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1. STYRETS OPPSUMMERING 

 
Året 2020 begynte som andre år; Vi forberedte en sesong der vi skulle arrangere like mange ritt som 
tidligere, syklistene trente godt gjennom vinteren og vi la planer for rekruttering. I tillegg hadde vi for 
første gang på lenge juniorer som skulle kjøre Norges Cup og viser seg frem der.  
 
Så stengte Norge ned 12. mars. Da var de eldste akkurat kommet hjem fra treningsleir i Spania, der de 
la et godt grunnlag for sesongen. Fellestreninger inne ble stanset og mye ble opp til den enkelte. 
I motsetning til andre idretter, der det er mye kontakt, kunne syklistene danne mindre grupper som 
kunne trene sammen ute gjennom våren. Dette var viktig med tanke på både motivasjon, samhold og 
treningsverdi.  
 
Våre ritt på forsesongen ble avlyste, også det viktige Fana 3 dagers. Vi hadde lenge håp om å kunne 
arrangere dette, men reglene tillot det ikke. Når myndighetene løste opp, så hev vi oss rundt og fikk 
arrangert Fana GP på kort varsel slik at det ble et lokalt ritt før sommeren.  
 
Under strenge smittevernregler ble både junior- og senior NM arrangert. Ikke i Kristiansand av KCK som 
planlagt, men av Grenland (tempo) og Ringerike (fellesstarter) og Sandnes (gateritt)  
Vita Heine var den som oppnådde best resultat, med en flott andre plass på tempo. Dette var ganske 
imponerende da hun noen uker før knakk armen, en skade som ikke var helt leget til dette rittet.  
 
På fellesstartene ble det for tøft for juniorene, som ikke fikk fullført i den tøffe løypen på Røyse. Det 
samme gjaldt for Odd Christian Eiking, som følte seg bra, men som ble litt for alene mot de store 
lagene.  
 
Når det gjelder treningsopplegget, så har sykkelgruppen tatt et nye store steg. Trener Sverre Vik får 
stadig mer erfaring og kompetanse, og justerer opplegget i tråd med ny kunnskap. Han har i 2020 fått 
en sentral plass i Fana når det gjelder utholdenhetsidrettene, og dette gjør sykkelgruppen til ledende i 
Fana på området.  
Målsetningen er at vi skal ha et junior- og seniorlag som syklistene finner det attraktivt å sykle på.  
 
På slutten av året tok vi initiativ til et over for regionen for å få flere samlingspunkter for syklistene i hele 
regionen. Målsetningen er å få til et positivt fellesskap mellom syklistene i hele regionen, heve det 
generelle nivået på syklistene, samt bidra med kunnskap og muligheter til syklistene.  
 
På tross av nedstengingen av idretten i 2020, gikk det bra økonomisk for klubben. Dette skylds i 
hovedsak to forhold: støtte fra staten for tapte inntekter og reduserte startutgifter pga. avlyste ritt.  
 
Det har ellers vært jobbet bra med å holde utgiftene nede, både for klubben og for syklistene. Gode 
avtaler på tøy, sportsernæring og sykler bidrar til dette.  
 
Kommunikasjonsmessig er Facebook fortsatt hovedkanal. Nettsidene brukes til mer statisk informasjon.  
 
Foreldreutvalget hadde mindre å gjøre i år, men har gjort en god og viktig innsats på de reisene som 
har kunnet gjennomføres.  
 
Styret har vært fulltallig gjennom hele perioden, med til sammen ca 6 møter gjennom sesongen. Vi har 
sendt representanter til rådsmøter i Fana IL Hovedlaget. 
Sykkelgruppen var også representert på sykkeltinget på Sola i 6-7 Mars med Christian Gjertsen og 
Mona Kronheim Gjertsen. 

 
----- 

 
Styret i Fana IL Sykkelgruppen takker alle for flott innsats i 2020-sesongen! 

 
 

Christian Moe, Christian Gjertsen, Ståle Hope, Cathrine Glesnes, Cato Tveit og Odd Skibenes  



  
2. STYRET 2020 

 

2.1 Styrets sammensetning 

På årsmøtet 20. februar 2020 ble det valgt nytt styre for år 2020. 
 
Leder: 
Christian Moe (valgt for ett år) 
  
Styremedlemmer: 
Cato Tveit   - Valgt for to år 
Christian Gjertsen  - Valgt for to år 
 
 
Ståle Hope, Cathrine Glesnes og Odd Skibenes var ikke på valg 
 
Sportslig og trener Sverre Vik har også deltatt på styremøtene.  
 
Valgkomité 2020: 
Styret fikk fullmakt til å utpeke valgkomite.  
 
 
2.2 Styrearbeid 

Det har vært innkalt til 9 styremøter. I tillegg har styret hatt kontakt via e-post og telefon etter behov. 
Arbeidet i styret var fra begynnelsen av 2020-sesongen fordelt med følgende oppgaver: 
 
Leder:   Christian Moe    
Nestleder:    Christian Gjertsen   Styremedlem 
Sekretær:   Cathrine Glesnes  Styremedlem 
Bemanningsansvarlig ritt: Christian Moe   Styremedlem 
Kasserer:                            Cato Tveit                           Styremedlem 
Markedsansvarlig:  Christian Gjertsen  Styremedlem 
Premieansvarlig:  Cathrine Glesnes  Styremedlem 
Veteranansvarlig:  Odd Skibenes   Styremedlem  
 
         
Presseansvarlig (adm.saker):  Christian Moe 
Arbeidsutvalg for foreldregruppen:  Mona Gjertsen  
 
 
 
 



  
Saker som har vært til behandling i styret i Sykkelgruppen sesongen 2020: 
 

• Årsmøtet 18.02.20 
• Budsjett 2020 
• Deltagelse ved årsmøte Fana IL 
• Økonomi 
• Planlegging av deltakelse i sykkelritt i 2020 
• Sportslig aktivitet 
• Trenere for gruppene 
• Lisenser 
• Aktivitetsplan 
• Kurs 
• Rekrutteringsarbeid 
• Utstyr 
• Tilrettelegging/arrangering av egne ritt 2020-sesongen 
• Bistand med reiseplan for aldersbestemte 
• Søknader om sponsorpenger fra ulike hold 
• Foreldrearbeid /-utvalg 
• Samarbeid med regionen og klubber i regionen 

 
 
 
Styret har vært representert på følgende arrangementer i Fana IL: 
 

Årsmøtet og Rådsmøter 
Trenermøter/-samlinger  

 



  
2.3 Representasjon 

Klubben har i 2020 hatt følgende representasjon i andre organer: 
 
NCF Region Vest: 
 
Styremedlem NCF Region Vest Brit Dyngeland 
Styremedlem NCF Region Vest Rune Torkildsen 
Kommissærutvalget          Rune Torkildsen  
Valgkomite                        Christian Gjertsen 
 
NCF: 
GU Landevei   Rune Torkildsen 
        
 
 
Fana IL Hovedlaget: 
 
Varamedlem i Lovkomiteen Bjørn Dag Norbeck  
Styremedlem Gubbelaget  Bjørn Dag Norbeck 
 
Driftsutvalg Fanahytten  Roald Vik  
 
Hovedkomiteen Fanas 100års  
Jubileum i 2020:   Cato Norbeck  
 



  
3. SPORTSLIG AKTIVITET 
3.1 Generelt 

Etter at Sverre Dyngeland Vik ansatt som trener i 2018 for de aldersbestemte syklistene, fikk vi et løft i 
innsatsen på rekrutteringen, heve nivået på treningen og for å få frem toppsyklister. 
 
Den gode utviklingen som startet i 2018 har fortsatt, og vi har sett mange gode resultater i 2020. Etter 
sesongen, har fokus vært på hvordan man kan tilrettelegge best mulig for de juniorene som ønsker å 
satse.  
Hovedlaget bidrar til sykkelgruppen finansielt gjennom deres elitesatsing, i tillegg til faglig bistand.  
  
Sportslig ledelse 2020-sesongen: 

MSenior Selvstendig opplegg 
Junior Trener: Sverre D. Vik  

DS: Christian Moe 
Aldersbestemte  Trener: Sverre D. Vik, Arnstein Hope, Erlend Smørås, Allan Fuglevik 

 
Rekrutter Trener: Christian Gjertsen 

 
 
3.2 Deltakelse i mesterskap 

 
Klubben hadde god deltakelse fra juniorene i NM i 2020:  
 Emil Moe, tempo, fellesstart og gateritt 
 Caper Hope, tempo, fellesstart og gateritt 
 Jens C. G. Tveit: fellesstart 
 Sindre Gjertsen: fellesstart og gateritt 
  
Klubben hadde i 2020 to seniorer som deltok i NM;  

Vita Heine: Tempo og fellesstart   
Odd Christian Eiking. fellesstart  
 

Klubben hadde god deltakelse i Regions mesterskapet.(øygarden Sykkelfestival) 
          Martin Litland Ble regions mester i Tempo og Fellesstart i M 13-14 
          Mia Kronheim Gjertsen ble regions mester i tempo og fellesstart i K 13-14 
          Casper Hope ble regions mester i fellesstart for Juniorer 
 
Klubben hadde også flere deltakere i UM 2020 i Asker. Ingen av våre ryttere hevdet seg helt i toppen. 
Men flere gode prestasjoner. 
 

 
 
Se ellers egne beretninger pkt. 6 og 7. 

 
3.3 Egne arrangement 

Pga koronasituasjonen ble det færre arrangement og dårligere deltakelse enn vanlig på de sportslige 
arrangement i klubbens regi: 
 

  Påmeldte 
Dato Ritt Aldersb. Jun / sen Veteran Totalt 

28.06.2020 Fana GP 47 (-) 36 (-) 4 (-) 87 (-) 
20.09.2020 Fanafjellet Rundt         - -  49 (28)    49 (28) 
29.09 2020 Fanahytten Opp 34 (53) 14 (29) 3 (18)    51 (100) 

   SUM     81 (569)  50 (227) 55 (229) 187 (1025) 
 



  
Vanligvis arrangerer Fana følgende sykkelritt: Stend Gateritt, Rådalen Rundt, F3D, Fanafjellet Rundt og 
Fanahytten Opp. Det totalt antallet deltakere i tabellen over reflektere hvor mange som til sammen 
deltok på disse rittene i fjor.  
Vi håper at vi kan arrangere disse rittene i 2021, som et godt tilbud til syklistene i regionen og i landet 
for øvrig.  
 
Fanahytten Opp, ble arrangert for 43. gang i 2020. Deltakelse i år lavere enn tidligere, noe som i stor 
grad må tilskrives koronasituasjonen. Vi håper at det tar seg opp i 2021-  
 
Vi i Fana Sykkel er stolte av våre rittarrangement. I møte med de andre klubbene vektlegger vi dette og 
arbeider for å motivere andre klubber til å øke aktiviteten når det gjelder aktive ritt.  



  
4. ØKONOMI 

 
4.1 Årsberetning fra kasserer 

Årsresultat  
Pandemien har påvirket årets aktivitet betydelig. Vi svært takknemlig for at Statens tilskuddsordninger 
og våre sponsorer som setter Fana IL Sykkel i stand til fortsatt å ha et godt aktivitetsnivå. Vi regner dog 
med at 2021 vil kunne gi oss større utfordringer inntektsmessig spesielt mtp sponsorinntekter. 
 
Sykkelgruppens driftsresultat for 2020 viser overskudd på kr. 78 319,-, mot budsjettert underskudd på  
kr. 41 250.-. Resultatet er således kr. 119 569,- bedre enn budsjett.  
 
 
Inntekter  
Totale driftsinntekter for 2020 ble kr. 627 099, mot budsjetterte 630 650,-.  
 
Inntektene er omtrent på nivå med fjoråret. Dette skyldes i hovedsak: 
- Økte sponsorinntekter/ gavemidler, totalt kr. 180 500,- sammenlignet med ca. 95 500,- i 2019. Dog 

hadde vi ingen dugnadsinntekter i 2020, et bortfall av inntekter på ca. 93 000,- i 2019. 
- Staten kompenserte Fana IL Sykkelgruppens tapte inntekter på de rittene vi ikke fikk arrangert pga 

pandemien. 
  
  
Kostnader  
Sykkelgruppens driftskostnader for 2020 ble kr 548 780. Dette er betydelig lavere enn 2019 da 
kostnadene var kr 733 173, samt lavere enn budsjettet som var på 671 900,-.  
 
Hovedårsaken til lavere kostnader skyldes lavere utgifter til egne arrangementer, da kompensasjonen 
fra Staten er netto inntektsført. 
 
Kostnader har generelt vært under god kontroll i 2020.  
  
  
Gjeld og Egenkapital  
Sykkelgruppens egenkapital er pr. 31.12.20. kr. 389 319, opp fra kr 280 980,- i 
2019.  Egenkapitalen er langt høyere enn det som er satt som mål i sykkelgruppen (minimum 150 000).  
 
I løpet av året har vi fått kontroll på og fått overført kr. 30 020,- som er opptjente premiepenger til 
Fanahytten Opp. Pengene skal kun nyttes ved eventuell(e) ny(e) løyperekord(er). Disse pengene er 
bokført som bunden egenkapital og avsatt på egen konto og nå kontrollert av Fana IL Sykkel. 
 
Likviditeten anses pr. i dag for svært god, men regner med vi må tære en del på likviditeten for å 
opprettholde aktivitetsnivået fremover, noe budsjettet for 2021 viser. 
 
For detaljer vises det til vedlagte resultatregnskap samt balanse.  
  
  
Cato Tveit 
Kasserer 

 
 

 
  



  
4.2 Sponsorer 

 Fana ILs hovedsponsorer: 
 Intersport 

Craft 
SPAREBANKEN VEST 

 
 Sykkelgruppens sponsorer i 2020:      

Odin Flissenter AS      
Geitanger Bygg AS       

 Storbergen Mur og Flis AS      
Sykkelbutikken AS     
Drange Maskin AS 
Askøy Murerverktøy AS 
Schonox  
Knutsen Auto Service AS   
 
Andre bidragsytere: 
Fana Sparebank Gavemidler 
REMA1000 Elveneset     
Mobile AS 
Q-Meieriene 
  
  

 
  

4.3 Dugnader 

Vi har i sykkelsesongen 2020 arrangert disse rittene: 
 
Oversikt over antall timer som er lagt ned i forbindelse med sykkelritt arrangert av Fana Sykkel. Det er 
her regnet med vakthold og andre personer som er sentrale for avvikling av rittene. Tid til forberedelse og 
etterarbeid er ikke tatt med. 

Tidspunkt Ritt Bemanning Antall 
timer 

28.06.2020 Fana GP 29 pers. 100 timer 
20.09.2020 Fanafjellet Rundt 10 pers.   45 timer 
29.09 2019 Fanahytten Opp 25 pers. 100  timer 
Samlet antall dugnadstimer i forbindelse med gjennomføring av egne ritt  245 timer 

 
 
Dugnadstimer lagt ned i forbindelse med dugnader som Fana IL Sykkelgruppen har påtatt seg. Tid til 
forberedelser av dugnadene er ikke tatt med: 
 
 
Styret vil rette en stor takk til alle som stiller opp og gjør en innsats på dugnader. Dette bidrar til at 
klubbens syklister kan delta på ritt også utenfor kretsen. 
 
Vi vil også takke for positiv innstilling og flott gjennomføring av dugnadsarbeidet som utføres i 
forbindelse med våre sykkelritt. Dette er et viktig arbeid som er en forutsetning for å arrangere trygge og 
sikre ritt for våre syklister. 
 



  
5. MEDLEMMER 
5.1 Lisenser  

Klasse  20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

M Elite 
pro 

      3 3 2 1 1 3  1 1 1 1 1 

MSen 
Elite 

2 1 10 8 7 9 7 17 12 4 7 10 14 6 3 7 5 2 

MSen 
U23 

5 4 3 4 6 8 9 4 1 2 5   3 0 1 0 0 

M 30+ 3 3 2 6 9 11 11 21 26 26 29 31 29 27 26 27 22 20 

M Jun 1 3 5 11 8 6 4 1  2 3 6 0 0 1 6 0 1 5 

M 15-16 6  13  9 8 7 5 5 3 7 4  2 3 3 5 7 9 6 

M 13-14 11 6 5 2 3 2 4 12 2 2 4 3 5 7 4 7 7 7 

M 11-12 2 1 1  3 5 4 4 5 4 4 5 5 2 0 1 6 1 

M 10    1 1 1 3 1 1 2 2 1 0 0 1 3 0 2 

M 6-9       1 1 2 1 2 0 0 1 1 1 1 0 

M-sum 30 31 35 39 44 47 48 67 66 49 60 55 56 51 47 55 52 44 

K Elite 
pro 

                1 1 

K Sen 1    1 1 1 1     0 0 0 0 0 0 

K 30+          1  1 1 1 0 0 0 1 

K Jun    1 1    1 1   0 0 0 0 0 0 

K 15-16       1 1 1    0 0 0 0 0 0 

K 13-14   2 2  1 1 1     0 0 0 0 2 2 

K 11-12 1  2 2  4   1 1    0 0 1 2 0 2 

K 10          1   0 1 0 0 0 0 

K 6 – 9  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

K-sum 2 2 4 3 6 2 3 4 3 3 0 1 1 2 1 2 4 7 

Terreng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AKTIVE 32 33 39 42 50 49 51 71 69 52 60 56 57 53 48 57 56 51 

PASSIVE  20 23 62 47 47 68 41 51 75 65 66 83 80 77 84 83 86 

TOTAL   53 62 104 97 96 119 112 120 127 125 122 140 133 124 144 139 137 

 
 
I 2020 har det blitt løst 6 servicelisenser. Dette er 3 færre enn i 2019. 
 
Antall betalende medlemmer i Sykkelgruppen i 2020 sesongen er 140, herav 57 med aktiv lisens – noe 
som er liten nedgang fra året før.  
I tillegg har det vært arrangert sykkelskoler.  
 
To medlemmer har livsvarig medlemskap.  



  
 
 
5.2 Overganger 

Ingen i 2020 
 
   
5.3 Kommissærer i klubb 

Blant medlemmene i klubben har det i sesongen 2020 vært 2 UCI Nasjonal Elite og 1 nasjonal 
kommisærer: 
 
UCI Nasjonale Elite:  Rune Torkildsen (landevei), Camilla Frederich (terreng) 
NCF Nasjonal:  Turid Foss 
 
Klubben trenger flere kommissærer for å opprettholde god kvalitet på rittene våre, men vi har ikke lyktes 
med å få flere i 2020 heller. 
For ryttere som legger opp aktiv satsing bør funksjoner som kommissærer og trenere være aktuelle. 
 
Vi vil takke våre dommere for den innsatsen de har gjort på våre egne og i andre klubbers ritt! 
 
 
5.4 Utmerkelser 

 
Årets rytter i aldersbestemte klasser 2020:        Ikke utvevnt pt.  

   
 
 
  



  
 

6. BERETNING FRA ALDERSBESTEMTE KLASSER SESONGEN 2020 
 

  
2020 skulle være året da vi starter en intensiv rekruterings prosess for å få opp volumet av utøvere i 
gruppen. Men dette ble satt en brå stopper for da korona pandemien startet i mars måned.  

Vi har i 2020 hatt inndeling i tre grupper A3 (8-12 år), A2 (13-16 år, A1(14-16). Alle gruppene har utviklet 
seg stort og i takt med planen som er lagt.  

2020 har vært  preget av mye trening og lite konkurranser, spesielt for de aldersbestemte. Derfor har vi 
hatt et spesielt fokus på det og ivareta de syklistene vi hadde før korona pandemien startet. Dette har vi 
gjort ved og ha mange fellestreninger og lage litt interne konkurranser. Tempo testen i Hausdalen har 
spesielt vært en opptur for mange, her har vi sett god utvikling hos alle utøverne. Dette har lønnet seg og 
vi har ikke mistet noen syklister, men faktisk fått noen nye syklister i de klassene 10-12år både i jente og 
gutte klassene.  

Deltagelse i ritt har variert, slik det skal gjøre for denne aldersgruppen, men vi kan se at antall Fana 
ryttere som deltar i lokale og nasjonale ritt er relativt lik som i 2019. Lokalt var vi minimum 10-15 startene 
på alle rittene gjennom hele sesongen. Utenbys har 15-16 gruppen deltatt i de fleste rankingrittene 
gjennom hele sesongen, i tillegg har vi hatt med enkelte yngre utøvere på utenbysritt. 

16-åringene våre var med Juniorlaget på treningssamling i Spania.  

På trenersiden har Sverre hatt hovedansvaret med god hjelp fra Arnstein Hope, Erlend Smørås, Allan 
Fuglevik og Christian Gjertsen.   

 
 
Sverre Dyngeland Vik, trener 
 



  
7. BERETNING FRA JUNIOR SESONGEN 2020 
 
Vi har i 2020 endelig fått et junior lag. Laget bestod av fire første års juniorer og en andre års junior. 
Disse utøverne trente greit gjennom vinteren og klarte å heve nivået godt gjennom vinteren slik at de var 
godt forberedt til sesongstarten. 
  
I vinterferien var juniorlaget på treningssamling i Spania (Benidorm). Dette var en svært god samling der 
vi fikk trent oss på mange forskjellige ferdigheter.  
 
Korttid etter at samlingen var avsluttet kom korona pandemien til Norge og alle ritt på som var satt  opp 
fra april-juni ble avlyst/utsatt. Derfor ble denne perioden brukt til trene, i disse måneden trente utøverne 
veldig mye og bra. Noe som vil lønne seg på langsikt. I pinsehelgen dro vi på en minisamling til 
Myrkdalen der vi fikk gode langturer i skikkelige fjell sammen med Odd C. Eiking. 

 
 
 

8. BERETNING FRA SENIORER SESONGEN 2020 
 
Det er fire som har løst MElite-lisens, men det foreligger ikke noen egen rapport fra dem da de ikke har 
hatt noen spesielt opplegg rundt seg i 2020. Dem som har kjørt på vanlig seniorlisens, har trent sammen 
med veteranene.  
 
Når det gjelder Odd Christian Eiking, så tok Sverre D. Vik over mye av ansvaret for treningsopplegget i 
2020. Dette er en del av den langsiktige planen for å heve nivået hos både egne ryttere og trenere, men 
der en har inne spesialistkompetanse på ulike områder.  
Vita Heine har egne trenere og kjører eget opplegg.  
 
Begge støttes imidlertid av Fana der vi kan bidra, med kompetanse, testing og lignende.   
 
Begge har oppnådd gode resultater i nasjonale og internasjonale ritt i 2020.  

 
 

9. BERETNING FRA VETERANGRUPPEN SESONGEN 2020 
 

Veteran gruppen er stabil gruppe med ryttere. I fjor var det lite ritt for veteranene.  

I Fana GP gjorde Fana det bra. Torstein Klokk kom 3 plass av veteran og vant klassen menn 36 -39 år. I 
Tour de Fjords EXP kom Jonas Alexandersson på 5 plass totalt. Utrolig bra resultat når en tenker på at 
han begynt sykle aktiv for bare to år siden.  

Vi hatt fellestrening tirsdag vår og sommer med fellestrening klokken 18 fra Fana arena. Vi syklet samlet 
til bunnen av Bontveit. Utført 2 x 10 intervall og 1 til topp. Her vert full innsats.  

Vi hadde klubbmesterskap med (trenings)ritt og fest på Fanafjellet etterpå. En utrolig kjekk dag. Det har 
blitt en fin tradisjon.  

Vi i veteran gruppen  arrangerte Fanafjellet rundt i september. Rittet ble et godt ritt og greit med 
deltagere. Start på Fana arena og mål på fanafjellet, og på Fanafjellet var det premieutdeling. Vi servert 
kake og kaffe på toppen. Satser på nytt ritt 13 juni i år.  

Ellers gleder vi oss til et nytt sykkelår. 
 
 
MVH odd Inge Skibenes 



  
10. ÅRSRAPPORT FRA FORELDREGRUPPEN 2020 
 
Foreldregruppen startet årets sesong med å invitere til foreldremøte 17.mars 2020. Dette ble ikke avholdt 
grunnet Covid-19. Som for mange andre grupper har aktiviteten vært lavere enn vi håpet, ønsket og trodde i 
forkant. Likevel har vi, i og med at sykkelsesongen kom i gang i løpet av juni, kunnet bidra med noe, til tross 
for Covid-19. 
  
BSK CUP Haugesund – alle årsklasser 
Første «reiseritt» for sesongen og stor deltagelse fra Fana Sykkel. Foreldregruppen ordnet lunsj 
og frukt. 
  
FANA GP 28.JUNI 2020 – alle årsklasser 
Ansvarlig for smittevern 
  
UM Asker 8.-9. AUGUST 2020 – aldersbestemt  
Frukt og grønt 
  
SØRLANDET PETIT PRIX 15.-16. AUGUST 2020 – aldersbestemt  
Frukt og grønt 
  
ROGALAND 3-ETAPPERS 26.-27. SEPTEMBER 2020 – aldersbestemt + junior 
Her organiserte foreldregruppen reise, opphold og mat. Dette ble nok høydepunktet i sesongen for 
aldersbestemte utøvere. I tillegg deltok Juniorene. Alle utøverne bodde på Solastrand Hotell, og totalt var vi 
30 personer, inkludert utøvere, reiseledere og foreldre som ønsket å være med. En super sosial og sportslig 
helg!  

 
 
 
 
 
 
TOUR TE FJELLS, NORGES CUP og NM FOR JUNIOR 
Foreldregruppen har ordnet med mat, frukt og grønt på disse reisene, og bidratt i reiseplanlegging. 
Juniorene har bl.a deltatt på Uno-x Tour Te Fjells - Storefjell, NM Tempo - Grenland, NC FARA 
Sykkelfestival -Trøndelag, NM Fellestart - Ringerike, NM og NC -  Stavanger/Sandnes. 



  
  
TOUR U6 JULI 2020 - SVERIGE 
Foreldregruppen hadde organisert bestilling av hytter, og betalt inn forskudd da Covid-19 inntraff. 
Vi fikk avbestilt og refundert alle kostnader. Hyttene er bestilt til U6 2021, så får vi se hva tiden 
bringer. 
  
FANAHYTTEN OPP 4.OKTOBER 2020 – alle årsklasser 
Det var kjekt å kunne arrangere dette tradisjonsrike rittet på tampen av sesongen. Dessverre 
kunne vi ikke gjennomføre kakefesten, som har vært tradisjon i alle år, grunnet smittevern.  
Imidlertid sponset Q-meieriene med KONGE sjokomelk til alle deltakerne, og det ble delt ut 
kvikklunsj til alle deltakerne. En positiv oppmuntring, tross altJ  

 
JULEMØTET FØRSTE MANDAG I DESEMBER  
Dessverre kunne vi ikke gjennomføre dette tradisjonsrike treffet. Vi håpet lenge på at noe skulle tilsi at det 
ville være mulig, men det skjedde dessverre ikke. Vi ser frem til Julemøtet 2021. 
  
REMA 1000 ELVENESET 
REMA1000 bidrar med frukt og grønt, samt diverse annet til reiseritt og andre arrangementer. 
Foreldregruppen takker Rema 1000 Elveneset for det gode samarbeidet og håper det fortsetter fremover.  
  
Foreldregruppen har en viktig funksjon, både under ritt og i sosiale arrangementer. Det at Fana alltid tilbyr 
salg av mat og drikke på våre sykkelritt blir satt stor pris på av de andre sykkelgruppene. 
Foreldregruppen er også en fin måte for foreldre/medlemmer å arbeide seg inn i, og bli kjent med gruppen 
og sykkelmiljøet på. 
  
Foreldregruppen sender en stor takk til alle som har bidratt til å få gjennomført alle rittene. 
  
  
Foreldregruppen 2020 
Mona Kronheim Gjertsen 
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