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1. GRUPPENS SAMMENSETNING OG ANSVARLIGE 
 
Styret 

Leder Lefdal Trond Kjetil 
Sportslig leder Linga Harald 
Kasserer Gildestad Silje 
Sekretær Vahlin Anders 
Arrangements ansvarlig Reinertsen Per Lasse 
Lysløypeansvarlig Rye Birger 
Leder Skiskyting/ nestleder Carlsen Børt Helge 
Leder økonomiutvalg Haukaas Andreas 

 
Verv 

Medlemsregister Tverberg Torill 
Vaktliste Fanahytten Rekve Brynjulf 
Kontaktperson Fanavarden Vahlin Anders 
Ansvarlig smøreteam Linga Harald 
Påmelding Geilosamlingen Vahlin Anders 
Lisensansvarlig Øverland Brith Line 

 
 
TRENERTEAM 1. halvår 2017: 
 
Gruppe 8-10 år:  
Ansvarlig Trener Olav Westrheim 
Trener Siri Martinsen 
Trener Solveig Hopsnes 
Trener Kjetil Øyen 
Trener Silja Maria Gravelseter 
Trener Therese Berge 

Gruppe 11-14 år:  
Ansvarlig trener Petter Christensen 
Trener Inge Nilsen  
Trener Anders Vahlin 
Trener Ragnar Buset 
Trener Ole Martinsen 
Trener Roar Steen 
Trener Trond Slethaug 
Trener Lasse Johannessen 
Trener Ørjan Andersen 
Trener Calle Eek Jensen 
Trener Geirmund Vislie 
Trener Kristin Cotta Schønberg 
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Gruppe 15+:  
Ansvarlig trener Harald Linga 
Trener Roald Hopsnes 
Trener Trond Slethaug 
Trener Jørgen Hansen 
Trener Eystein K. Bye 
Trener Kirsti Midttømme  

Birkebeinarar:  
Ansvarlig trener Birger Rye 
Trener Guttorm Oppedal 
Trener Matias Oppedal 

Skiskyting:  
Ansvarlig trener Børt H. Carlsen 
Trener Pål Rustand  

 
TRENERTEAM 2. halvår 2017: 
Gruppe 8-10 år:  
Ansvarlig trener Olav Westrheim 
Trener Espen Halvorsen 
Trener Solveig Hopsnes 
Trener Kjetil Øyen 
Trener Silja Maria Gravelsæter 
Trener Therese Berge  
Trener Erik Ferning  

Gruppe 11-14 år:  
Ansvarlig trener 
aug-nov Geirmund Vislie 
Ansvarlig trener 
nov-  Petter Christensen 
Trener Inge Nilsen  
Trener Ole Martinsen 
Trener Roar Steen 
Trener Anders Vahlin 
Trener Ragnar Buset 
Trener Ørjan Andersen 
Trener Calle Eek Jensen 
Trener Geirmund Vislie 
Trener Kristin Cotta Schønberg 
Trener Fredrik Meyer-Lampe 
Trener Steinar Aase 

Gruppe 15+:  
Ansvarlig trener Harald Linga 
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Trener Roald Hopsnes 
Trener Trond Slethaug 
Trener Jørgen Hansen 
Trener Eystein K. Bye 
Trener Kirsti Midttømme  
Trener Siri Martinsen  

Birkebeinarar:  
Ansvarlig trener Birger Rye 
Trener Guttorm Oppedal 
Trener Matias Oppedal 

Skiskyting:  
Ansvarlig trener Børt H. Carlsen 
Trener Pål Rustand  

 
Arrangementsutvalg 
Leder Per Lasse Reinertsen 
Medlem (startansvarlig) Arne Herre Staveland 
Medlem (premier) Øistein Jensen 
Medlem (tidtaking) Anders Haugen 
Medlem (tidtaking) Halvard Martinsen 
Medlem (startnr.ansvarlig) Monica  Aase 
Medlem (kafeansvarlig) Silje G. Wollan 
 

Skiskyttergruppen 
Leder     Børt Helge Carlsen 
Ansvarlig yngste gruppe  Børt Helge Carlsen 
Sekretær    Anders Vahlin 
Kasserer    Silje Gildestad  
Trenerkoordinator   Harald Linga 
Jenteansvarlig   John Fredrik Hatling 
 

Økonomiutvalg 
Leder Andreas Haukaas 
Medlem Eva Rønning 
Medlem Brith Line Øverland 
Medlem Hege Steen 
Kakelotteriansvarlig Gerd Hole 
 
Lysløypekomite   
Leder Birger Rye 
Medlem Nils M. Fjereide 
Medlem Jan Arvid Bentsen 
Medlem Olav Totland 
Medlem Guttorm Oppedal 
 
Samarbeidsutvalg Frotveit - Totland 
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Leder  (rep. fra Fana langrenn) Slethaug  Trond 
Medlem (rep. fra Fana langrenn Oppedal Guttorm 
 
Valgkomitè 
Medlem Sivertsen Arne 
Medlem Hopsnes Roald 
Medlem Tørnqvist Ole 

 
 
 

2. SPORTSLEG AKTIVITET  
Trass i svært utfordrande snøforhold har det vore høg sportsleg aktivitet i klubben også i 2017, 
og med god deltaking på treningar og i konkurransar. Store deler av sesongen var det berre 
skiforhold på arenaene i Myrkdalen og Drevtjørn, og mange renn vart flytta til Drevtjørn 
ovanfor Ulvik-bygda. Mykje av treningsarbeidet fram mot slutten av februar vart lagt gjennom 
rulleski- og løpstrening. Frå mars og utover vart dei fleste torsdagstreningane lagt til Totræna, 
der vi også klarte å arrangera eit av dei mest marginale klubbmeisterskapa i klubbsoga, på ein 
tynn issåle i begynnelsen april.  Sesongen 2017/18 har starta lovande, med oppkøyrte løyper, 
også på den nye vegen frå Fuksdalen og langs Livarden. Det har såleis vore mulig med 
skitrening innanfor bygrensene sidan 11. november, bortsett frå 3 dagar kring jul.  
 
Ved årsskiftet hadde vi 29 trenarar i sving, mange har tatt trenarkurs, og 6 av trenarane er i gang 
med på trenarkurset T1 i regi NSF/Hordaland skikrets.  
 
Deltakinga i renn har gjennomgåande vore bra, men deltaking i KM-renna, som er å sjå på som 
høgdepunkt innan kretsrenn, kunne vore høgare, sjå figur. Derimot har mobilisering og 
deltaking på stafettane vore svært god, med til dømes heile 30 Fana-lag på Parkstafetten i 
januar, sjå figur. Vi ser at deltaking i stafettar har ein lågare terskel, og er lag-byggjande og 
viktig for klubb-miljøet.  
 
Eit viktig bidrag til deltakinga har vore at klubben legg vekt på at det skal vera rom for utøvarar 
med ulike ambisjonar og at klubben prøver å senka terskelen til langrennsporten med 
smørjehjelp under konkurransar. Ut frå tilbakemeldingar frå utøvarane og foreldre ser vi at både 
samlingar og konkurransar fungerer som positive sosiale møtestader for utøvarane.  
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Deltaking i KM perioden 2012-2017. 

 
 
 

 
Deltaking i stafettar i perioden 2012-2017. 

 
 
Prestasjonsmessig har sesongen også oppløftande både nasjonalt og lokalt i kretsen. I KM 
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individuelt fekk Fana fekk førsteplassar ved 
(fri) og Siri T. Martinsen (klassisk, 
stafett-KM vann Fana i J11-12 med Marie Hopsnes, Hanne Martinsen og Emma Lefdal.

Nasjonalt klarte Daniel Instanes 
senior.  

For Ungdomstafetten i Holmenkollen (klassane 15
til å gå på Hordaland sitt 2. lag.
 
Fleire resultat er gitt under dei ulike treningsgruppene.
 
Fana har ei unik birkebeinargruppe med om lag 
Fana-løparar, og mange av desse 
Fana IL framleis er ei  stormakt innan klassisk turlangrenn blant seniora

 

 
Det har vore fokus på å redusera fråfallet 
jentene, og eit tiltak, også gjennomført i 201
langrennsjenter i alderen 13 år og eldre
samlinga som går i regi av Fana.
 

individuelt fekk Fana fekk førsteplassar ved August Sandnes (klassisk og fristil
klassisk, senior). I tillegg fekk Fana ei mengd andre 

12 med Marie Hopsnes, Hanne Martinsen og Emma Lefdal.

Daniel Instanes ein fin 70. plass i 5-mil klassisk i senior-NM som førsteårs

For Ungdomstafetten i Holmenkollen (klassane 15-16 år mix) vart Mari F. Johannesen
til å gå på Hordaland sitt 2. lag. 

Fleire resultat er gitt under dei ulike treningsgruppene. 

Fana har ei unik birkebeinargruppe med om lag 40 aktive. I Birkebeinarrenn
av desse tok det høgthengjande ”birkebeinarmerket”. Rennet viste at 

Fana IL framleis er ei  stormakt innan klassisk turlangrenn blant seniorar og veteranar. 

Det har vore fokus på å redusera fråfallet som ofte slår inn frå 14-årsalderen, spesielt blant 
, også gjennomført i 2017, er den populære jentesamling

år og eldre for alle klubbane i kretsen. I år deltok 
samlinga som går i regi av Fana. 

7 

og fristil), Hedda Carlsen 
andre pallplassar.  I 

12 med Marie Hopsnes, Hanne Martinsen og Emma Lefdal.  

NM som førsteårs-

Mari F. Johannesen utteken 

aktive. I Birkebeinarrennet 2017 deltok 32 
tok det høgthengjande ”birkebeinarmerket”. Rennet viste at 

r og veteranar.  

 

årsalderen, spesielt blant 
er den populære jentesamlinga på Fanahytten for 

for alle klubbane i kretsen. I år deltok 34 jenter på 
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Frå tidlegare jentesamling på Fanahytten. 

 
 
Mange av utøvarane våre deltar også i Fana-atleten, eit tilbod til aktive frå 14 år og oppover på 
tvers av idrettsgreinene i Fana IL. 
 
Kvaliteten på det sportslege tilbudet vil vera viktig for gruppa, og vi ser fram til realisering av 
planar om rulleskiløype og utviding av løypenettet med lys med utgangspunkt i den nye 
Fanahytten. Med ynskje om ein framifrå sesong for alle i kultur- og vintersportsby Bergen! 
 
Harald Linga 
Sportsleg leiar 
 
 

3. DE ULIKE GRUPPENE  

Gruppe 7-10 år     
Vinter/Vår 2017: 
Trenere: Olav Westrheim, Siri Martinsen, Solveig Hopsnes, Kjetil Øyen, Silja Maria 
Gravelseter, Therese Berge 

Gruppen har bestått av ca 40 jenter og gutter som har gjennomført ukentlig trening og hatt 
aktiviteter i form av lek og teknisk trening. Det ble en god del barmarksøkter denne vinteren, da 
det ikke var tilfredsstillende snøforhold på Frotveit / Totland. Det var allikevel godt oppmøte på 
treningene med 30-35 barn pr trening på Fana Stadion. Vi praktiserte at den eldste gruppen 
(2007) hadde med seg hodelykt og gjennomførte øktene ved Siljustøl.  

Flere av barna i gruppen har også deltatt aktivt på ulike skirenn gjennom vinteren og har hatt en 
fin utvikling i både klassisk- og skøyteteknikk. Spesielt gledelig med stor deltagelse på både 



9  

Parkstafetten (9 lag fra 8-10 års gruppen!) og Ørnarstafetten. 

Høst 2017: 
Trenere: Olav Westrheim, Solveig Hopsnes, Kjetil Øyen, Silja Maria Gravelseter, Therese 
Berge, Erik Ferning, Espen Halvorsen 

Interessen for langrennssporten er fortsatt stor. Antallet barn på trening har holdt seg stabilt 
utover høsten – det har i snitt vært ca 35 barn fordelt på de tre gruppene.  

Frem til høstferien ble treningene gjennomført i Hordnesskogen. Det tradisjonelle terrengløpet 
på Totland ble gjennomført med god deltakelse fra gruppen. Etter høstferien har vi trent ute på 
Fana stadion, med to ski økter på Totland i høst. Det er lagt vekt på̊ allsidig bevegelsestrening 
og lek med hovedvekt på å stimulere hurtighet, styrke og kondisjon. I den eldste gruppa (2008) 
har man hatt med seg skistaver med gode erfaringer. Vi har videre lagt vekt på variasjon i 
treningsøktene samtidig som vi ikke har hatt for mange nye øvelser og leker. Det gir trygghet 
og repetisjon, og dermed mer mestring og glede.  

Den årlige Geilosamlingen ble gjennomført med mange ivrige deltakere - det var svært gledelig 
å se at 33 barn med foreldre deltok på samlingen. I løpet av helgen gjennomførte vi 4 økter med 
et eget opplegg for gruppen. For mange var det første møte med trening på ski, og det ble derfor 
mye fokus på lek. Samlingen var nok en gang en meget god start på sesongen med fint skiføre 
og flotte forhold.  Det ble samtidig en fin anledning for nye barn og foreldre til å bli nærmere 
kjent med langrennsgruppen i Fana IL.  

Gruppen bruke Facebook aktivt for å kommunisere rundt treninger, renn og andre relevante 
tema. Dette fungerer godt – og gjør rekrutteringsarbeid enklere ifht å distribuere informasjon 
om  aktivitet.  

 
GRUPPE 11 – 14 år (vinter/vår 2017/ haust 2017)  

Trenarar:  

Vinter/Vår: Petter Christensen – koordinator,  
Inge Nilsen, Anders Vahlin, Ragnar Buset, Ole Martinsen, Roar Steen, Steinar Aase, Ørjan 
Andersen, Calle Eek Jensen, Geirmund Vislie, Kristin Cotta Schønberg, Thea Slethaug, Fredrik 
Meyer-Lampe 
 

Haust: Petter Christensen – koordinator nov/ Geirmund Vislie koord. august-nov.  
Inge Nilsen, Ragnar Buset, Ole Martinsen, Roar Steen, Steinar Aase, Ørjan Andersen, Calle 
Eek Jensen, Kristin Cotta Schønberg, Fredrik Meyer-Lampe 
 
Mange av utøvarane hevdar seg godt i konkurransar både i krets og nasjonalt. I KM klassisk 
vart det pallplassar til Marie Hopsnes (nr. 3 J12), Vegard R. Ragnhildstveit (nr. 3 G12), Helene 
Martinsen (nr. 2 J14 og Nora H. Slethaug (nr. 3 J14). I fristil vart Hedda Carlsen kretsmester i 
J14, Marie Hopsnes nr. 3 i J12 og Andrine Østervold nr .3 i J14. I KM stafett vann Fana J11-12.             
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Ei gruppe på 8 Fana-løparar deltok i Ungdommens Holmenkollrenn for aldersgruppa 13-14 år i 
februar. I klassisk J14 vart Helene Martinsen nr. 62, og i fristil  J14 fekk Hedda Carlsen  63. 
plass.   
 
For treningane har gruppa vore oppdelt i 3-4 mindre grupper for å halda oppe intensiteten og 
kunne gje individuell tilbakemelding.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vårsesongen heldt fram heilt skuleferien, der vi hadde fjellturar i ulike terreng og løyper, 
ispedd enkelte rulleskiøkter.  
 
I haust rykka dei eldste i treningsgruppa, årskullet 2003, opp i 15+ gruppa, men vi fekk opp 
2007-kullet frå 8-10 års-gruppa. Både vintersesongen og haustsesongen har frammøte på 
treningane vore kring 30, men med noko mindre i haustsesongen, dette på grunn av 
kombinasjon med annan idrett. Det har vore lite fråfall i gruppa. 
 
Som tidlegare har vi lagt vekt på balanse- og teknisk trening med trening på rulleski torsdagar i 
heile barmarkssesongen, der vi i haust har brukt området ved Sandslihaugen 30 (gamle Statoil-
bygget). Rullleskitreninga har gjort terskelen litt lågare når det gjeld å hiva seg med i 
konkurransar med litt spinkel skitrening. Løpsbasert distanse/intervalltrening på barmark er lagt 
til tirsdagane. Vi har sett god framgang hjå utøvarane, og det er kjekt at mange driv 
eigentrening. 

Utøvarane har hatt fleire overnattingsturar; Bømosamling på Voss (kretsen), ei fin haustsamling 
på Lid i Bergsdalen i oktober i tilllegg til den klassiske Geilosamlinga. Jentene i klassane 13-14 
år har også deltatt på jentesamling på Fanahytten saman med jenter frå andre skiklubbar i 
kretsen. To av utøvarane i gruppa driv med skiskyting og er i tillegg med på samlingar der.  I 
tillegg har mange delteke på sommarskiskular, til dømes på Folgefonna i juni og på Beitostølen 
i august.   

 

Arkivbilde med glade Fana- og Viking-løparar under inspeksjon av løypa i Ungdommens 

Holmenkollrenn 
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Gruppe 15 år +  
 

 
Elghufsutøvere på høstsamling.   
 

Trenere:  

Vinter/Vår: Harald Linga – Koordinator,  
Roald Hopsnes, Trond Slethaug, Jørgen Hansen, Kirsti Midttømme, Eystein K. Bye. 
 
Høst: Harald Linga – Koordinator,  
Roald Hopsnes, Trond Slethaug, Jørgen Hansen, Kirsti Midttømme, Siri Martinsen, Eystein 
K. Bye. 
 
Gruppen består av mange hardt satsende utøvere, og treningskulturen er meget god. Det er 
flere av utøverne (både i langrenn- og skiskyting) som går på skigymnas; Voss og NTG- 
Geilo.  Samarbeidet med øvrige langrennsklubber i kretsen fungerer meget godt, etablert 
gjennom felles treningssamlinger og felles organisering for nasjonale renn som 
hovedlandsrenn og Norgescup.  
 
Det er i år også arrangert vellykkete kretssamlinger for juniorer og egen jentesamling for 
jenter 13-17 år, den siste i regi av Fana. I tillegg har gruppen reist på klubbens høstsamling, 
også i år i Stordalen i Stølsheimen (barmark) og skisamlingen på Geilo i månedsskiftet 
november/desember. Typisk frammøte på trening er 15-25 utøvere, og gledelig mange av 
disse deltar i konkurranser. 
 
Flere av utøverne har etablert seg i toppen av sine klasser i kretsen. August Sandnes ble 
dobbelt kretsmester i klassisk og fristil, Siri Titland ble kretsmester i K senior og Daniel 
Instanes ble nr. 2. Mari F. Johannesen, Eivor Linga, Julie R. Tørnqvist og Agnes Buset fikk 
alle 3. plasser i KM klassisk i sine klasser. KM fristil ble Matias Oppedal nr. 2 i senior 
klassisk, Agnes Buset, Olav S. Mønstre og Siri Martinsen ble nr. 2, og Eivor Linga og Julie 
Tørnqvist fikk 3. plasser i sine klasser.     
 
Flere av løperne har deltatt på norgescuprenn og hovedlandsrenn med hederlige resultat. I 
senior-NM ble Daniel Instanes nr. 70 som beste resultat. Mari F. Johannesen ble tatt ut til 
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Hordalands 2. lag i ungdomsstafetten i Holmenkollen.  
 
Gjennom vårsesongen ble det organisert felles fjellturer og rulleskiøkter, og noen av 
utøverne deltok også i løpskonkurranser. 
 
Gruppen har møttes til 2-4 ukentlige organiserte fellestreninger som gjennomføres med 2 - 3 
trenere. Det er lagt vekt på at utøverne skal være bevisst riktig intensitet for de ulike 
treningene og det er utarbeidet detaljert ukentlige treningsprogram. Flere har også benyttet 
seg av basistrening organisert av hovedlaget og intervalltreninger lørdager 
(rulleski/elghufs/testrenn) og søndager (langtur i terreng fra Fanahytten).  
 
BIRKEBEINERGRUPPA 
 
Trenere: Birger Rye, Matias Oppedal og Guttorm Oppedal 
 
Birkebeinergruppa hadde to treninger i uka fra Januar til Birkebeinerennet i midten av mars.  
De fleste av treningene etter jul på barmark i Stendafjellet med hodelykt. Skiforholdene 
vinteren 2017 var dårlig på anlegget på Totland/Frotveit . Kun 2 fellestreninger der. 
 
Som vanlig hadde vi med utøvere i mange turrenn, bl.a. Ustedalsfjorden rundt, BKK turrenn, 
Bergensrennet, Holmenkollmarsjen, Mellerunden, Herresåsen rundt, Valdresmarsjen, 
Filefjellsrennet, Bjønnarennet, Skarverennet, Vasaloppet og Marcialonga og selvfølgelig 
Birkebeinern. I tillegg deltok de ivrigste på en del kretsrenn. Verd å nevne av resultater er  
over 30 Fana-løpere som deltakere i Birken!  
 
Høsten 2017 var det godt oppmøte på treningene med opptil 30 ivrige Birkebeinere i uken.  I 
helgene er deltakernivået fallende og spesielt langturen på søndag har nå lite oppmøte. 
Barmarkstreningene omfattet intervalløkter med løp i Hordnesskogen, elghufs i Stendafjellet 
eller bakkeløp i Smøråsen, en ukentlig rulleskiøkt i Bontveitdalen eller Kismul og langturer i 
fjellet med start fra Fanahytten. Snøen kom tidlig i november og har blitt liggende med til 
dels gode forhold for skigåing. Noen av ungdommene har vært med på både rulleskiøkter og 
langturer.  Første helga i desember deltok 17 Birkebeinerne på Fana ILs årlige skisamling på 
Geilo. 
 
Gruppa  har et stabilt antall deltakere på trening, og på Birken-turen vi arrangerer. Regionen 
har ikke seedingsrenn for Birken lenger. Dette er ett savn. 
 
 
SKISKYTING  
 
Skiskyttergruppen i Fana idrettslag har pr i dag 11 personer som stiller som aktive på trening 
og i konkurranse. 
 
En juniorløper fra klubben går nå videregående skole på toppidrettslinje. Dette er Andrine 
Øverland Hatling som går på NTG på Geilo. Hun satser på idretten sin, går norgescup og 
presterer på nasjonalt nivå. Astrid Wathne Mathiessen bor og studerer i Trondheim. 

 
Det er i dag 9 løpere i klassene rekrutt til yngre junior som følger klubbtreningene. Den 
fysiske treningen gjennomføres sammen med skigruppen mens skytetreningene har vært 
gjennomført på Stavollen. I sommerhalvåret har skytebanen på Stavollen delvis vært stengt 
og vi hatt noen kombilasjonstreninger på Frotveit, men det er her utfordrende å kombinere 
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med hesteaktiviteten. Det har vært særdeles utfordrende å få tilrettelagt for egentrening 
ettersom skytterlaget pr i dag bare har godkjent Børt Helge Carlsen som skyteleder.Vi har 
hatt faste skytetreninger på onsdager. Trenere har vært Pål Rustand og Børt Helge Carlsen. 
 
Også løpere i rekruttklassene til yngre junior har prestert jevnt ut fra sine ambisjoner med 
gode plasseringer i lokale renn og på eksempelvis Kvalfossprinten og Liatoppen 
skiskytterfestival som blir sesongens naturlige høydepunkt. Beste plassering her var en 3 
plass til Hedda Carlsen. Det viktigste suksessparameteret er allikevel at vi har en jevn 
fremmøteprosent på treningene på om lag 95% og alle løperne deltar normalt på renn. 
 
Klubbens løpere har også vært ivrige deltakere på skiskytterkretsens samlinger. Det har i år 
ikke vært arrangert trenerkurs i regi av kretsen.  
 
Skiskyttergruppen i Fana har arrangert kretssamling i Myrkdalen 15 – 17 desember.  
 
Det har vært gjennomført dugnad for å vedlikeholde skyteanleggene på Stavollen og 
Frotveit. 
 
 
Børt Helge Carlsen 
 
 
4. AKTIVITETER/SAMLINGER  

 
Renn og samlinger/aktiviteter gjennomført av Fana langrenn & skiskyting i 2017: 
     

• Fanarennet lørdag 25 mars, på Sjusete – 210 deltakere  
• Klubbmesterskap – fristil, Totræna, 4. april  
• Sesongavslutning Liland 25. april 
• Avslutningsfest 11-14 år og 15+  13. juni- Fanahytten 
• Foreldremøte Fanahytten 22. august 
• Livarden Rundt + terrengløp på Totland 12.september  
• Byttekveld skiutstyr på Fanahytten 13. september 
• Skimesse/handlekveld med MX-Sport 27. september 
• Stordalensamling (Stølsheimen) 15 år+ , 6. – 8. okt.   
• Bergsdalssamling for 11-14 år 30. sept-1. okt. 
• Jentesamling 13-16 år for Hordaland skikrets – Fanahytten 27 . okt. - 29. okt. – 

34 deltagere 
• Geilosamling 1 -4. desember -  ca 180 deltakere 
• Juleavslutning 11-14 år Fanahytten – 12. desember 
• Juleavslutning 15 + Fanahytten – 14. desember 
• Fanarennet i skiskyting – Gla’lakscup 1 i Myrkdalen 17. desember  

 

 
I tillegg har Fana bidratt i kretsopplegg og komitear i regi av kretsen. 

 

5.  MEDLEMSOVERSIKT 
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6.  LYSLØYPEKOMITÈEN 
 
Avtalen med Idrettsservice i Bergen kommune. 
Dagens praksis er at daglig leder i Fana Il har denne kontakten mot Bergen Kommune. 
  
Opplegg Løypekjøring 
Bergen Kommune gjør en god jobb for at forholdene skal bli best mulig utfra de forholdene 
som er i skianlegg til enhver tid. 
Knut Gunnar Bakk lager kjøreturnus for løypekjøring med snøscooter. Kjøring skal primært 
forbeholdes tirsdager og torsdager når det er behov. 
  
Dugnad 
Dugnader i 2017 ble gjennomført på: 
 
Totland/Frotveit høsten 2017:  
Et svært vellykket arrangement med god deltagelse. Dugnadsgjengen hadde med seg 
profesjonelt utstyr, samt at det var mange som hadde med seg kaker og kaffe. Å holde løypen 
fri for trær, og grøfter åpne er noe som må gjøres hvert år. 
 
Frivillig mannskap har ryddet flere områder for trær i løpet sommeren for å gi best mulig 
sjans for å lage løype med lite snø. 
  
  
Skianlegg, 
Komiteen har forankret Totland som arena for ett moderne trenings og konkurranse anlegg i 
Bergen og samlet alle aktive klubber i Bergen om dette, internt, i skikrets og i Norges 
skiforbund.  
 
Komiteen har forfattet ett innspill til regulering av areal på Totland til idrettsformål til 
kommuneplanen med det formål å bygge ovennevnte anlegg. 
 
Utvidelse av løypenett pågår.  
 I sommer ble det bygd 1.1 km forlengelse av Fuksdalsveien med Sætreveien på 
Bontveitsiden. Dette har gitt 4 km ekstra skiløype inn til Humlestølen. Vi har 
grunneiertillatelse til å kjøre skiløyper på snødekt mark på myrområdene inn mot 
Rambjørgvatnet.  Gamle Fanaløypen er begynt å bli ryddet for kjøring av scooter.  Komiteen 
vil bruke våren til å få på plass avtaleverk, få til vei mellom Fanahytta og Fuksdalsveien, 
tiltak for løype på Bontveit og vei tilkomst mot Grindåsveien og gamle fanaløypa. 
 

 
 

Kjønn Total

Alderstrinn 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26-

Aktive 

medlemmer 1 37 24 6 43 0 39 23 5 106 284

Herav 

funksjonshe

mmede 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Kvinner Menn

Langrenn pr 31.12.2017
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7. FRA LEDER 
 

Administrativt 
Det har vært arrangert 8 styremøter samt årsmøte i 2017. Det administrative arbeidet har 
fungert tilfredsstillende og styret har arbeidet godt gjennom hele året. Likeledes møter 
mellom styrets leder og Fana IL sentralt, der ledermøter har blitt avholdt med jevne 
mellomrom. Det inntektsbringende arbeidet har bestått av foruten treningsavgift, søknader om 
økonomisk støtte og dugnader. Det er avholdt dugnad på Totland, loddsalg på årsavslutning, 
Fanarennet, Livarden Rundt med stor suksess, 2 dugnader på legenes hus samt AAF 
terrengløp på Totland. 
Det har blitt satset på økende deltagelse på lokale og nasjonale skirenn.  

 
Sportslig opplegg 
2017 har vært et dårlig snøår (jan- april) og vi har gjennomført lite treninger på Totland og 
Frotveit i løpet av vinteren. Nov-Des har gitt oss rekord mange snø dager på ski og med 
«Nye veien» høyere oppe har vi fått startet rekord tidlig.  Pågangen til de to yngste gruppene 
har vært bra. Det sportslige opplegget er videreført under mottoet “mange glade og gode 
skiløpere”, med fokus på et integrert miljø og grunnleggende ferdigheter innen klassisk og 
friteknikk. Det er også lagt fokus på deltagelse på skirenn og at dette er viktig for motivasjon, 
fremgang og sosial tilhørighet. 
Trenerne er selve ryggraden i gruppen og uten deres innsats hadde ikke Fana 
Langrenn og skiskyting vært det den er i dag. All ære til trenerne! 
Gruppen har vært representert lokalt, landsdekkende renn. Det vises for øvrig til årsrapport for 
idrettslig aktivitet. 

 

Anlegg 
Anleggskomiteen jobber iherdig og er utvida med flere dyktige og seriøse medlemmer som 
jobber målbevisst mot økt aktivitet og bedre bruk av anlegget 
 

Geilosamlingen 
Oppkjøring til 2018 sesongen ble som tidligere år toppet med skisamling på Geilo. I 2017 var 
det ca 180 deltagere fra Fana IL. Samlingen forgikk på Bardøla Høyfjellshotell. Dette ble godt 
mottatt av alle deltakerne, noe som boforholdene og bespisningen viste. 
Kjempe flott vær og lykkelige barn og voksne  
 
Trond Lefdal 
 

 
 

8.  REGNSKAP 2017- BUDSJETT 2018 
Legges ved som vedlegg etter årsmøtet. 
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9.  VALG AV STYRE OG VERV FOR 2018 

 

Valgkomiteens innstillinger til styre og verv: 

Funksjon 
 

2018 Kommentar Årsmøte 2018 

Styret 
 

Leder 
 

Trond Kjetil Lefdal 
 

På valg 
 

Velges for 1 år 

Kasserer 
 

Silje Gildestad 
 

På valg 
 

Velges for 1 år 

Sekretær 
 

Anders Vahlin 
 

På valg Velges for 1 år 

Sportslig leder 
 

Harald Linga 
 

På valg Velges for 2 år 

Arrangementsansvarlig 
 

Per Lasse Reinertsen  Ikke på valg 

Lysløypeansvarlig 
 

Birger Rye 
 

På valg Velges for 2 år 

Leder skiskyting 
 

Børt Helge Carlsen 
 

På valg Velges for 1 år 

Leder økonomiutvalg 
 

Andreas Haukaas 
 

På valg Velges for 2 år 

Diverse verv 

Medlemsregister 
 

Torill Tverberg 
 

På valg 
 

Velges for 1 år 

Lisensansvarlig 
 

Brith Line Øverland 
 

På valg 
 

Velges for 2 år 

Kontaktperson Fanavarden 
 

Anders Vahlin 
 

På valg Velges for 1 år 

Påmelding Geilosamling 
 

Anders Vahlin 
 

På valg Velges for 1 år 

Ansvarlig smøreteam 
 

Harald Linga 
 

På valg Velges for 2 år 

Lysløypekomite 
 

   

Leder 
 

Birger Rye På valg Velges for 2 år 

Medlem 
 

Nils M. Fjæreide På valg Velges for 2 år  

Medlem 
 

Runar Tyssebotn 
 

NY Velges for 2 år  

Medlem 
 

Olav Totland  Ikke på valg 

Medlem 
 

Guttorm Oppedal  Ikke på valg 

Medlem Knut Gunnar Bakk 
 

NY Velges for 2 år  
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Funksjon 
 

2018 Kommentar Årsmøte 2018 

Arrangementsutvalg    

Leder 
 

Per Lasse Reinertsen  Ikke på valg 

Medlem (startansvarlig) 
 

Arne Herre Staveland  Ikke på valg 

Medlem (premier) 
 

Øistein Jensen  Ikke på valg 

Medlem (tidtaking) 
 

Anders Haugen  Ikke på valg 

Medlem (tidtaking) 
 

Halvard Martinsen  Ikke på valg 

Medlem (startnr.ansvarlig) 
 

Linda Ås  Ikke på valg 

Medlem (kafeansvarlig) 
 

Siriann Matre NY Velges for 2 år 

Skiskyttergruppen:  
 

   

Leder 
 

Børt Helge Carlsen 
 

På valg Velges for 1 år 

Ansvarlig yngste gruppe 
 

Børt Helge Carlsen 
 

På valg Velges for 1 år 

Sekretær 
 

Anders Vahlin 
 

På valg Velges for 1 år 

Kasserer 
 

Silje Gildestad 
 

På valg 
 

Velges for 1 år 

Trenerkoordinator 
 

Harald Linga 
 

På valg Velges for 2 år 

Jenteansvarlig 
 

John Fredrik Hatling  Ikke på valg 

Økonomiutvalg: 
 

   

Leder 
 

Andreas Haukaas 
 

På valg Velges for 2 år 

Medlem 
 

Eva Rønning  Ikke på valg 

Medlem 
 

Brith Line Øverland 
 

 Ikke på valg 

Medlem 
 

Hege Steen  Ikke på valg 

Kakelotteriansvarlig 
 

Uavklart På valg 
 

Velges for xx år 

Valgkomite: 
 

   

Medlem 
 

Christian Busch NY 
 

Velges for 1 år 

Medlem 
 

Roald Hopsnes På valg Velges for 1 år 

Medlem Uavklart På valg Velges for 1 år 
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10.  PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 
Legges ved som vedlegg etter årsmøtet. 


