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Sondre tildelt Dag Rasmussens forbildepris
FRIIDRETT: Den aller første prisen
i den avdøde idrettslederens navn
gikk til Sondre Vie Ytrearne.
av Kent roar nybø

kent@fanaposten.no

11. juli 2012 mistet friidretten i
Hordaland en uvurderlig ressurs.
Da Dag Rasmussen sovnet inn etterlot han seg familie og en flokk
idrettsvenner med et stort savn.
Fana IL mistet et høyt verdsatt
æresmedlem og en idrettsleder
som satte spor etter seg.

Et forbilde for andre

I år opprettet idrettslaget en pris i
hans navn. Dag Rasmussens forbildepris ble delt ut på friidrettgruppens årsfest forrige fredag.
Sondre Vie Ytrearne vant den
gjeve prisen, og fikk den overrakt
av Petter Rasmussen i en fullsatt
Ytrebygda kultursal.
«Sondre er alltid i godt humør,
viser stor idrettsglede og er flink
til å oppmuntre og «se» andre. Siden i fjor sommer har han tatt grep
om idrettskarrieren gjennom stor
treningsvilje og gjennomføringsevne. Dette har gitt ham en god
sportslig utvikling og resultatmessig fremgang i sine hovedøvelser
i friidrett. Sondre brukes gjerne
som eksempel når det skal vises

I NORGESTOPPEN: Filip Bøe (G14) har satt to norske aldersrekorder i år, på henholdsvis
80 m og 200 m. Ingen norsk utøver har noen gang løpt så fort i den aldersklassen. Men
det er flere Fana-utøvere som hevder seg i norgestoppen. I tillegg til Bøe ble også Vetle
Raa Ellingsen (hopp), Elisabeth Bolstad Raa (kast), Per Bucher-Johannesen (hekk) og Emma
Abotnes (kombinasjon) tildelt bestemannspriser.

GODT FORBILDE: Sondre Vie Ytrearne (til høyre) vant den gjeve prisen Dag Rasmussens
Foto: Anita Bolstad Raa (Fana IL)
forbildepris og fikk den overrakt av Petter Rasmussen.

til hvilke egenskaper som er viktig å besitte når en skal utvikle seg
innen idrett og ellers i livet», står
det i juryens begrunnelse.
I år har 231 utøvere fra friidrettsgruppen i Fana IL deltatt på

stevner. Over 250 personer deltok
på årsfesten.
MANGE AKTIVE: I år har 231 utøvere fra friidrettsgruppen i Fana IL deltatt på stevner. Her er
alle utøverne som var på årsfesten samlet.

Lokale vinnere i
Lagunen Fotballfest
FOTBALL: Flere lag fra Bergen sør spilte seg
frem til finalen, og noen av dem stakk også
av med de gjeveste medaljene.
av Kent roar nybø

kent@fanaposten.no

Lagunen Fotballfest ble avsluttet forrige
helg. I herrefinalen slo Smørås Sartor 7-6
etter straffesparkkonkurranse. Sartor
startet med to straffer før avspark som
følge av divisjonsforskjellen. I sluttminuttene utlignet Smørås til 2-2, som var
resultatet etter ordinær spilletid. Åsane
vant damefinalen mot Bjarg hele 8-0.

Reddet fire straffespark

Også i juniorfinalen for gutter var Smørås involvert i en straffesparkkonkurranse. Kampen mot Lyngbø endte uten
spillemål, og Lyngbø vant 9-8 på straffer.
Finaletap ble det også for Bjarg i guttefinalen for 16-årslag. Bergen Nord ble for
sterke og vant 1-0 på golden goal.
Finalen i J16-klassen ble et svært dramatisk lokaloppgjør mellom Gneist og
Fana. Det stod 1-1 etter ordinær tid. I
første ekstraomgang fikk Fana straffespark, men Gneist-keeper Frida Buberg
reddet og kampen gikk til straffesparkkonkurranse. Fana tok initiativet, men
Gneist snudde og vant 3-2. Buberg reddet totalt fire straffespark og ble fortjent
kåret til finalens beste spiller.

Begge finalistene vant gull

I G13 fikk man to lokale vinnere. Oppgjøret mellom Søreide og Kringlebotn
endte 2-2, etter at Kringlebotn fikk starte
kampen med ett mål som følge av divisjonsforskjellen. Det ble ingen mål i ekstraomgangene, og da ble like godt begge
lagene kåret til vinnere. Det er første
gang et lag fra Kringlebotn vinner turneringen.
I G14-klassen ble det finaletap for Sædalen. En jevnspilt kamp mot Sotra endte med 0-1-tap på golden goal.

Foto: IL Gneist

KM-gull til lokale jentelag

FOTBALL: J13-laget til Gneist (bildet) vant finalen
kretsfinalen mot Voss 2-1 i Vestlandshallen forrige
helg. Madelen Rønvik og Linnea Heggdalsvik
Muller scoret målene. Kampen var den siste og

avgjørende i et sluttspill mellom Gneist, Voss og
Lindås. Gneist vant puljen med sine seks poeng.
Voss endte på tre poeng, mens Lindås avsluttet
uten poeng.

KM-gull ble det også til J14-laget til Bønes.
Laget slo Fitjar med solide 5-0, og vant kretsmesterskapet i år som i fjor.

etter 19 år som trener
Startet Lerøyserien på hjemmebane Slutter
FOTBALL: Ole Aandahl (bildet) har
HÅNDBALL: Forrige helg spilte Fana-jentene den første runden i Lerøyserien, den nasjonale serien for 18-årslag, hjemme i Slåtthaughallen. Laget
startet med 18-22-tap for Oppsal, men fulgte opp med 20-18-seier mot
Glassverket og 20-21-seier mot Stabæk.
To seiere og ett tap gir en foreløpig sjetteplass på tabellen. Sarpsborgalliansen, Oppsal og Byåsen vant alle sine kamper og har tatt føringen
etter første runde. Neste runde spilles i Lørenskoghallen 13. og 14.
desember. Der skal Fana møte Årstad, Sarpsborgalliansen og Fjellhammer. Totalt skal laget spille 15 kamper mot de beste 18-årslagene i Norge.
Femte og siste runde spilles i Sotra Arena og Kjøkkelvik 25. og 26. april
neste år.

valgt å gi seg som A-lagstrener i
Smørås etter en sesong som endte
med nedrykk fra tredjedivisjon.
– Etter 19 år med trenerverv i
klubben har jeg bestemt meg for
å bruke fritiden min på andre ting,
sier Aandahl til Fanaposten.

