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1 STYRETS SAMMENSETNING
Anita Bolstad Raa
Helge Henning Jacobsen
Henrik Mørch
Gro Keltie
Einar Raa

(Leder)
(Nestleder)
(Kasserer)
(Styremedlem)
(Varamedlem)

Det har vært avholdt ti styremøter i løpet av 2012.

2 FORELDRELAGETS SAMMENSETNING
Brynjulf Seim Berentsen
Kjersti Hevrøy
Rolf Gjelsvik
Neil Lawther
Kathrine Høiaas
Endre Raa
Einar Raa
Åse Berge
Anita Bolstad Raa
Marta Rongved Dixon
Morten Seliussen
Gro Keltie

Bemanningsansvarlig
Medlemsansvarlig
Fanamil-/Ulriken Opp-kontakt
Kiosk- og innkjøpsansvarlig
Påmeldingsansvarlig
Idrettslig ansvarlig
Materialforvalter
Sosialt ansvarlig
Webansvarlig
Webskribent og sekretær i styret
Statistikkansvarlig
Markedsansvarlig
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3 ANTALL MEDLEMMER
Aktive
Kvinner
31.12 2011
Endring

Menn
0-12
60
+7

Totalt

13-16
27
-19

67

8

17-20
7
-3
4

20+
0
0

0-12
58
+18

0

75

13-16
16
-10
6

17-20
16
-10

20+
0

6

0

Støttemedlem

Sum
2012

40
+7

224

47

213

4 ADMINISTRATIV REPRESENTASJON/OPPGAVER
Dag Rasmussen

Steinar Solheim
Arild Takvam
Eirik Graue
Rolf Gjelsvik
Anita Bolstad Raa
Einar Raa

Medlem NFIFs appellutvalg
Leder i Fana ILs hederstegnkomite
Leder i Fana ILs kontrollkomite
Representant i Fanamilkomite
Representant i Fanamilkomite
Representant i Fanamilkomite
Medlem i Fana ILs hederstegnkomite
Representant i Fanamilkomite
Representant i Fanamilkomite
Representant i Ulriken opp komite
Representant ved kretstinget
Representant ved kretstinget

5 UTMERKELSER
5.1 Norges Friidrettsforbunds fortjenestemedalje
Egil G Landsvik
1986
Dag Rasmussen
2000
5.2 Hordaland (Bergen) Friidrettskrets gullmedalje for aktiv friidrett
Heidi Benserud
1984
5.3 Hordaland (Bergen) Friidrettskrets fortjenestemedalje
Johs. Jellestad
år ukjent
før sammenslutning Bergen /Hordaland
Kåre Konglevold
år ukjent
før sammenslutning Bergen /Hordaland
Nils Nilsen
år ukjent
før sammenslutning Bergen /Hordaland
Odd Andersen
Kåre Ellertsen
Dag Rasmussen

1983
1983
1992

5.4 Norges Friidrettsforbunds diplom for administrativ innsats
Kåre Konglevold
1953
Nils Nilsen
1953
Dag Rasmussen
1972
Arild Takvam
1979
Per Aam
1980
Kåre Ellertsen
1982
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Alex Wisnes
Einar Raa

1983
1999

Kjell Karstensen
Steinar Solheim

2005
2005

Tor Sander

2006

5.5 Friidrettens venners Ærespris til ledere/trenere
Dag Rasmussen
1992
5.6 Norges Friidrettsforbunds Jubileumsmedalje 1996
Dag Rasmussen
Egil G Landsvik
5.7 Fana Idrettslags Æresmedlemskap
Dag Rasmussen
2003
Arild Takvam

2003

5.8 Fana Idrettslags hederstegn i bronse
Endre Raa
2004
Trine Almenningen
2011
Anita Bolstad Raa
2012
5.9 Fana Idrettslags hederstegn i gull
Einar Raa
2011
5.10 Fana Idrettslags stipend til talentfulle utøvere
Kristian Blummenfeldt
2012 gavekort 2500,Adrian Kvinge
2012 gavekort 2000,5.11 Fana Idrettslags tildeling av midler fra AAF-prosjektet (allsidig aktivitet i Fana)
”Fanamesterskapet”
2006

6 KRETSSERIEN 2012
Fanas gutter har hatt god fremgang siste år og avanserte i fjor til
tredjeplass på årets kretsstatistikk i eliteserien. I år klarte de ikke
helt å følge opp dette og havnet 1335 poeng lavere. De endte på
en fjerde plass.
Jentene fikk i år 38
poeng bedre enn
fjoråret og er dermed
svært stabilt. De
avanserte dog en
plass i år og havnet
på 4. plass.
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7 TRENING 2012
7.1 Generelt
Våre treningsgrupper har vært ledet av:
 Rekrutt-1 (mandag), 7 - 10 år:




Rekrutt-2 (tirsdag), 7 - 10 år:
11 -14 år:
Ungdom, 15-19 år:

Alf Berle frem til sommeren
Petter Rasmussen/Adrian Manum Kvinge høst-vinter
Jens Martin Bolstad
Endre Raa
Endre Raa

Noen av våre eldste utøvere har hatt treningstilbud i regi av BFG. Dette gjelder utøvere innen
mellomdistanse. Disse utøverne er: Erlend Gjerdevik Sørtveit, Anders Kvamsøe, Anders S
Hansen og Kristian Blummenfeldt.
7.2 BFG trenere 2012
Øvelser
Mellom-/langdistanse
Langdistanse/ Ultra /Bakke
Basis

Trenere
Bjarte Eikanger
Jan Fjærestad
Bente Liland

Fana ILs utøvere i alderen 15-19 år, har etter avtale kunnet trene innenfor treningsfellesskapet i
BFG Fana. Ovenfor listes de trenerne som Fana ILs utøvere har trent med i 2012 sesongen.
7.3 Trenere Fana IL Friidrett
Grupper

Alder

Rekr-1

Antall
pr.des
2012

Trener-ansvarlig

Hjelpetrenere

7-9 år

Alf Berle/
Petter Rasmussen/
Adrian M. Kvinge

Trude Ytrearne
Agnete Gradek
Trine Lise Larsen

Rekr-2

7-9 år

Jens Martin Bolstad

Jon Inge Heldal
Fredrik Stuhr
Dagfinn Hallseth

11-14 år

10-14 år

Endre Raa

Ungdom

15-19 år

Endre Raa

Lisbeth Solheim
Per Erik Landsvik
Gisle Ellingsen
Inge Nilsen
Elisabeth Takøy Olsen
Karen Hasselberg Sørensen
Rune Eskeland
Tor Myking
Fredrik Stuhr
Trine Almenningen (kast)
Gisle Ellingsen
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7.4 Trenerkurs
Høsten 2011 utarbeidet
Gisle Ellingsen og Endre
Raa et trenerkompendium
som grunnlag for seks
kurs-kvelder med intern
trener-kursing. Dette ble
kjørt ila høst og vår. Siden
Endre og Gisle er så
rutinerte og kunnskapsrike,
er dette en unik sjanse vår
klubb har til kompetanseheving innen både teori og
praktisk teknikk!
Agnete Gradek er årets
deltaker fra Fana IL i Ung:Leder programmet som kjøres i regi av NFIF og har deltatt på
samlinger her. Endre Raa er hennes mentor og hun får opparbeidet seg praksis som
hjelpetrener for vårt ene rekrutt-parti. Sammen med Jens Martin Bolstad (fjorårets Ung:Leder
deltaker) og et par andre ungdomsutøvere arrangerte de Idrettsleir første uke i sommerferien.
De har høstet mye ros for leiren og opplegget her.

8 EGNE ARRANGEMENT 2012
I 2012 sesongen har friidrettsgruppen hatt ansvar for følgende arrangementer:
 Kengurukarusellen – 13.1, 3.2, 10.2, 17.2, 9.3
(8 – 19 år)
 Fanalekene – 28.-29.april
(8 – 19 år)
 Fanamilen, mosjonsløp – 23. september
(mosjon)
I tillegg var gruppen delaktig i å arrangere:
 Vinterkarusellen – åtte løp fra november til mars
 KM innendørs i Høiehallen - 25. februar
 Stor-KM på Fana Stadion - 8. juni
 Ulriken Opp - 26. mai
 Gneistspelen - 24.-26. august
8.1 Innendørsstevne Kengurukarusellen (5 stevner)
Stevnet ble arrangert med øvelsene høyde, lengde og tresteg og var et rent hopp stevne for
alle aldersklasser. Totalt ble det 226 starter. Bak disse startene stod totalt 45 gutter (16 fra
andre klubber) og 34 jenter (13 fra andre klubber). 14 utøvere deltok på minst fire av de fem
stevnene og mottok en Kenguru t-skjorte i premie på siste stevne.
8.2 Fanamilen 23.09.2012
Mosjonsløpet, som er et samarbeid mellom Fana IL
friidrett og Nymark IL, ble 23. september arrangert
for 33. gang på Fana stadion. Det var et strålende
vær og det ble en folkefest og en god økning i
deltakelsen med 1467 deltakere (636 løp 10km, 831
løp 5km). Fanamilen har et sterkt merkenavn og det
antas å kunne ha et enda større potensiale om
arrangementet utvikles videre og fornyes. En egen
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Fanamil-komité har ansvaret for arrangementet og består i stor grad fremdeles av
”stammen” som startet Fanamilen på 1980-tallet. Disse har gjort en formidabel innsats
gjennom svært mange år og besitter en bred og verdifull kompetanse. Dag Rasmussen som
har vært en sentral bidragsyter helt fra oppstarten, gikk dessverre bort i sommer og vi fikk
derfor ikke høre hans kjente og kjære speaker stemme i år. Det kunne ellers vært ønskelig
om også noen nyere krefter kunne kommet til og fått del av denne arrangementskompetansen og vært med på videreutvikling av mosjonsløpet.
8.3 Fanalekene 28.-29. april 2012
Fanalekene ble arrangert siste helgen i
april på Fana stadion og ble årets
åpningsstevne. Vi var heldige med været
også i år og fikk en strålende helg på alle
måter! Deltakelsen var på 267 utøvere
fordelt på 867 starter, noe som er en
økning på ca 150 starter fra i fjor. Vårt
gode samarbeid med Gneist er svært
viktig for å få til en god gjennomføring av
Fanalekene da de bidro med dommere og
funksjonærer på to øvelser. Stevnet ble
arrangert med online påmelding og generering av startkort direkte fra Frires databasen. Dette
fungerte fint og letter forarbeidet mye.
Det ble i år etablert en liten komite som jobbet i forkant av stevnet med å få inn inntekter og
sponsorpenger. Vi fikk inn mange mindre sponsorer som fikk beach-flagg og seil på stadion
under stevnet og vi prioriterte å gi disse ekstra oppmerksomhet før, under og etter
arrangementet. En egen erfaringsrapport er skrevet for å ta vare på erfaringer og forslag til
forbedringer til neste års arrangement.

9 DOMMERE / TIDTAKERE / STARTERE
Friidrettsgruppen var i begynnelsen av 2012
registrert med totalt 19 dommere herav to
forbundsdommere, ni kretsdommere og åtte
kretsdommeraspiranter. Vi er registrert med en
kretsstarter (Arild Takvam).
I høst har vi fått kurset fire nye dommere i
spesifikke øvelser. I tillegg til dette har vi fått
opp to nye tidtakere som er blitt kurset på
systemet på Fana Stadion (Fredrik Stuhr og
Frode Abotnes). Vi bør også neste år tilstrebe å
kurse egne medlemmer som kan være
dommere på våre arrangementer.

10 ØKONOMI
Lagets økonomi er god og vesentlig styrket gjennom perioden. Årets resultat viser et
betydelig overskudd på kr 122 902. Med en egen kapital på kr 656.964 har vi en solid
økonomi i laget.
På kostnadssiden er det jevnt over under budsjett, med unntak av start kontingenter og kurs.
Selv om vi har hatt god deltakelse på stevner, har vi ikke klart å bruke opp budsjettet. Totalt
brukte vi NOK 83 000. Kurs-posten ble også en del lavere hvilket skylles at vi tok halvparten
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av trener utviklings kurset i fjor, samt at det ikke ble noe av de på tenkte dommerkurs.
Utgifter til reiser og opphold ble i år en del mindre på grunn av at UM ble arrangert lokalt
på Askøy.
Ellers skal det nevnes at vi på dette års regnskap økte trenergodtgjørelse betraktelig i tråd med
styrets satsing på trenerressurser.
Det har vært mindre behov for innkjøp av utstyr i år, og det er kun supplert med litt
medisinballer og treningshekker. Kostnadene for dette var lavere enn 6000kr og vi kunne
derfor ikke søke om tildeling av spillemidler for dette.
På inntektssiden har vi et par poster som er lavere enn budsjett, og andre som er høyere. For å
starte med det mest positive først. Fanalekene ble en fantastisk suksess også økonomisk med
et brutto resultat på ca kr 117.000!
Vi fikk tilskudd fra hovedlaget på kr 30 000 som svar på vår søknad om utviklingsmidler for
trenerne våre.
Medlems inntektene ligger ca 12 000 under budsjettert. En del medlems inntekter mistes
grunnet ikke optimale rutiner for fakturering og oppfølging og dette skal tas tak i fremover.
Fanamilen og Ulriken Opp arrangementene kom ut med 3-4000 mindre enn budsjettert
grunnet uforutsette utgifter knyttet til tidtaking og mindre annonseplass solgt.
Men det er i 2012 inngått fire nye sponsoravtaler gjeldende fra 2013 som alle er skrevet for tre
år! Dette gir oss en svært god inngang til neste år.
Hovedlagets avtale med MX Sport har gitt friidrettsgruppen et gavekort pålydende kr 22.500.
Disse er brukt til å kjøpe treningsdrakter og klubbutstyr til trenerne, samt premiering i
forbindelse med Fanalekene og Årsfesten.

11 EINAR RAAS UTVIKLINGSFOND
Einar Raa er en særdeles engasjert friidrettsveteran, og i
juni 2011 fikk han tildelt en pris fra Lions Club Fana. På
diplomet han fikk står det:
«Hedersprisen "Glimt i øge" 2011 tildeles Einar Raa for
hans mangeårige og uegennyttige innsats blant barn og
unge i Fana. Som trener og inspirator har han tilført
idrettsmiljøet positive holdninger og verdier».
I tillegg til diplom fikk han tildelt en sjekk på hele 5.000
kr. Overrasket og glad bestemte han seg raskt for å gi alle
pengene, samt 5.000 kr av egen lomme til friidrettsgruppen
i Fana IL, totalt 10.000 kr. Dermed ble opprettelsen av
Utviklingsfondet initiert! Friidrettsgruppen satte stor pris
på dette overraskende og positive bidraget. Se forøvrig
statuttene for fondet på nettsiden. Einar Raa håper at flere vil bidra med litt penger slik at
fondet kan øke i størrelse, vare lenger og strekke seg til flere. Friidrettsgruppen er takknemlig
for alle små og store gaver!
I 2012 har følgende personer sittet i styret: Einar Raa, Helge H. Jacobsen og Fredrik Stuhr. I
løpet av året har det ikke vært avholdt noen formelle styremøter. Styret har prioritert å bygge
opp fondet før man starter utdeling av midler. Det har derfor ikke vært noen utbetalinger fra
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fondet i 2012. Per 31.12.2012 står det 27.243,- kr på konto. Renteinntekter for 2012 utgjør
238 kroner. Styret er takknemlig for alle gavene som er innkommet i løpet av 2012.

12 EN STOR MANN ER GÅTT BORT
Da Dag Rasmussen sovnet stille inn onsdag 11. juli 2012, etterlot han seg familie og en flokk
idrettsvenner med et stort savn. Fana IL mistet et høyt verdsatt æresmedlem og en idrettsleder
som har satt spor.
Idretten fanget tidlig hans interesse og i sin ungdomstid var han aktiv innen flere idretter. Men
det var innen friidrett og løpsdistansene han gjorde det best, og i 1966 løp han som den første i
Fana IL under fire minutter på 1500m. Det er en god tid også i dag. Det er imidlertid de
utallige tillitsverv, gjennom mer enn 45 år i idrettslaget, han først og fremst vil bli husket for.
Alle visste hvem Dag’en var og han
hadde gjennom en årrekke også tillitsverv
i Friidrettskretsen og i Norges
Friidrettsforbund. Men for Dag hadde
Fana IL, og friidrettsgruppen især, en
særstilling i hans hjerte. Der var han
leder og del av styret i mer enn 25
sammenhengende år. Samtidig var han en
av flere trenere som stod bak de
fremadstormende Fana-jenter og -gutter
på 1970-tallet, som sørget for en rekke
NM-titler i friidrett til klubben.
Vesta-Hygea lekene på -70 og -80 tallet,
og Fanamilen fra 1980 er to arrangementer som Dag sitt navn er sterkt knyttet til; både som
del av arrangements-komiteen, og ikke minst stemmen og «speakeren» som holdt orden på
rundetider og resultater. Også på andre arenaer enn friidrettsbanen var han en ettertraktet
speaker. På Fana Fotballs hjemmekamper og under arrangement av skøyteløp, var det hans
stemme som inspirert loset publikum gjennom dagen.
Da han i 2009 ble tildelt Hans Majestet Kongens fortjenestemedalje i sølv for sin langvarige
og utrettelige innsats innen idretten, kunne det skimtes en tåre i øyekroken. Men kanskje aller
mest vil vi huske og minnes Dag for den flotte personen han var. Alltid vennlig, raus,
hjelpsom og ikke minst hans evne til å formidle sine meninger uten å støte andre. Dag var en
sann «Idrettens Gentleman» som har satt dype spor etter seg i idrettslaget og i
idrettsbevegelsen.
19. desember 2012 fikk Friidrettsgruppen overrakt en gave fra Dag Rasmussen pålydende
NOK 150.000. Denne overveldende gaven ble overrakt av Petter og Aagot Rasmussen til leder
for friidrettsgruppen. Det var et sterkt øyeblikk. Gaven skal øremerkes ungdom til og med 18
år for å utvikle og motivere disse til videre satsing.

13 ANNET
Friidrettsgruppen har vært representert på mange plan, både i kretsmesterskap innendørs og
utendørs, de regionale NCC-lekene, Ungdomsmesterskap innen- og utendørs og junior-NM.
Flere av våre utøvere er i norgestoppen i sine årsklasser.
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Våre utøvere har vært aktive deltakere på stevner, og i alt 62 jenter og 82 gutter har
konkurrert med Fana ILs drakter i år. Dette viser en økning på hele 22 utøvere på guttesiden.
Jentesiden er stabil med samme tall som i fjor. Det er registrert 43 nye klubbrekorder, tre mer
enn i fjor. Dette viser at den gode fremgangen fortsetter!
Det ble arrangert Klubbmesterskap i løp 24. september på Fana Stadion hvor det ble
konkurrert i sprint, hekk og mellomdistanse. 45 rekrutter stilte opp. Kast og hopp-øvelsene ble
det dessverre ikke gjennomført i år. Premiering ble foretatt under Årsfesten 16. november.

På årets kretsstatistikk fikk jentene i år en fjerde plass, en plass opp fra fjoråret. Guttene falt
ned til fjerde plass etter å ha blitt passert med noen hundre poeng av Norna Salhus. Det blir
spennende å se til neste sesong hva den gode treningen gjennom vinteren vil bringe!
Friidrettsgruppens internettside oppdateres kontinuerlig og brukes som en viktig
kommunikasjonskanal. I tillegg benyttes Facebook gruppen «Fana IL Friidrett» til å nå ut til
medlemmer og andre interesserte med informasjon. Webansvarlig har fortløpende lagt ut
nyheter, bilder og informasjon. Vi har i år ikke hatt en egen fotograf til å ta bilder på stevner,
men webansvarlig har dekket svært mye av dette selv med eget fotoapparatet. Leder hatt hjelp
av webskribent og har skrevet artikler om friidrettsgruppen til alle utgavene av Fanavarden.
Bemanningsansvarlig har satt opp dugnadsliste til foreldre høst og vår. Før sommeren trakk
en av våre to bemanningsressurser seg, men vi klarte å få på plass en ny. Den nye ressursen
gjorde en god innsats frem til Fanamilen, men måtte så trekke seg grunnet endret
jobbsituasjon. Dette har medført større belastning på Brynjulf som har vært med hele året,
men som har gjort en solid og ryddig jobb. Vi har holdt fast også i år på at hver familie har
ansvar for å stille på minst to dugnader i året og er selv ansvarlig for å bytte om man er
forhindret fra å delta. Dette fungerer bare delvis, da for mange unnlater å stille eller ikke tar
ansvar og bare sender en mail og sier at de ikke kan. Det blir viktig å få på plass den andre
ressursen til å bistå Brynjulf. Ved å kunne fordele bemanningsoppgaven på to, blir det en mer
overkommelig oppgave å håndtere.
Fana IL har rett til å sette opp reklame på Fana stadion.
Hovedlaget bruker bortre langside til hovedsponsorreklame og friidrettsgruppen har søndre sving, samt
oppløpssiden til disposisjon for reklame. Det har vært
jobbet godt på markedssiden dette året, både i
forbindelse med Fanalekene som arrangement og
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oppfølging av samarbeidspartnere i etterkant. Tre nye tre-års avtaler er gjort med
samarbeidspartnere i år, gjeldende fra 2013. En av disse er en ny stor hovedsponsor, Karabin.
Dette gir gruppen en større forutsigbarhet og kontinuitet i drift og vi kan fortsette vår gode
utvikling.
Vi har også i år hatt en påmeldingsansvarlig som har hatt ansvaret for å melde på samlet via
Online systemet, samt sende inn startkort til arrangør når det har vært nødvendig. Det har i år
ikke vært nødvendig å sende inn startkort i år, så denne funksjonen vil ikke lenger være så
nødvendig fremover. Påmeldingsansvarlig har heller ikke trengt å være særlig aktiv, da leder
selv har tatt påmeldingene etter hvert som de har kommet inn. Dette har fungert greit.
Alle våre medlemmer kan selv melde seg på Online, men det viser seg at mange får problemer
med at de ikke husker brukernavn og passord. De mest aktive husker dette og foretar
påmelding selv og de andre fyller ut Påmeldingsskjema som ligger på nettsiden. Dette sendes
pr mail til Påmeldingsansvarlig/leder som sørger for å registrere de inn online. Styret har
besluttet at den enkelte utøver selv dekker startkontingenten ved etteranmeldinger. Dette er
ønsket å ha en oppdragende effekt, men viser seg å være arbeidskrevende å praktisere fullt ut
da mange arrangører ikke tar kontant betaling på stevnet, men sender faktura i etterkant. Dette
innebærer at vi må sende ut krav til våre medlemmer i etterkant og det er krevende å få den
fulle og korrekte oversikten, samt følge opp at innbetalinger gjøres.

14 BFG FANA
26. september var det ekstraordinert årsmøte i friidrettsgruppen. Et
knapt flertall støttet styrets anbefaling om å trekke seg ut av BFG
Fana. En slik avgjørelse var ikke gyldig uten at Hovedstyret i Fana
IL hadde behandlet saken og bekreftet beslutningen. Bekreftelsen
kom 21.november 2012.
BFG Fana ble etablert i 1987 av Bjarg, Fana og Gneist, også kalt
moderklubbene. Ambisjonen var at BFG skulle være en eliteklubb
som skulle ivareta moderklubbenes juniorer og seniorer og samle de i et godt og miljø med
dyktige trenere. Det tynnes som oftest ut i rekkene når utøvere blir ungdommer og juiorer og
teorien med å samle disse utøverne fra flere klubber til å trene i ett miljø var god.
Men praksis har vist at dette ikke har vært lett å få til. Det er nok mange grunner til dette og
alle er nok ikke enige om hva som er svaret her. Men styret i Fana IL har kommet til
anbefalingen om å trekke seg ut blant annet med bakgrunn i følgende synspunkter:


Ledervervene i moderklubbene, er frivillig arbeid. For å lykkes med BFG, ser vi det som
helt nødvendig at moderklubbene engasjerer seg i styring og drift. Det er ikke rom for at
disse ressursene skal engasjere seg i styring og ledelse av to klubber.



Moderklubbene trenger sine ressurser til å utvikle egen klubb og skape kontinuitet.
Bemanning av BFG organisasjonen bidrar til å 'utarme' ressurs situasjonen i
moderklubbene. Vi har også sett det motsatte hvor BFG har slitt med å rekruttere
medlemmer til eget styre og stell



Fana IL jobber med å utvikle en klubb og et miljø som fokuserer på trenerutvikling,
trenerkapasitet og kvalitet i det sportslige tilbudet på friidrettsbanen. BFG har manglet
strategi og målsetning som stemmer overens med dette.
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Fana IL er for samarbeid mellom moderklubbene, men mener at dette kan oppnås uten at
en egen organisasjon må bemannes

Utmeldingen er gjeldende fra nyttår av og Fana IL vil da også ivareta våre utøvere etter fylte
19 år.

15 IDRETTSLIGE PRESTASJONER 2012
Takk til Morten og Ingvei Seliussen som har gjort en gedigen jobb med å legge inn resultater i
en ny database og programmert den slik at vi til neste år enkelt kan hente ut statistikk og
rapporter, bare ved å trykke på en knapp! De har ansvaret for å legge inn resultater
fortløpende gjennom sesongen slik at vi kan hente ut våre utøveres årsbesteresultater i de
ulike øvelsene, samt få oversikt over klubbrekorder. Disse er oppdatert for årets sesong og er
lagt ut på nettsiden.
15.1 Nye klubbrekorder i år
Det ble i årets sesong satt hele 43 nye klubbrekorder, hvorav jentene satte 15 og guttene 27.
Hele 31 av rekordene er satt av utøvere opp til og med 14 år og det viser at det trenes og gror
godt blant de yngre i klubben.
Navn på jentene og antall rekorder:
(J10) Emma Abotnes (5), (J10) Stina Aaberg (1)
(J12) Emily Solem-Young (1)
(J14) Linn Seliussen (1)
(J15) Elina Drivenes (2), Målfrid pettersen Lunde (2),
Thyra Hevrøy (2)
(J18) Eline Bruce (1)
Navn på guttene og antall rekorder:
(G10) Per Bucher-Johannessen (2), Birk Bell Lysaker (1),
Elias Olai Wæhle Olsen (1)
(G11) Carl Erik Landsvik (6), William Eskeland (2),
Andre Seliussen (2)
(G12) Mikael Solheim (1), Filip Bøe (1),
Erlend Bolstad Raa (5)
(G14) Christopher Lawther (2)
(G15) Henrik Almenningen (3), Jakop Kjellstad (1)
15.2 Mesterskap
Vi har fått følgende 20 kretsmestere innendørs (11-19 år):
Carl Erik Landsvik (G11) – 60 – 200 – 600 – lengde
Mikael Solheim (G12) – høyde u/t
Erlend Bolstad Raa (G12) – lengde – kule – høyde
Emily Solem-Young (J12) – 60m hekk
Victoria Sætersdal (J12) – 200 – 600
Christopher Lawther (G14) – lengde – 60
Andrea Bolstad Raa (J14) – høyde
Målfrid Pettersen Lunde (J14) – høyde – 800
Elina Drivenes (J14) – 60
Henrik Almenningen (G15) – lengde
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Kristian W. Jensen (G15) – høyde
Birgit Attestog (J18) - kule
Vi har fått følgende 20 kretsmestere utendørs (11-19 år):
Andre Seliussen (G11) – terrengløp 600m
Nina Tveite (J13) – terrengløp 800m
William T. Eskeland (G11) – 1000m kappgang
Erlend Bolstad Raa (G12) – tresteg – høyde – spyd – 60m hk
Julian Carteron (G12) – lengde
Victoria Sætersdal (J12) – 600m
Thyra Hevrøy (J15) – 80m hk – 300m hk
Elina Drivenes (J15) – 400m – 800m
Christopher Lawther (G14) – 60m – 200m
Henrik Almenningen (G15) – spyd 600gr
Erlend Gjerdevik Sørtveit (G18/19) – 800m – 3000m
Thomas Trefall Langhelle (G18/19) – tresteg
4x60m stafett J11-12 år
Tre medaljer på NCC-lekene (13-14 år):
Christopher Lawther (G14) – 200m - sølv
Christopher Lawther (G14) – 60m - bronse
Linn Seliussen (J14) – 1500m - bronse
Fire medaljer i Ungdomsmesterskapet innendørs (15-19 år):
Adrian Manum Kvinge (G18/19) – lengde – gull
Eline Myking (J15) – 1500m – bronse
Målfrid Pettersen Lunde (J15) – 800m - bronse
Kristian W. Jensen (G15) – 60m - bronse
To medaljer Ungdomsmesterskapet utendørs (15-19 år):
Thomas Langhelle Trefall (G18/19) – tresteg - sølv
Henrik Almenningen (G15) – tresteg – bronse
15.3 Tyrvinglekene
Gull i årets leker:
Carl Erik Landsvik (G11) – 600m
Vetle Raa Ellingsen – høyde
Erlend Bolstad Raa (G12) - lengde
Elina Drivenes (J15) – 800m

16 STIMULANSE PREMIERING 2012
Beregnet etter "Tyrvingtabellen" har disse utøverne oppnådd følgende resultat innen gruppen.
16.1 Bestemannspremier
16.1.1 Løp

Carl Erik Landsvik

-

600m -

1007 p

-

Høyde

1028 p

16.1.2 Hopp

Vetle Raa Ellingsen
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16.1.3 Kast

Erlend Bolstad Raa

-

Spyd

987 p

-

60m hekk

1030 p

16.1.4 Hekk/hinder

Carl Erik Landsvik

16.1.5 Bestemannspremier i kombinasjon løp-hopp-kast

Erlend Bolstad Raa
Løp
Hopp
kast

3013 p
1012 p
1014 p
987 p

60m hekk
Høyde
Spyd

16.1.6 Beste poengsanker til kretsserien 2012 (tellende resultater)

Erlend Bolstad Raa

12 øvelser

10.706 p

16.1.7 Høyeste poengsum uansett øvelse

Carl Erik Landsvik

60m hekk

10,35 1030p

16.2 Utøvere som har oppnådd over 900 poeng ihht Tyrvingtabellen
 Guttene har 27 øvelser til over 900 poeng
 Jentene har 21 øvelser til over 900 poeng
 Guttene har 7 øvelser til over 1000 poeng
 Jentene har 0 øvelse til over 1000 poeng
 Se statistikk publisert på Fana ILs nettside for
detaljer.
16.3 Utøvere som har vært med på flest stevner ila sesongen
8-10 år Elisabeth Bolstad Raa
19 stevner
11 år
Oda Skorpen Hysing-Olsen 18 stevner
12 år
Erlend Bolstad Raa
22 stevner
13 år
Synne Haram Nordtveit
13 stevner
14 år
Tuva Straume
16 stevner
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Erlend og Synne (bak fra v.)
Elisabeth og Oda (fremme)
16.4 Utøvere som har hatt størst fremgang
Størst fremgang er gitt i henhold til egne statutter.
Fremgangen skal være reell, og kommet som et resultat av målrettet trening. Utøveren skal
normalt sett være fylt 12 år for å komme i betraktning for denne prisen.
Jenter
Hopp
Kast
Løp

Navn
Oda s. Hysing Olsen
Ine Katrine T Olsen
Victoria Sætersdal

Klasse
J11
J13
J12

Øvelse
Lengde
Kule
60m hk

Poeng fremgang
(802-871) = 69
(583-656) = 73
(523-804) = 281

Gutter
Hopp
Kast
Løp

Navn
Inge Eide Johnsen
Olav S. Mønstre
Håvard Eikehaug

Klasse
G14
G12
G12

Øvelse
Høyde
Spyd
60m hk

Poeng fremgang
(790-881) = 91
(548-700) = 152
(226-610) = 384

Inge, Oda, Victoria og Ine Katrine
16.5 Utøvere som har fått 1000 poeng eller mer i henhold til Tyrvingtabellen
Carl Erik Landsvik
G11
60m hk, 600m, tresteg
Vetle Raa Ellingsen
G12
høyde
Erlend Bolstad Raa
G12
60m hk, tresteg, høyde
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Carl Erik, Vetle og Erlend

17 OPPSUMMERING/KONKLUSJON
2012 har vært et år med stor aktivitet, økende deltakelse på stevner og gode trener ressurser i
gruppene. Vi har evnet å øke kapasiteten ytterligere i treningsgruppene for rekruttene og har
i alt fem trenere engasjert hver uke på hvert av disse to rekrutt-partiene. Vi har så godt som
fått bukt med ventelistene for rekruttene, men har altfor mange som venter på plass i alderen
11-14 år. Vi har økt kapasiteten i denne gruppen også, men pågangen er større enn vi har
plass til per i dag. Dette jobber vi med å se på hvordan vi kan løse fremover mot våren.
Vi har økt treningstilbudet for flere av gruppene våre og tilbyr nå også tilpasset oppfølging
for de ungdommene som er villige til å satse på friidretten og prioritere denne.
Klubben ønsker å bygge et Fana IL som viser igjen på friidrettsbanen, både når det gjelder
bredde og topp. Dette krever god og langsiktig planlegging og styret har også i 2012 valgt å
fokusere på trenerne våre for å få dette til. Vi har i år hele 18 trenere engasjert hver uke og
disse vil vi gjerne utvikle videre og ta vare på. Endre Raa og Gisle Ellingsen har utarbeidet
et trenerkompendium og kaller jevnlig våre trenere til trenersamlinger.

Noen av trenerne samlet på en trenersamling, her hos samarbeidspartner FASiA Osteopati
Prosessen rundt BFG Fana og avslutningen av samarbeidsavtalen har vært omfattende og
krevende for ressurser både i styre og på trenersiden. Situasjonen førte dessverre til at to
trenere og flere ungdomsutøvere knyttet til distansemiljøet valgte å melde overgang til
Gneist. Vi skulle gjerne ha hatt de med oss videre, men respekterer deres valg og ønsker de
lykke til i naboklubben.
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Klubbens økonomi er god. Styret fikk innvilget søknad om Utviklingsmidler fra Hovedlaget
til å utvikle trener staben videre, og har fått tilkjent kr 30.000 til dette. Styret ønsker å skape
gode resultater i klubben ved å satse på utvikling av trenerne våre og at våre utøvere er
aktivt deltakende på mange stevner. Til dette trenger vi en sunn og bærekraftig økonomi
som gir oss handlerom fremover.
17 personer har gjennom året hatt oppgaver i styret/foreldrelaget og aktiviteten har vært stor.
Alle har hatt konkrete oppgaver, men av forskjellige årsaker så har ikke alle stilt på alle våre
møter. Styre/foreldrelag har fungert godt, men det er alltid rom for forbedringer 
Medlemsansvarlig jobber kontinuerlig med å ta imot innmeldinger via nettsiden og gi
tilbakemeldinger til nye medlemmer. De som søker om plass, forventer rask tilbakemelding
på sin søknad. Selv om vi er en organisasjon av frivillige, strekker vi oss etter å opptre så
profesjonelt vi kan. Medlemsansvarlig har nå god oversikt over medlemsregisteret, hvem
som trener i de ulike gruppene og eventuelle ventelister. Også kommunikasjonen med
trenerne i forhold til inntak av nye utøvere ser ut til å fungere bra.
Etter høstferien startet vi opp igjen med lørdagstreninger i Høiehallen for 10-19 år samlet.
Dette er en litt hardere trening som er lagt opp med en sosial profil hvor det serveres drikke
og litt å bite i avslutningsvis. Den er planlagt slik at alle aldersgrupper kan gjøre treningen
sammen og bygger miljø i gruppen på tvers av de vanlige treningsgruppene. Det har
vanligvis vært rundt 25 stykker på disse treningene og responsen på denne treningen har
vært svært god.
Leder har et ønske om at det kommende periode skal utarbeides en strategiplan med klare
målsetninger for klubben i årene fremover, fundamentert i Fana ILs verdier:
Glede, Fellesskap, Trygghet og Handlekraft.

Fana stadion, den 31. januar 2013
Styret i Fana IL, friidrettsgruppen

____________________________

______________________

Helge Henning Jacobsen

Einar Raa

______________________

______________________

Henrik Mørch
_____________________

Gro Keltie

Anita Bolstad Raa

Side 18/18

