:  
23 deltakere registrerte de opprinnelige 157 postene, i årets tilbud mens 8 personer også 
registrerte de 15 postene i Myrdal.  
 
Poengene 1 for grønne, 2 for blå, 3 for røde og 4 poeng for svarte poster fortsatte i 2020, og 
framgikk av postbeskrivelsen. Tabellen ovenfor viser at 55 deltakere klarte gullkravet, 18 
sølv- og 34 kravet til bronsemerke. Merke kostet kr 30 for de over 17 år men var gratis for de 
yngre. 17 merker med tilhørende diplom og småpremier ble utdelt til blide deltakere. Også 
Sport Norge og Intersport bidro med gavekort-premier til vår tur-O i 2021. 
 
 
Felles postpunkter: Tur-O / stolpejakten. 
12 av våre tur-O poster hadde felles plassering med stolper på Kaland og Smørås sine kart, 
se omtale nedenfor. Når disse stolpene (ikke alle) ble skannet, fikk brukeren opp en 
oppfordring til også å ta med orienteringskart på tur, finne tur-O-poster og registrere koder.  
 
Dette å bruke stolpejakten til å reklamere for Fanas tur-orientering, er noe vi vil fortsette 
aktivt med kommende år 2022.  

 
STOLPEJAKT BERGEN SØR 2021 
Vi samarbeidet med Bjarg, Gneist, Kaland og Smørås IL om Stolpejakten Bergen-SØR. Til 
sammen var det satt ut 250 stolper, 50 stolper på hver klubb. Resultatet ble at hele 15134 
stolpejegerere har registrert til sammen 658 229 besøk på de 250 postene.  
 
Prosjektet har ligget under Tur-O komiteen, med bistand fra Kartkomiteens Magne Raadal. 
Han og Einar Nordås laget de fire kartbladene for sprintkartet Skjold og satte ut og 
underholdt stolpene hele sesongen fram til nyttår.  
 
Det ble signert en avtale mellom oss fem klubber, og vedtatt et budsjett som fordelte et 
overskudd likt på våre klubber. Både avtale og budsjett ble bekreftet av Styret i Fana 
Orientering og av Administrasjonen i Fana IL som også stilte en underskuddsgaranti.  
 
Resultatet ved sesongslutt gav et overskudd på kr 21750 til Fana Orientering.  
 
 
Forhistorie. 
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Høsten 2020 møtte vi Kaland og vi ble enige om et samarbeid mellom våre to klubber for 
Stolpejakten 2021. Avtalen innebar at Kaland skulle stå som arrangør/administrator, og at 
Fana skulle stille sine o-kart tilgjengelig. Dette ble ansett som gjenytelser mellom våre to 
klubber. 
 
Da Rieberfondene kom inn i bildet og ønsket at alle 5 lagene i Idretts-Bergen-Sør  - Gneist, 
Fana, Kaland Bjarg og Smørås IL skulle delta, var vi positive til det, samt at Smørås IL fikk 
anledning til å bruke vårt kart over Smøråsen, uten noen form for kompensasjon, selv om det 
medførte en intern diskusjon i klubben vår.  
 
IL Bjarg har satt ut sine 50 stolper i Stend skogen, under bruk av BT (Dagfinn Hole) sitt 
Orienteringskart og deres assistanse.  
 
Stolpehefte med kart. 
Det ble trykket et 24 siders hefte for utdeling med info om Stolpejakten, et oversiktsskart og 
samtlige 13 stolpekart. I tillegg fikk vi presentert Fanas og BTs Turorientering over en halv 
side fremst i heftet. 
 
Kart brukt av de fire andre klubbene:  
Kaland IL: Bjørnevatn, Birkelandsfjell, Frotveit, Solbakkefjell, Svartevatn (alle 5 er våre 
kart). 
IL Gneist: Arboretet, Siljustøl, Storrinden. 
Smørås IL: Smøråsen 
IL Bjarg: Stendskogen (Norgeskart i heftet, og Orienteringskart på skjerm.) 
 
Resultat: 
Klubb  Besøk  

 Fana 119714 
Kaland 46119 
Bjarg / BT 200899 
Gneist 199577 
Smørås 91759 
Total 658104 
Farge/vanskegrad Besøk Antall farge-

stolper 
Besøk pr. stolpe 

Grønn 348491 95 3630 
Rød 187816 81 2319 
Blå 115817 66 1755 
Svart 5980 7 854 
TOTAL 658104 250 2632 
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Rapport fra treningskomitéen 
 
Trening vinter 2021 
Det ble gjennomført fellestreninger i o-gruppens regi onsdager og torsdager fra nyttår frem 
til påske. Koronarestriksjoner medførte at det i deler av perioden kun var tillatt med 
fellestreninger for barn og unge. 
 

· Onsdag kl.1800-1930: Intervalltrening fra Fana stadion 
· Torsdag kl.18-19: Trening for rekruttene inne i speilsalen på Fana Arena. Opplegget 

ble kjørt av Synne Skjærstein. 
· Torsdag kl.18-19: Løpetur for løpere fra ca 12 år. Ledet av treningskomitéen. 
· Torsdag kl.19-20: Styrketrening for løpere fra ca 12 år. Ledet av Elisabeth Bolstad 

Raa 
 

Gjennomsnittlig var det 6-8 rekrutter på innetreningene. På intervalltreningene var det 
gjennomsnittlig 8-10 løpere, og 10 inne på styrketreningen. 
 
 
Vintercup 2021 
Det var planlagt for 3 vintercupløp. De to første (26/1 og 23/2) ble avlyst pga 
koronarestriksjoner. Det tredje ble arrangert 23/3. Kart Skjold, arena Apeltun skole. Antall 
deltagere (kun barn og unge) var 23, dette var barn og unge fra klubber i Bergen kommune.  
 
Nybegynnere 
Tilbudet til unge som ønsket å begynne med orientering var i 2021 et opplegg knyttet til fire 
av o-gruppens torsdagstreninger i vår (22/4-Smøråsen, 29/4-Siljustølen, 6/5-Totland, 20/5-
Frotveit). Dette opplegget ble valgt bevisst for å gjøre det mer tydelig at deltagelse var en 
introduksjon til å bli o-løper i Fana IL og ikke et separat kurs. 
Treningskomiteen ved Maaike van Langen og rekruttrener Synne Skjærstein hadde ansvaret 
for gjennomføring. 
6-9 barn deltok på dette opplegget disse fire torsdagene og ble også med på videre treninger 
utover våren.  
Etter sommerferien hadde vi samme opplegg. Veldig godt oppmøte første torsdag (26/8), 23 
deltagere. De neste torsdagene var oppmøtet 10-14. 
 
Synne ledet også rekruttreninger på Slåtthaug på to torsdager like etter påske (8/4 og 15/4). 

 
 
Treninger vår 2021 
I perioden 22/4 – 10/6 ble det torsdager arrangert 7 o-tekniske treningsøkter. Ansvaret for 
gjennomføring av treningene gikk på rundgang i treningskomiteen. Ulike kart og terreng ble 
benyttet. Det var tilbud for alle o-tekniske nivå. Planlegging og tegning av o-teknisk opplegg 
for A- og B-nivå hadde o-gruppens nye o-tekniske trener, Stefanie Steineman, ansvaret for. 
For hver trening laget hun et opplegg knyttet til et nytt o-teknisk tema. Stefanie hadde 
gjennomgang med utøverne i begynnelsen av hver trening. 
Opplegg for C- og Ny-nivå ble laget delvis av treningskomiteen og delvis av Stefanie.  
På klubbmesterskapet bidro treningskomiteen med løypelegging (Geir Heksem). 
 
Treningskomiteen fikk svært god hjelp av pensjonistgruppen i o-gruppen med utsetting og 
delvis innhenting av postflagg for hver trening. Einar Nordås koordinerte denne oppgaven og 
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bidro til at det hver torsdag kunne gjennomføres kvalitetsøkter med postflagg på 
postdetaljene.  
 
Treninger sensommer/tidlig høst 2021 
O-tekniske treninger etter sommerferien og fram til høstferien ble arrangert på tilsvarende 
måte som gjennom våren med de samme aktørene involvert. 8 treninger ble arrangert der 
ulike terreng ble benyttet.  
 
Treninger høst 2021/ vinter 2022 
 
Det ble arrangert fellestreninger onsdager og torsdager fra høstferien. Alle treningene ble 
arrangert i henhold til gjeldende smittevern. 
 

· Onsdag kl.1800-1930: Rolig langtur fra Fana Arena 
· Torsdag kl.18-19: Trening for rekruttene i speilsalen, Fana Arena. Gjennom høsten 

ble det ledet av Judit Møller og Hedda Eikanger. Vinter 2022 var Judit ansvarlig med 
delvis hjelp fra Maaike i treningskomiteen eller rekruttforeldre. 

· Torsdag kl.18-19: Intervalltrening i Smøråsveien for utøvere fra ca. 12 år. Ledet av 
treningskomitéen. 

· Torsdag kl.19-20: Styrketrening i speilsalen, Fana Arena for løpere fra ca 12 år. 
Ledet av Eirik Dolve. 
 

Gjennomsnittlig var det 6-10 rekrutter på innetreningene. På intervalltreningene var det 
gjennomsnittlig 8-10 løpere, og 10 inne på styrketreningen. 
Innetreningene var i en periode bare åpne for unge utøvere pga. koronarestriksjoner. 
 
Kommunikasjon 
Treningskomiteen tok våren 2021 i bruk appen Spond som kommunikasjonskanal for 
treninger og o-løp. Bruken av appen er størst blant barn, ungdom og deres foreldre. Men, alle 
medlemmer kan søke om tilgang 
 
Samarbeid med Sverre Vik 
Samarbeidet med Sverre Vik som ble etablert i 2020/2021, ble videreført for 2021/2022. 
Sverre er en trenerressurs innen kondisjonstrening i Fana IL på tvers av flere idretter. Han gir 
treningsopplegg (delvis individuelt tilpasset) og følger opp unge utøvere som ønsker 
veiledning og oppfølging. Gjennom veiledning av Sverre får utøverne gode treningsvaner og 
kvalitetsøkter. De ivrigste har fått et løft som gjør at de er i ferd med å etablere seg på et høyt 
nivå i sine respektive aldersklasser. 
 
Fana Elite Utvikling 
To utøvere fra o-gruppen, Birk Bell Lysaker og Oskar Heksem, har deltatt i Fana Elite 
Utvikling. 
 
Basistrening og utholdenhetstrening i regi av Fana IL 
5 utøvere fra o-gruppen har deltatt på Fana IL felles basis-og kondisjonstreninger på 
mandagene. 
 
 
Løpetrening i regi av Jan Fjærestad 
O-gruppen har 3-4 unge utøvere på Fana IL felles løpetrening ledet av Jan Fjærestad. 
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O-teknisk trener 
Våren 2021 ble Stefanie Steinemann engasjert som o-teknisk trener fortrinnsvis for unge 
løpere på A- og B-nivå. Stefanie er sveitsisk statsborger bosatt i Bergen. Hun er tidligere 
juniorlandslagsløper for Sveits og har dessuten erfaring med trening av unge o-løpere i 
hjemlandet. Hennes oppgaver har fortrinnsvis vært knyttet til torsdagstreningene. Hun har 
laget o-tekniske opplegg av høy kvalitet, hovedsakelig for A- og B-løpere, men også delvis 
for rekruttene. Med Stefanies engasjement har Fana o-gruppe i 2021 fått et løft på de o-
tekniske øktene  
 
Rekruttrener 
Synne Skjærstein var engasjert som trener for rekruttene fram til siste del av mai. Etter dette 
har Maaike van Langen fulgt opp rekruttene på fellestreningene. 
Etter høstferien ble o-gruppens egen Judit Møller og Hedda Eikanger fra Gneist engasjert 
som rekruttrenere for høst/vinter 2021/ 2022 
 
 
Årets jente- og gutteløper 
 
Årets gutteløper har igjen levert en solid sesong, og med ytterligere fremgang så vel fysisk 
som o-teknisk. Selv om også 2021-sesongen har vært preget av koronapandemien, har han 
deltatt på det meste av tilbudte løp, med jevnt over suverene resultater.  
 
Han er på god vei til å hevde seg blant de beste juniorløperne i kretsen, og de mer erfarne, 
dyktige eldre løperne, noe han viste bl.a. med gullmedaljen i klasse H17- i 
klubbmesterskapet.   
 
Nasjonalt er han som oftest å finne i øverste sjikt. I Hovedløpet lang i Trøndelag tok han en 
6. plass. Det samme fikk han i O-festivalens mellomdistanse på Kongsberg, der det nesten 
ble pallplass, som fjerde beste på sprintdistansen. Han kom på 6. plass også i hele tre av de 
fire løpene i Sørlandsgaloppen. Deretter fulgte han opp med gode plasseringer på Geilo 3-
dagers, med 2. plass som beste plassering der.  
 
I DM (Vestlandsmesterskap), Lang- og Mellomdistanse, ble det henholdsvis gull og sølv.  I 
alle KM-distanser (Sprint, Mellom og Lang) ble det også seire. 
 
Årets gutteløper er svært treningsvillig, målrettet og dedikert, og har møtt opp på de fleste 
klubb- og kretstreninger, med godt humør, og der han setter kvalitetsstandard. 
Hans gode utvikling og innsats, samt hyggelige bidrag på Fanas treninger, gir grunnlag for 
en fortsatt god utvikling som o-løper i årene som kommer. Med solid løpskapasitet og enda 
mer erfaring i flere ulike typer terreng, vil han ha mulighet til å fortsatt være i toppen, ikke 
bare nasjonalt, men også internasjonalt de kommende år. 
 
Årets gutteløper 2021 er Oskar Heksem. 
 
Gratulerer! 
 
---------- 
 
Årets jenteløper har de siste årene gjort store framskritt med kart og kompass. Hun har også i 
år hatt en flott utvikling som o-løper. Hun har utviklet både løpsstyrken og ikke minst o-
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teknikken. Det har dermed blitt større avstand mellom de store bommene. 
 
Hun har vist stor treningsiver og deltatt på det meste av o-løp som kunne arrangeres lokalt. 
 
Nasjonalt ble det veldig gode plasseringer under Geilo 4-dagers. En tredje plass, en fjerde 
plass og en åttende plass i konkurranse i en klasse med over 20 deltagere er veldig sterkt. På 
det ene løpet var hun på vei til å gjøre det helt store, men en sikker andre plass glapp på 
grunn av en unødvendig bom på siste post. 
I Hovedløpet ble det på sprinten en 24. plass av 56 deltagere i en tøff 16-årsklasse i 
Levangers gater. 
 
Lokalt ble hun i siste helgen i mai dobbelt kretsmester. Lørdag vant hun mellomdistansen, 
mens hun dagen etter slo til og vant langdistansen også. 
 
Årets jenteløper har også tatt på seg å være trener for rekruttene på torsdagstreningene ved 
Fana arena. Dette har hun håndtert på en flott måte. Hun er med sitt blide vesen, sin 
treningsiver og sin inkluderende væremåte en viktig bidragsyter til det positive 
ungdomsmiljøet i o-gruppen.  
 
Årets jenteløper er, i år som i fjor, Judit Møller. 
 
Gratulerer!  
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Årsrapport fra kartkomitéen i 2021  
 
 
I 2021 har kartkomitéen foretatt følgende tiltak på kartene våre: 
 

1. Totlandsfjell, Livarden, Bontveit, Solbakkefjell og Havet 
Prosjektet ble avsluttet i fjor. I år er kartet oppdatert med 2 nye større hogstfelt. Det ene 
ligger i skrålien vest for skogsvegen, som starter nord for Frotveit og går opp til 
Humlestølvegen. Det andre er rett sør for lysløypen på Frotveit.    
Kartet er nå under tilpasning til den nye oppslagtavlen ved siden av trakkmaskingarasjen på 
Totland. Det bli to utgaver, orienteringskart utgave og en med skiløyper. 
 

2. Øvsttun-Birkeland 
Magne har fullført det nye kartet, og det er nå formelt godkjent av HOK etter at Dagfinn 
Hole har gjort en flott jobb med å kontrollere. Kartkomitéen synes det er et kjempebra 
sprintkart fordi det inneholder så varierende terrengtyper. 
 

3. Nytt kart over Smøråsen og Stendafjellet 
Det nye kartet er på 8 km2. Smøråsen utgjør 6,8 km2 og Stendafjellet 1,2 km2. Det ble søkt 
om spillemidler på kr.428000. Det er bevilget kr. 164000 i spillemidler til kartet. Gunnar 
Gytri har synfart og tegnet kartet. Kartet ble levert i april, kontrollert av Jan Solli og 
godkjent av HOK i mai. Sluttregnskap for spillemidlene ble sendt inn i begynnelsen av juni 
og godkjent i august. I fjor ble kr 123000 av spillemidlene utbetalt og restbeløpet på kr 
41000 nå i august. Det er videre søkt om MVA refusjon på kr. 74000. Det ble søkt om 
tilskudd fra Ildsjelfondet i Sparebanken Vest, og vi fikk tildelt kr 100 000 til sammen til 
dette kartet og det nye kartet over Svartevatn. Kr. 50000 til dette kartet blir med i regnskapet.   

 Regnskapsoversikt for Smøråsen: 
   
Kartutgifter totalt: kr 323 000 
Spillemidler  -kr 164 000 
MVA refusjon  -kr 74 000 
Tilskudd Sparebanken 
Vest* -kr 50 000  
Netto utgift  kr 35 000 

 
4. Nytt kart over Svartevatn. 

Roar Forbord har konstruert et nytt digitalt grunnlag over hele Svartevatnskartet på ca 17 
km2. Det er søkt om spillemidler på den delen av kartet som ligger i Bergen kommune ca 
11 km.2 2 km2 skal tas på dugnad. I tillegg kommer dugnad på trykking av kartet. 
Søknadssummen er på kr. 529.000 og egenkapitalen blir kr. 88.000. 

 
5. Nytt kart over Dyngeland. 

Per Vold har overført det nye grunnlaget fra Roar Forbord til Ocad fil. Synfaring og tegning 
gjøres på dugnad av Øistein Bøe, Magne Rådal og Per Vold. 
Kartet er planlagt ferdig i løpet av 2022. 
 

6. Oppdateringer og revisjoner av eksisterende kart 
Orrtua og Birkelandsfjell er oppdatert med videre forlengelse av den nye vegen på 
Birkelandsfjell.   
I forbindelse med et arrangement (Sprintcup) og Stolpejakten har Magne Raadal gjort en del 
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mindre revisjoner på Skjoldkartet. 
 

7. Skolegårdskart 
Fana IL søkte om midler i 2020 fra NOF sitt skolegårdskart   Prosjektet «Orientering - kart i 
skole og fritid». Et kart ble overført til i 2021. John Olav Alsvåg har laget nytt skolekart over 
Kringlebotn skole. I tillegg har Einar Engtrø startet et nytt prosjekt med skolegårdskart på 
Kaland skole. 
Dette er tilgjengelig her: 
https://skoleorientering.no/edit-map?p=1638137253332.jpg&o=horizontal&s=1000 
 

8. Kartutskrifter 
På grunn av koronaen er det i år i hovedsak skrevet ut kart til Tur – O, klubbmesterskap 2500 
kart, og interne Fanaløp; Nattcup, sprintcup, pokalløp og KM lang. 
Magne Raadal har skrevet ut ca. 200 kart til noen av klubbens treninger, samt til bruk for 
synfaringene som han gjør. 
 

9. Sikkerhetskopier av kartene 
Alle i kartkomitéen har sikkerhetskopier av kartene.  
 
 
 

 
Kristine, Knut og Brage på et av løpene på Geilo 

 
Tur-o post på Solbakkafjell 

 
 
 
 
 
 

https://skoleorientering.no/edit-map?p=1638137253332.jpg&o=horizontal&s=1000
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Arrangementsutstyr:  
 

 
 
Resultater 2021 
 

KM mellom 
H 13-14: Kristoffer Helldal Hersvik nr.4 
D 15-16: Judit Margrethe Møller nr.1 
H 15-16: Oskar Heksem nr.1 
D 17-: Kristine Bog Vikane nr.3 
H 17-: Birk Bell Lysaker nr.2, Sondre Batalden nr.7 
 
KM Lang 
D 13-14: Tiril Hausberg Kåstad nr.1 
H 13-14: Kristoffer Heldal Hersvik nr.2 
D 15-16: Judit Margrethe Møller nr.1 
H 15-16: Oskar Heksem nr.1 
D 17-18: Kristine Bog Vikane nr.2 
H 17-18: Brage Bell Lysaker nr.4 
H 19-: Birk Bell Lysaker nr.1 
 
KM sprint 
D 13-15: Karoline Strandenes nr.2, Tiril Hausberg Kåstad nr.5 
H 13-15: Oskar Heksem nr.1, Kristoffer Heldal Hersvik nr.2 
D 16-18: Kristine Bog Vikane nr.1 
H 16-18: Brage Bell Lysaker nr.1 
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D 19-: Rannveig Nordhagen nr.8 
H 19-: Birk Bell Lysaker nr.8, Geir Heksem nr.16, Håkon Mogstad nr.20 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Hovedløpet sprint 
D 14: Tiril Hausberg Kåstad nr.45 
H 14: Kristoffer Heldal Hersvik nr.8 
D 15: Karoline Strandenes nr.26 
H 15: Oskar Heksem nr.15 
D 16: Judit Margrethe Møller nr.24 
 
Hovedløpet lang 
D 14-16C: Tiril Hausberg Kåstad nr.2 
H 14: Kristoffer Heldal Hersvik nr.30 
D 15: Karoline Strandenes nr.19 
H 15: Oskar Heksem nr.6 
D 16: Judit Margrethe Møller nr.28 
 
DM mellom 
D 13-14: Tiril Hausberg Kåstad nr.3, Ingrid Brattbakk nr.4 
H 13-14: Kristoffer Heldal Hersvik nr.3 
H 15-16: Oskar Heksem nr.2 
D 17-18: Kristine Bog Vikane nr.2 
H 17-18: Sondre Batalden nr.4 
H 40-: Jan Kocbach nr.2, Geir Heksem nr.7 
D 50-: Rannveig Nordhagen nr.1 
H 50-: Bjørn Hølleland nr.5 
H 60-: John Olav Alvsvåg nr.6 
H 70-: Per Bjarne Vold nr.6 
 
DM lang 
D 13-14: Tiril Hausberg Kåstad nr.4, Ingrid Brattbakk nr.6 
H 13-14: Kristoffer Heldal Hersvik nr.3 
H 15-16: Oskar Heksem nr.1 
D 17-18: Kristine Bog Vikane nr.4 
H 17-18: Sondre Batalden nr.5 
H 40-: Jan Kocbach nr.4, Geir Heksem nr.8 
D 50-: Rannveig Nordhagen nr.4 
H 50-: Bjørn Hølleland nr.3 
H 70-: Per Bjarne Vold nr.4 
 
NM sprint 
H 19-20: Birk Bell Lysaker nr.25 
 
NM knockout sprint 
H 19-20: Birk Bell Lysaker 
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NM lang 
D 17-18: Kristine Bog Vikane nr.20 
 
NM mellom 
D 17-18: Kristine Bog Vikane nr.15 

 
O-Idol 
Judit Margrethe Møller nr.21 
 
Veteranmesterskapet, sprint 
D 65-: Herdis Alvheim nr.12 
H 70-: Atle Alvheim nr.6, Jan Olav Ormberg nr.25 
D 75-: Else Lerche Raadal nr.10 
H 75-: Magne Raadal nr.9, Per Bjarne Vold nr.15 
 
Veteranmesterskapet, lang 
D 65-: Herdis Alvheim nr.16 
D 70-: Astrid Ormberg nr.11 
H 70-: Atle Alvheim nr.20 
H 75-: Per Bjarne Vold nr.17, Magne Raadal nr.26  
 
Veteranmesterskapet, mellom 
D 65-: Herdis Alvheim nr.18 
H 70-: Jan Olav Ormberg nr.41 
D 75-: Else Lerche Raadal nr.14 
H 75-: Magne Raadal nr.17 
 
Norgescup sammenlagt 
D 17-18: Kristine Bog Vikane nr.34 
H 17-18: Brage Bell Lysaker nr.56 
H 19-20: Birk Bell Lysaker nr.29 
 
HOK ranking vinnere: 
o H 11-12: Emil Heksem 
o D 13-14: Tiril Hausberg Kåstad 
o H 13-14: Kristoffer Heldal Hersvik 
o H 15-16: Oskar Heksem 
o H 19-: Birk Bell Lysaker 
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Nisseløp på golfbanen ved Siljustøl, desember 21.  


