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Verv i Fana IL Orienteringsgruppen 2022: 
 

Styret Leder Erik Vikane 

  Nestleder Bjørn Batalden  

  Arrangement Elin Kryvi Strandenes 

  Kasserer Atle Alvheim 

  Trening Bjørn Hølleland 

  Sekretær Marianne Heksem 

Treningskomité Leder Bjørn Hølleland 

   Geir Heksem 

   Maaike van Langen 

   Regine Kåstad 

   Anniken Harbitz Erichsen 

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 Risnes 
 

 Fanahytten 
 

Kontaktperson for Fanahytten   
 

Valgkomité Leder Ole Tørnquist 

    Tord Bell Myking 
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Verv i hovedlaget og overliggende organisasjonsledd 2022: 

 
Fana IL, styret Karen Clementsen Kayser 

Fana IL, lovkomitéen Kirsti Lysaker 

Fana IL, hederstegnkomitéen Else Lerche Raadal  

Hordaland Orienteringskrets, hederstegnkomitéen Jan Kocbach 

Hordaland Orienteringskrets, valgkomitéen John Olav Alvsvåg 

Norges Orienteringsforbund, regelutvalget Torgeir Strand 

Norges Orienteringsforbund, kontrollkomiteén Torgeir Strand 

 

 

 

 

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 

31.12.2022 22 14 3 40 79 12 9 3 74 98 177 

            

 

I 2022 er nok tallene noe påvirket av noen utmeldinger på slutten av året og at en 

ryddeaksjon i medlemslistene ble gjort samtidig. Ser vi bare i forhold til forrige år er det 6% 

nedgang i 2022, men mer interessant er det at vi egentlig ligger godt over snittet for de 10 

siste årene.   
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Rapport fra styret  
 

O-gruppen har hatt et godt år i 2022. Vi har hatt over 100 aktive løpere, et stabilt 

medlemstall med gode sportslige resultater. Vi har gode forhold for trening og god kvalitet 

på treningene både o-teknisk og fysisk med meget kompetente trenere. Vi har hatt godt 

oppmøte på rekrutt-treningene både inne og ute og håper at flere tar steget over og deltar på 

ordinære o-løp. Vi har videreutviklet kartene våre og laget nytt kart over Smøråsen og 

Stendafjellet, deler av Svartavatn samt Dyngelandsåsen. Takket være mye dugnadsarbeid og 

gode søknader om tilskudd har o-gruppen fått nye kart til en meget rimelig penge. 

Vi har hatt gode arrangementer spesielt innen Tur-O og Stolpejakt som i tillegg til å ivareta 

vårt samfunnsansvar har skaffet oss god reklame og svært gode inntekter. Økonomien er 

svært god og styret foreslår for årsmøtet en økt sportslig satsing i 2023. O-gruppen har svært 

mange medlemmer som er aktive bidragsytere og legger ned en stor dugnadsinnsats. Styret 

er svært takknemlig for dette og ønsker med dette å takke for alt arbeid som er lagt ned. Vi 

ønsker å rette en spesiell takk til en meget aktiv pensjonistgruppe. 

 

Magne Raadal, Harald Lyngtun og Gunnar Dyngeland, alle viktige bidragsytere både 

sportslig og administrativt, falt dessverre bort i løpet av året. Vi lyser fred over deres minne 

og er takknemlige for innsatsen de la ned for O-gruppa. 

 

Satsingsområder for O-gruppa fremover er følgende: 

• legge til rette for økt sportslig satsing gjennom gode treninger og forutsigbare 

støtteordninger 

• fortsatt utvikle kartene våre 

• fortsette arbeidet med rekruttering 
• legge til rette for Tur-O og stolpejakt 
• forberede oss på å arrangere Fjord-O24  

• fortsette det gode samarbeidet med krets og de andre klubbene i Bergen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Side 6 
 

 

 

Økonomi 
Orienteringsgruppen har i 2022 hatt et ganske normalt driftsår der aktivitetsnivået har tatt seg 

markert opp etter de vansker som Korona-pandemien skapte, men fortsatt er det sportslige 

aktivitetsnivået noe lavere enn ønsket. Den økonomiske situasjonen for gruppen er god, det 

store arrangementet gruppen hadde på Totland i september 2020 gikk med et solid overskudd 

og sammen med et omfattende og godt vedlikeholdt kartgrunnlag gir det gruppen en god 

basis for virksomheten. Ved utarbeidelse av årets regnskap er det lagt vekt på å holde på 

prinsippet om å skille økonomien i kartprosjekter fra den ordinære driften av O-gruppen. 

Begrunnelsen er at utvikling av kart stort sett er finansiert gjennom øremerkede tilskudd som 

ikke kan brukes som ordinære driftsmidler. 

Ved inngangen til 2022 hadde gruppen en total egenkapital på ca. 1.321.000, der 875.762 var 

fri egenkapital, 124.188 var saldo for gruppens kartfond og gjennom det underlagt egne 

regler for bruken og 321.429 var kartmidler investert i det store kartprosjektet for 

Totland/Solbakkefjell-området som ved utgangen av 2021 var ferdigstilt. 

Den tidligere treningsavgiften ble for 4 år siden endret til en gradert aktivitetsavgift som tar 

hensyn til familiesammensetning, avgiften skal bidra til å dekke klubbens utgifter til trening, 

lokal løpsaktivitet og en Tur-O-konvolutt pr. familie. Avgiften har i Korona-perioden vært 

krevd inn med halv sats på grunn av redusert løps- og treningstilbud, i 2022 ble det krevd inn 

full sats. Totalt ble det i 2022 fakturert ut kr. 42.800, det er registrert innbetalt 42.000 så det 

er bare å berømme medlemmene for meget lojal oppfølging. Alle utgifter som klubben ellers 

har dekket for medlemmer og skal ha refundert er kommet inn. Inntektssiden i regnskapet er 

ellers noe merket av at offentlige tilskudd og myndighetenes krisepakker nå er sterkt redusert 

og arrangementsinntekter har blitt tilsvarende svært viktig. Spesielt betyr Tur-O, 

Stolpejakten og salg av kart for andres løp svært mye for gode inntekter i dette året. Og så 

lønner det seg for alle å handle sitt sportsutstyr hos Intersport, det har gitt gruppen 10.339 

gode kroner i kickback dette året. 

En gavepost på over 20.000 er knyttet til navnet Harald Lyngtun, som gikk bort i 2022.  

Totalt viser regnskapet ca. 316.000 i samlede driftsorienterte inntekter, en økning på 40.000 

fra 2021. 

På utgiftssiden kan en skille ut 3 hovedtyper driftsutgifter.  

- Idrettslig aktivitet og deltakelse har kostet om lag 196.000, opp 45.000 fra 2021 

- Personalsutgifter (trenere) utgjør 33.000, opp 6.000 fra 2021 

- I tillegg kommer ca. 49.000 i driftsutstyr og administrasjon, det dekker alt fra O-Cad-

lisenser til revisjon og er ganske likt tilsvarende kapittel i 2021 

I kart-/anleggsvirksomhetens prosjektregnskaper er det innbetalt 74.000, som er moms-

refusjon for Smøråsen-kartet.  Registrerte utgifter til kart i 2022 er 74.250 i 

synfaringsutgifter for Svartevannskartet.  

For 2022 er det mulig å sammenligne detaljene med forrige år.  For det økonomiske kan vi 

konkludere med at vi går mot mer normale tilstander. Utgiftene til idrettslig deltakelse har 

økt og det er svært positivt, og styret ønsker at den trenden skal fortsette. Samlet regnskap 

for 2022 viser et underskudd på kr. 21.962, etter en vesentlig kartavskrivning. Justert for 

avskrivninger er gruppens «normale driftsresultat» et overskudd på 42.763.  
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For kartutviklingsprosjektene var det store Totland/Solbakkefjell-prosjektet, som ble satt i 

gang i 2016 avsluttet og de nye kartene ble benyttet i forbindelse med NM Jr/Norgescup-

arrangementet i 2020. Anleggsverdien for kartprosjekter vil i fremtiden bli avskrevet over 7 

år, med oppstart fra og med første år etter at kartet er ferdigstilt.  

Samlet balanse for O-gruppen for årene 2021 og 2022: 

  2021 2022 
2050 Fri egenkapital 875 762 881 559 

2052 Kartfond 124 188 150 000 

2053 Kartmidler Totland-Solbakkefjell 321 429 267 858 

    

 Samlet egenkapital 1 321 379 1 299 417 

 

Det presiseres at det regnskapet som foreligger ikke er endelig revidert, men det er 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 
Tur-O-komitéen har bestått av:  

Jan Olav Ormberg (leder), Ann-Elin Bendiksen, Knut Erik Gulbrandsen, Einar Nordås, og 

Ketil Nummedal som datateknisk ansvarlig. Per Vold i kart-komiteen har gitt god hjelp ved å 

legge inn alle postene i OCAD og lage A4 rammer til alle de 8 kartene og klargjøre for 

trykking hos Molvik. 

 

I årets sesong tilbød vi 9 kart i konvolutten. 372 personer registrerte 12996 postbesøk, en 

oppgang fra 330 fra i fjor. På NOF sin nasjonale tur-O-ranking kom vi på 23. plass. Selv om 

vi øker antall brukere, som er det viktigste, går kartsalget papir/nett ned med nesten 20% i 

forhold til 2021. Faktorer som kan forklare nedgangen: -1 Vårt andre år med stolpejakt.      

-2 Ingen aktive salgsaksjoner.  - 3 Flere konkurrende tilbud siden Coronarestriksjoner ble 

opphevet. -4 Prisøkning til kr 250. 

 

Vi har i år gitt et godt økonomisk bidrag til O-gruppen hvor tilskuddet fra Rieberfondene og 

kartsalget til Nordahl Grieg VGS bidrar. Vi har fortsatt et potensiale for å holde tur-O 

aktiviteten oppe, ved en enda mere markedsføring i ulike kanaler, og salg av kart på «stand».  

 

Kart/deltakere.  

Sesongen varte fra 20. mars til 1. november med kart, antall poster og deltakere slik: 

 

Skogskart    Ant. poster  Ant. Deltakere 

-Totlandsfjell     30.                         84 

-Livarden    31.                         61 

-Myrdal    20.                       114 

-Smøråsen Nord og Sør   30.                       139/159 

-Smøråsen – Bjørnevatn 13.                       161 

-Søråshøgda                            20.                         96 

-Tranevatn – Slåtthaug     9.                         83 kun nettsalg 

Gatekart: 

-Hopsåsen - Troldhaugen –  20-Foto-O-poster.  92 

 

Det var til sammen 186 poster hvorav 20 var fotoposter. Konvolutten inneholdt også infoark, 

områdekart, generell info og en «konvolutt-kode» som gav adgang til kart på mobil.  

 

Karttrykk: 

Molvik Grafiske trykket kartene i et første opplag på 400 eks. Et andre opplag på 100 eks i 

slutten av juli viste seg overflødig siden salget svant hen etter sommeren. Molvik Grafiske 

trykket kartene for oss for en meget gunstig pris. 

 

Ny APP-løsning for postregistrering. 

I 2022 kunne appen «turorientering/ny» brukes parallelt med den tradisjonelle nettsiden 

«turorientering.no-Vestland-Fana» med innskriving av samme profil-brukernavn og passord. 

Via appen tas kartene ned på mobil og postkoder skannes for direkte kode-overføring til 

profil, mens manuell koderegistrering hovedsakelig skjer på nettsiden.  

 

Markedsføring – avtale med Fanaposten:  

Tilbudet ble annonsert i e-poster til tidligere deltakere, ved plakatoppslag, på NOF nasjonale 

tur-O-blogg, annonse i Fanaposten sammen med BT, på fanail.no, Facebook og i heftet til 

Stolpejakten BergenSør. Tilbudet ble også omtalt over to helsider i Fanaposten.  
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Fanaposten: På hvert kart var én post merket FANAPOSTEN; og avisen publiserte artikler i 

fire utgivelser med intervju med innsenderne hver ble belønnet med ½-års nettabonnement.  

 

Fana Mosjon: Vi holdt tur-O-kurs på fana Arena for 7 deltakere fra Fana Mosjon. Magne 

Raadal presenterte kart/kompass og deltakerne ble tatt med på en postskjerm-jakt rundt 

Tranevatn med et kart med nytegnet løype.  

 

Salg/priser – kartpakker/enkeltkart 2022. 

Prisen for en kartkonvolutt var økt med kr 50 fra i fjor til kr 250. Fra web-siden kostet 

turpakken kr 150 (solgt 13) og hvert enkelt kart kr 50.   

Konvolutter ble solgt av: Rema1000 Paradis, Extra-Fana, SportNorge og Intersport 

Laguneparken, Esso-Deli de Luca, SportOutlet Nesttun og Turlaget i Marken, og ved 

selvbetjening fra postkasser på Bontveit, Totland, Nøttveit, Stendskogen og Fana Arena.  

 

Alt betalt med VIPPS som skal angi salgssted, men over halvparten av salget er angitt uten. 

Esso og SportNorge solgte flest tur-konvolutter for oss i 2022. Imidlertid har vi et større 

svinn fra selvbetjeningskassene, så vi må finne en annen ordning neste år.  

 

Ved sesongslutt delte vi ut premier fra Klatreparken Høyt & Lavt, Intersport/Sport Norge i 

Laguneparken, Sport Outlet Nesttun, og nevnte avispremie fra Fanaposten. 

 

Nesten alle konvoluttene - 206 - er solgt i mars-mai, og de resterende 28 i juni-oktober.  

2022: 234 konvolutter + 13 nettsalg = 247 

2021: 262 konvolutter + 41 nettsalg = 303 

2020:                                                     307 

200 eks. av hvert av kartene Smøråsen Nord/Sør og Søråshøgda, ble solgt til Nordahl Grieg 

VGS for bruk i deres undervisning. 

 

Grønne gratis turer på nettet og i papirform: 

Våre 3 grønne turer på Hopsåsen/Troldhaugen og 1 på Søråshøgda gav oss tilskudd fra NOF.  

52 medlemmer fikk utdelt kartkonvolutter som del av treningsavgiften, og 10 konvolutter ble 

gitt som gave til Stolpejakten Bergen-Sør, 10 konvolutter ble gitt til våre salgssteder, grunn-

eiere og sponsorer. Samlet omsetning kartpakker papir/nett er derved: 247+52+10+10= 319. 

 

Skoler i Fanabygden fikk gratiskart. 

Papirkart og pdf-filer av våre gratiskart ble også formidlet til følgende skoler: Rå, Rådalslien, 

Apeltun, Hop, Skjold, Smørås, Søråshøgda, Midtun, Ulsmåg, Slåtthaug VGS og Slåtthaug 

Ungdomsskole.  

 

Deltagelse. 

Av de 373 brukerne registrerte 12 personer alle våre 173 poster (-Tranevatn-postene).  

28 greide poengkravet til gullmerke, 19 sølv- og 15 bronsemerke. Merke var gratis for barn 

opp til 17 år mens de over betalte kr 30.  

 

Aldersfordeling: Av de 372 deltakerne oppgav 99 ingen alder. Av de øvrige var som følger: 

2-14år - 17 deltakere; 15-29år - 59 deltakere; 30-49år - 79 deltakere; 50-69år - 82 deltakere: 

70-89år - 34 deltakere, 90 år - 1 deltaker. 
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STOLPEJAKTEN BERGEN SØR 2022. 

Vi samarbeidet med IL Bjarg, IL Gneist, Kalandseid IL og Smørås IL om Stolpejakten 

Bergen-SØR. Som i fjor har Kalandseid v/ Erik Tonheim hatt det administrative ansvaret og 

arbeidet med å skaffe sponsorinntekter til prosjektet. 

 

Til sammen var det satt ut 250 stolper, 50 på hver klubb. Fanas 50 stolper var plassert på 

sprint/gate-kartet Paradis-Hop-Nesttun. 

 

Fanas del av prosjektet har ligget under Tur-O komiteen, med Jan O. Ormberg som leder 

samt Einar Nordås, Magne Raadal og Per Vold som produserte kart og satte ut stolper.  

Følgende Fana-kart ble benyttet:  

-Paradis-Hop-Nesttun - 4 kartsider (Fana),  

-Smøråsen Nord - 1 kartside, (Smørås),  

-Svartevatn - 1 kartside (Kalandseid),  

-Orrtua-Birkelandsfjell - 1 kartside (Kalandseid) og  

-Skjold-Slåtthaug - 2 kartsider (Smørås).  

-IL Gneist fordelte sine stolper på de tre kartene Milde, Skage og Fanafjell Vest 

-Kalandseid IL brukte også Norgeskartet for å presentere Dyrdalsrunden nord for Bontveit. 

-IL Bjarg benyttet Norgeskart over Hordnesskogen i det trykte heftet, mens BT sitt O-kart 

var kun tilgjengelig på telefonskjerm uten mulighet for lagring eller deling. 

  

Vårt kart Svartevatn ble kombinert med Gneist sitt Fanafjell Vest var definert som én kartfil 

overfor Stiftelsen Stolpejakten. Det betød at Fana Orientering bidrog med 4.5 kart(filer) til 

Stolpejakten Bergen Sør i 2022. 

 

Som vanlig var alle kart tilgjengelig på telefonskjerm via appen «Stolpejakten Bergen-Sør» 

og stolpekoder registreres både ved QR-skanning og manuell innskriving. Alle kart og info, 

også om Fanas og BTs Turorientering, ble publisert i et 25 siders gratishefte.  

 

Resultatet ble at 9484 unike stolpejegere registrerte 348 493 stolpebesøk, en nedgang fra 

15134 stolpejegere hhv 658 229 besøk i 2021. 

 

Det nye ved årets opplegg var at Kalandseid IL fikk 10% av overskuddet for deres arbeide 

med administrasjon etc., mens resten er fordelt likt på våre 5 klubber. Innbefattet i avtalen 

var at Stolpejakten kjøpte orienteringskart fra Fana, Gneist og Bjarg/BT for kr 3000 pr. kart, 

dvs. en kostnad for Stolpejakten Bergen Sør.  

  

Ifølge regnskapet ble vår andel av overskuddet kr. 8.588. Sammen med kartbidrag på kr 

13.500 har samarbeidet om Stolpejakten Bergen Sør 2022 gitt Fana IL Orientering en inntekt 

på kr. kr 22.088.  
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Rapport fra treningskomitéen 
 

I 2022 har aktivitetene i orienteringsgruppen vært tilnærmet normale etter to sesonger preget 

av restriksjoner. Det er svært gledelig å registrere at vi har økt aktivitet i forhold til før 

pandemien.  

 

Det er også gledelig at vi har innfridd flere av målene som vi ønsket, både i bredde og 

sportslige resultat. Vi vant Pokalkampen i år også etter en jevn kamp med Varegg gjennom 

hele sesongen. Over 90 medlemmer har skåret poeng i Pokalkampen gjennom sesongen. Av 

enkeltutøvere er det Emil Heksem som har utmerket seg ved å vinne alle 7 

pokalkampløpene. 

 

En annen målsetning var å vinne Kompisstafetten i år også. Det klarte vi etter et spennende 

spurtoppgjør. I Kompisstafetten er det minst like viktig å mønstre mange lag, det er gøy og 

motiverende å konkurrere sammen på lag på tvers av alder og nivå. Vi klarte også å stille et 

rent jentelag som hevdet seg godt. 

 

Av andre sportslige resultater har vi oppnådd en rekke medaljer i KM og DM samt flere 

vinnere av HOK ranking. 

 

Vi arrangerte et populært klubbmesterskap med over 40 fornøyde deltakere på Nøttveit i flott 

vær. Der ble også Magne Raadal hedret med ett minutt stillhet. 

 

Fana har deltatt i flere arrangement som ble definert som «satsingsløp», der klubben prøver å 

samle flere deltakere for å oppnå sosial og sportslige resultater. 

• Pinseløpene Kongsberg 

• Norsk o-festival Kongsvinger 

• Odda 2-dagers 

 

Nasjonalt har vi også oppnådd gode resultater i NM jr, Hovedløpet og i O-idol. 

Resultatopplisting i eget avsnitt.  

 

 

Fellestreninger 

 

 

Trener / ansvar  Trening 
Trenings komité Utetrening onsdag / torsdag 

Trenings komité Gjennomføre o-teknisk trening vår/høst 

Judith Møller Innetrening rekrutter Vår 

Live Grønnevet og Idun Hekland Innetrening rekrutter Høst 

Stefanie Steinemann O-teknisk opplegg til vår/høst treninger 

Eirik Dolve Styrketrening torsdagene vår 

Mikal Vik Styrketrening torsdager høst 

Sverre Vik Kondisjonstrener / veiledning 

Jan Fjærestad Felles løpstrening Fana Il 

 
 



                      Side 12 
 

 

Vintertrening frem til påske   

 
• Onsdag kl.1800 Løpetur fra Fana Arena – organisert av treningskomite. Antall deltagere 

på disse treningene var inntil fem deltagere. 

• Torsdag kl.18-19: Rekruttene inne i speilsalen på Fana Arena. Judith Møller. Antall 

rekrutter har vært mellom 5 og 10 på hver trening. 

• Torsdag kl.18-19: Intervalltrening fra ca 12 år. Ledet av trenings komitéen. Antall 

deltagere har vært mellom 10 og 15 deltagere på hver trening.  

• Torsdag kl.19-20: Styrketrening for løpere fra ca 12 år. Erik Dolve. Antall deltagere har 

vært mellom 10 og 15 deltagere på hver trening. 

 

I tillegg har de mest aktive deltatt på organisert trening gjennom hovedlagets tilbud med Jan 

Fjærestad som ansvarlig. Sverre Vik har hatt rolle som rådgiver og balansere totalbelastningen 

for de mest aktive utøverne.  

 

Vårsesongen 
  

Treningskomiteen har arrangert o-tekniske treninger torsdagene (7) på ulike kart med ulike o-

tekniske momenter. Treningskomiteen har gjennomført nybegynner veiledning på den første 

torsdagstreningen og deretter ved behov. Stefanie Steinemann har bidradd med løypelegging og 

forslag til o-teknisk moment. Treningene har vært veldig populære, med mellom 15 og 34 

deltagere på treningene. Det har vært tilbud for løpere på alle nivå (N, C, B og A). 

  

I tillegg har klubben tilbud til de ivrigste, yngre enn senior alder, om å delta på 

bedriftsorienteringen med 50% refusjon av startkontingent. 

 

 

Høstsesongen 

 
De o-tekniske torsdagstreningene startet opp igjen etter sommerferien i slutten av august med 

nye rekrutter etter markedsføring sendt ut fra Hovedlaget. Det ble til sammen 7 torsdager 

gjennom høsten, inkludert klubbmesterskap. Siste trening ble avsluttet sosialt inne på 

Fanahytten. Deltagelsen på disse treningene har variert mellom 15 og 40 deltagere. 

 

Vintersesongen 

 

Etter skolens høstferie ble vanlig vintertrening startet opp igjen, med løps tilbyd og styrketrening 

etter samme oppsett som frem til påske.   

 
• Onsdag kl.1800 Løpetur fra Fana Arena – organisert av treningskomite.   

• Torsdag kl.18-19: Rekruttene inne i speilsalen på Fana Arena. Live Grønnevet og Idun 

Hekland. Treningene har vært populære og deltagelsen har ligget på rundt 10 rekrutter 

hver gang. 

• Torsdag kl.18-19: Intervalltrening fra ca 12 år. Ledet av trenings komitéen. Her har det 

vært mellom 10 og 20 deltagere på hver trening. 

• Torsdag kl.19-20: Styrketrening for løpere fra ca 12 år. Magnus Vik. Her har det vært 

mellom 10 og 20 deltagere på hver trening. 
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Vintercup 2022 
Det er blitt arrangert 3 vintercupløp. 

• 4. januar – Apeltun skole – 15 deltagere 

• 1. februar – Øvsttun/Birkeland – 45 deltagere 

• 22. mars – Skjold – 29 deltagere 

 

Årets jenteløper 2022 

 
Årets jenteløper er et forbilde for mange, unge og gamle, i klubben og i kretsen. Hun er svært 

treningsvillig og bidrar med sitt smittende humør i alle sammenhenger. Det skal mye til for at 

hun ikke stiller på en trening eller løp. På de fysiske treningene er det hun som setter standarden. 

Resultatene hun har oppnådd i skogen viser en klar fremgang. Når hun treffer postene, er hun 

suveren. Oftere og oftere unngår hun de store bommene og det har resultert i Gull i DM, gull og 

sølv KM, nr 2 i HOK ranking og sist, men ikke minst, nr 15 Hovedløpet. Hennes humor og 

kreativitet var med på å vinne kostymeklassen i kretsstafetten på hovedlandsleiren. 

Årets jenteløper er selvsagt – Tiril Hausberg Kåstad 

 

Årets gutteløper 2022 
 

Årets gutteløper har også i år vist stor fremgang og stabilitet. Resultatene som han har oppnådd 

viser at han behersker ulike terreng med sin sikre o-teknikk. Også på det fysiske har han vist stor 

fremgang. Men det kommer ikke av seg selv, han stiller på alle treninger der han er svært 

treningsvillig og setter standarden for andre. 

Han hevder seg nasjonalt i sin aldersgruppe og han er blant kretsens aller beste til tross for at han 

fremdeles er gutteløper.  

Resultatene som er oppnådd i sesongen taler for seg. Dersom noe skal fremheves så blir det 

5 i o-idol, nr 6 HL, han veksler med teten i NM jr stafett 1. etappe. Seire i DM, KM, ranking, 

pokalkamp serie, 

Årets gutteløper er selvsagt – Oskar Heksem 

 

 

 
Oskar og Tiril  
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Rapport fra kartkomiteen 
 

Kartkomitéen har bestått av: Øistein Bøe, Geir Heksem, Dagrun Slettebø Daltveit, Magne 

Raadal, og Per Vold.  

 

I 2022 har kartkomitéen foretatt følgende tiltak på kartene våre: 

 

Nytt kart over Smøråsen og Stendafjellet 
 

Arbeid med dette kartet ble startet opp i 2019 med en godkjent spillemiddelsøknad på kr. 

428.000. Det ble tildelt kr.164000 i spillemidler.  Kartet ble ferdigstilt i 2021, og 

Det ble gitt MVA refusjon på kr. 74000 i 2022. Det ble videre gitt tilskudd fra Ildsjelfondet i 

Sparebanken Vest på kr 100 000 til sammen til dette kartet og det nye kartet over Svartevatn; 

fordelt med Kr. 50000 på hver. Kartutgiftene til kartet var på kr 32300. Videre ble resynfaring av 

Totlandskartet på kr 24000 godkjent som en del av kartutgiftene. Totalt blir det kr. 347000. I 

tillegg kommer kr.50000 i dugnad og utgifter til trykking og papir på kr.31000. Totalt til sammen 

kr. 428000. Det innebærer at egenkapitalen til selve Smøråsenkartet er da kun belastet med kr. 

35000. 

  
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 
 

 

 

 
*100 000 kr til sammen, 50 000 kr øremerket Smøråsen. 

 

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 km2. 2 

km2 skal tas på dugnad. I tillegg kommer dugnad på trykking av kartet. Søknadssummen på kr. 

529.000 er godkjent, hvor dugnadsverdien utgjør kr. 102697. Spillemidlene blir på kr. 203000. I 

mai i år ble søknaden avslått pga for lav prioritering. Søknaden er fornyet i høst, og det er ventet 

at den blir innvilget i mai 2023.  

 

Oppsummert er budsjettet slik: 

 

Kartutgifter totalt: kr 408 000 

Spillemidler  -kr 203 000 

MVA refusjon -kr 81 000 

Tilskudd Sparebanken Vest*   -kr 50 000  

Netto utgift  kr 74 000 

 

*100 000 kr til sammen, 50 000 kr øremerket Svartevatn. 

 

Det er skrevet kontrakt med Gunnar Gytri for synfaring og tegning for området fra åsen vest for 

Kismul til Kalandseid. Dette området er på 4,5km2; se kartskisse på neste side, og utgjør da 

halvdelen av det som skal tas av profesjonell synfarer i henhold til spillemiddelsøknaden. Denne 

del av kartet blir da ferdig våren 2023.  



                      Side 15 
 

 

   
 

Nytt kart over Dyngeland. 
Roar Forbord har også konstruert et nytt digitalt grunnlag over Dyngeland. Per Vold har brukt 

det til å utarbeide en Ocad versjon som utgangspunkt for synfaring og tegning, som er gjort på 

dugnad av Magne Raadal og Per Vold. Per har tatt området sør for kraftlinjen og Magne nord 

for. Kartet ble ferdig i sommer. Øistein Bøe har gjennomført internkontroll som ble sluttført i 

slutten av september. 

Jørn Torgersen har vært kontrollør og gjort en meget grundig jobb, som vi er meget takknemlige 

for. Hans kommentarer og forslag til forbedringer gjelder spesielt justeringer på vegetasjon; det 

er også lagt inn noen flere hjelpekurver.  Kartet ble formelt godkjent av HOK i oktober, uka før 
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nattcupløpet.   

 

Oppdateringer og revisjoner av eksisterende kart 
Slåtthaug og Skjold har blitt oppjustert til sprintnorm 2019. Myrdal har blitt justert i området 

nord for bommen etter hogst og med nye stier.  

 

Skolegårdskart 
Einar Engtrø arbeider med et nytt skolegårdskart på Kaland skole. Det er forventet at det blir 

ferdig i 2023. 

 

Kartutskrifter 
Det er skrevet ut kart til: Nattcup på Dyngeland, sprintcup på Øvsttun-Birkeland, pokalløp og 

KM ultralang på Totland, bedriftsløp Eikner og Høgskolen på Vestlandet begge på Totland, 

klubbmesterskap på Smøråsen og Brakebeiner på Totland. Det er også skrevet ut en rekke kart i 

forbindelse med treninger. 

 

Sikkerhetskopier av kartene og OCAD lisenser 
Alle i kartkomitéen har sikkerhetskopier i OCAD format av kartene. Det er også laget en oversikt 

over hvilke OCAD lisenser Fana har og hvem som for tiden disponerer dem. 
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Arrangementsutstyr: 

  

                INVENTARLISTE O-MATERIELL   Fana Arena    
                                       27.11.2022 

Data Lager Telt og div Lager 
3 Minitime recorder 

(MTR) m/skriver 

 

 

2 tunneltelt 

   Do telt 

 

PC 2020 Oldervoll 2 hustelt Fana hytten 

PC 2015 Oldervoll 1 Party telt Fana hytten 

Laser printer Raadal 3 vimpler (beach)  

Laser printer 2021 Batalden   

2 Laserprinter, en ny 

2018 

Vold 1 Startklokke  

Div.Datakabler  2 Start og målseil  

Postenheter  1 Tur-O seil  

67 Postenheter 

 Nr 101-171 

126 skrotet 

Mangler 131,151 

136 mangler skrue 

 1 Fanaflagg 

 

21 utleiebrikker 

 

13 st 0-enheter 

 

, 25  kompass  

2 st 100 enheter 

2 st 50 enheter 

 Arrangement utstyr  

16 små postflagg  1 bord 1,2m,  

 5 stoler 

 

133 postflagg   1 bord 1,8 m 

4 stoler 

Fanahytten 

16 Reflekser sylindre 

 

   

40 Refleksbånd  Stiftemaskiner  

  Saks  

UTSTYR    

1 strømaggregat  Kaffetrakter  

EL-sag oppladbar Ormberg Vannkoker  

Lamineringsmaskin Raadal Vaffeljern  

50 m kabelsnelle  Premier  
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Resultater 2022 

 
KM Mellom - Odda 

H13-14: Emil Heksem nr. 1 

D15-16: Karoline Strandenes nr. 2 

H17-: Jan Kocbach nr. 9, Geir Heksem nr. 10, Knut Utne nr. 15 

D17-: Kristine Bog Vikane nr. 6, Judit Margrethe Møller nr. 10 

 

KM Lang - Rolland 

H13-14: Emil Heksem nr. 1, Magnus Wilhelmsen Nielsen nr. 2, Markus Heldal Hersvik nr. 3, 

Jakob Bargård Aarnes nr. 4 

D13-14: Ingrid Brattbakk nr. 2 

H15-16: Oskar Heksem nr. 1, Kristoffer Heldal Hersvik nr. 2 

D15-16: Tiril Hausberg Kåstad nr. 2 

D17-18: Elis Angeli nr. 1 

H19-: Knut Utne nr. 5 

 

KM Ultralang - Fanahytten 

H17-18: Oskar Heksem nr. 1 

D17-18: Judit Margrethe Møller nr. 1 

H 19-: Knut Utne nr. 8 

D 19-: Kristine Bog Vikane nr. 4 

 

KM Sprint 

H13-15: Kristoffer Heldal Hersvik nr. 1, Emil Heksem nr. 2, Magnus Wilhelmsen Nielsen nr. 3, 

Jakob B Aarnes nr. 6, Markus Heldal Hersvik nr. 8 

D13-15: Tiril Hausberg Kåstad nr. 1, Ingrid Brattbakk nr. 3 

H16-18: Oskar Heksem nr. 1 

H19-: Lars Røttingen nr. 3, Erik Vikane nr. 9, Hans-Richard Brattbakk nr. 15 

D19-: Kristine Bog Vikane nr. 4, Annemarie Aarnes nr. 5, Rannveig Nordhagen nr. 6 

 

NM Jr Sprint - Jessheim 

H17-18: Brage Bell Lysaker nr. 43 

D17-18: Judit Margrethe Møller nr. 22 

H19-20: Sondre Batalden nr. 24 

 

NM Knockout Sprint - Jessheim 

H17-18: Brage Bell Lysaker nr. 37 

D17-18: Judit Margrethe Møller nr. 9 

H19-20: Sondre Batalden nr. 22 

 

Hovedløpet Sprint - Sandnes 

D14: Ingrid Brattbakk nr. 38 

H14: Sondre Engtrø nr. 40 

H15: Kristoffer Heldal Hersvik nr. 22 

D16: Karoline Strandenes nr. 30 

H16: Oskar Heksem nr. 15 

 

Hovedløpet Lang - Sandnes 

D14: Ingrid Brattbakk nr. 34 

D15: Tiril Hausberg Kåstad nr. 15 

H15: Kristoffer Heldal Hersvik nr. 20 

H16: Oskar Heksem nr. 6 
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DM Mellom – Skageskogen 

H13-14: Emil Heksem nr. 3, Magnus Wilhelmsen Nielsen nr. 6, Sondre Engtrø nr. 7, Jakob 

Bargård Aarnes nr. 9, Markus Heldal Hersvik nr. 11 

D15-16: Tiril Hausberg Kåstad nr. 1 

H15-16: Oskar Heksem nr. 1, Kristoffer Heldal Hersvik nr. 5 

D17-18: Elis Angeli nr. 2 

H17-18: Brage Bell Lysaker nr. 1 

H19-20: Sondre Batalden nr. 1 

H40-: Geir Heksem nr. 3, Einar Engtrø nr. 12 

D40-: Annemarie B. Aarnes nr. 1 

H50-: Bjørn Hølleland nr. 1, Sigurd Eikner nr. 9, Ketil Døskeland nr. 10, Erik Vikane nr. 17 

D50-: Rannveig Nordhagen nr.2 

H60-: Øistein Bøe nr. 2, Ørjan Eirik Valestrand nr. 9 

D70-: Astrid Ormberg nr. 4 

H70-: Jan Olav Ormberg nr. 10 

 

DM Lang - Skageskogen 

H13-14: Emil Heksem nr. 4, Magnus Wilhelmsen Nielsen nr. 6, Sondre Engtrø nr. 7, Jakob 

Bargård Aarnes nr. 10, Markus Heldal Hersvik nr. 11 

D13-14: Ingrid Brattbakk nr. 4 

D15-16: Tiril Hausberg Kåstad nr. 5 

H15-16: Oskar Heksem nr. 1, Kristoffer Heldal Hersvik nr. 2 

D17-18: Elis Angeli nr. 2 

D40-: Annemarie B. Aarnes nr. 2 

H50-: Jan Kocbach nr. 1, Bjørn Hølleland nr. 2, Sigurd Eikner nr. 8, Ketil Døskeland nr. 9 

D50-: Rannveig Nordhagen nr. 2 

H60-: Øistein Bøe nr. 5, Ørjan Eirik Valestrand nr. 8 

D70-: Astrid Ormberg nr. 4 

H70-: Jan Olav Ormberg nr. 9 

 

O-Idol - Konnerud 

H16 O-idol: Oskar Heksem nr. 5 

 

Veteranmesterskap Sprint - Bækkelaget 

H70: Atle Alvheim nr. 12 

 

Veteranmesterskap Mellom - Bækkelaget 

H70: Atle Alvheim nr. 17 

 

Veteranmesterskap Lang - Bækkelaget 

H70: Atle Alvheim nr. 30 

 

Norgescup sammenlagt 

D17-18: Elis Angeli nr. 54 

D19-20: Kristine Bog Vikane nr. 31 

H17-18: Brage Bell Lysaker nr. 72 

H19-20: Sondre Batalden nr. 34 

 

Pokalkamp Serie vinnere: 

H13-14: Emil Heksem 

H15-16: Oskar Heksem 

H50: Bjørn Hølleland 
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Vinnerlaget i årets svært våte kompisstafett! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOK Ranking vinnere: 

H13-14: Emil Heksem 

D13-14: Ingrid Brattbakk 

H15-16: Oskar Heksem 

D17-18: Elis Angeli 

H40: Geir Heksem 

D50: Rannveig Nordhagen 
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Klubbmesterskap i september,  

Kristoffer og Atle 

 

 

 

 
Fana har deltatt med over 90 løpere som har skåret poeng i pokalkampen. Litt færre deltakere 

enn Varegg, men med bedre resultater. 

 



                      Side 22 
 

 

 

  
Klubbkvelds på Fanahytten i oktober 
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Fjord-O 2024 

 

 

 
27.mars 2022 hadde vi det første møte i hovedkomitéen for Fjord-O 2024. Tilstede på møte 

var lederne for de 3 samarbeidende orienteringsklubbene Samnanger, Varegg og Fana; Per 

Arne Aadland, Bjørn Steinhaug og Erik Vikane, samt Karen C Kayser som etter årsmøte 

2022 ble oppfordret til å ta hovedansvaret for Fjord-O 2024.  

Hovedkomitéen ble i løpet av 2022 utvidet med flere medlemmer, og vi har avholdt 6 møter. 

Organisasjon er tegnet opp, innledende oppgaver definert og fordelt. Ved årsskiftet 22/23 er 

de fleste hovedrollene bemannet, og forberedelsene er i gang. 

Arrangementet er planlagt med 2 dager på Totland i regi av Fana Orientering 3. - 4.juli,  

og 6. – 7.juli med Varegg og Samnanger på Kvamskogen. Løpslederne for Totland og 

Kvamskogen er henholdsvis Ole Tørnqvist og Bjørn Steinhaug. 

For Fana sin del av arrangementet er Jan Olav Ormberg mannskapsansvarlig. Han vil ta 

kontakt med flere av O-gruppens medlemmer med ønske om bistand til 3.-4.juli 2024 (både 

planlegging og gjennomføring).   

Den økonomiske fordelingen mellom klubbene er Fana Orientering 50%, Varegg 25% og 

Samnanger 25%.     

 

 


