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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 2018: 

Gruppe 8-10 år:  

Ansvarlig Trener Olav Westrheim 

Trener Erik Ferning 

Trener Solveig Hopsnes 

Trener Kjetil Øyen 

Trener Silja Maria Gravelsæter 

Trener Therese Berge  

Trener                       Espen Halvorsen  

 

Gruppe 11-14 år: 

Ansvarlig trener Petter Christensen 

Trener Inge Nilsen  

Trener Ragnar Buset 

Trener Ole Martinsen 

Trener Roar Steen 

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 Siri Martinsen 

  

Birkebeinarar:   
Ansvarlig trener Birger Rye 

Trener Matias Oppedal 

  

  

Skiskyting:   
Ansvarlig trener Børt H. Carlsen 

Trener Pål Rustand  

 

  Treneroppfølging Daniel Instanes: Ole Martinsen 

 

TRENERTEAM 2. halvår 2018: 

Gruppe 8-10 år:   

Ansvarlig Trener Erik Ferning 

Trener Espen Halvorsen 

Trener Solveig Hopsnes 

Trener Kjetil Øyen 

Trener Silja Maria Gravelsæter 

Trener Therese Berge  

Trener Kristine Gjøstein  

  
Gruppe 11-14 år:  

Ansvarlig trener   Harald Linga 

Trener Inge Nilsen  

Trener Ole Martinsen 

Trener Roar Steen 

Trener Ragnar Buset 

Trener Ørjan Andersen 

Trener Calle Eek Jensen 

Trener Geirmund Vislie 

Trener Kristin Cotta Schønberg 

Trener Fredrik Meyer-Lampe 

Trener Øistein Jensen 

Trener Halvard Martinsen 

 

Gruppe 15+:   
Ansvarlig trener Harald Linga 

Trener Roald Hopsnes 

Trener Trond Slethaug 

Trener Jørgen Hansen 
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Trener Eystein K. Bye 

Trener Siri Martinsen  

  

Birkebeinarar:   
Ansvarlig trener Matias Oppedal 

Trener Helene Birkeli 

  

Skiskyting:   
Ansvarlig trener Børt H. Carlsen 

  

Treneroppfølging Daniel Instanes: Ole Martinsen 

 

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) Linda  Aase 

Medlem (kafeansvarlig) Siriann Matre 

 

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 Knut Gunnar Bakk 

Medlem Olav Totland 

Medlem Guttorm Oppedal 

Medlem Runar Tyssebotn 

 

Valgkomitè 

Medlem Busch Christian 

Medlem Hopsnes Roald 

Medlem 
 

Tangen Sølvi 
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2. SPORTSLEG AKTIVITET  

Sesongen 2017/18 har vore den beste skivinteren i manns minne på våre trakter. Første 

organiserte skitrening i sesongen vart halde 12. november 2017 på Totland og siste 19. april 2018 

på Frotveit. Alle organiserte skitreningar på tirsdagar/torsdagar har denne sesongen vore avvikla 

innanfor bygrensene, vanlegvis med trening på Totland tirsdagar og torsdagar på Frotveit. Den 

nye vegen opp mot og langs Livarden; Fuksdalsvegen – Humlestølsvegen har vore preparert heile 

vinteren, og på det meste vart det målt ei snødjupne på 150 cm her.   Den nye vegen har gitt ein 

ny dimensjonen til langrennsporten i byen, både for variasjon i løyper og sikrare snøforhold. Med 

slike snøforhold har det vore høg sportsleg aktivitet i klubben, og med stabil deltaking på 

treningar og i konkurransar. Den fine vinteren har likevel ikkje ført til nokon auke i rekruttering 

til treningsgruppene, sjølv om bruken av løypene i nærområdet av bergensarar i alle aldrar har 

vore formidabel og skigleden blant dei har vore tydeleg.  

 

Skisesongen 2018/19 har så langt vore meir utfordrande, og det har berre vore snø til å avvikla ei 

organisert skitrening på Totland/Frotveit før årsskiftet. Også på Totræna og Sjusete har det vore 

snømangel, og så langt er det kunstsnøstripa på 2.4 km på Herresåsen på Voss, og i periodar 

Sjusete, som har vorte nytta for skitrening for løparane våre i helger. 

 

Ved årsskiftet hadde vi 30 trenarar i sving, og svært mange har no tatt trenarkurs. I juni fullførte 

2 av trenarane våre T2-kurset, arrangert i Luster/Sognefjellet, og hausten 2018 gjennomførte 6 

nye trenarar trenarkurset T1.  

 

Deltakinga i renn har vore stabil, men deltaking i KM-renna, som er å sjå på som høgdepunkt 

innan kretsrenn, kunne vore høgare, sjå figur. Mobilisering og deltaking på stafettane har generelt 

vore god, der omlag 30 %  av alle stafettlag er Fana-lag, sjølv om  stafettdeltakinga frå Fana for 

dei tradisjonelle Ørnar- og Parkstafetten denne vinteren gjekk litt ned. Vi ser likevel at deltaking 

i stafettar har ein lågare terskel, det er lag-byggjande og viktig for klubb-miljøet.  

 

 

Deltaking i KM perioden 2012-2018 
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Deltaking i stafettar i perioden 2012-2018. 

 

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.  

 

Prestasjonsmessig har sesongen også vore oppløftande både nasjonalt og lokalt i kretsen. I KM 

individuelt fekk Fana fekk førsteplassar ved Andrine Østervold (J15, klassisk og fristil), Eivor 

Linga (K18, klassisk) og Torunn Ø. Aarvik (klassisk og duathlon, senior), Aleksander Øyen 

(G12, duathlon), Vetle Martinsen (M17, duathlon) og Daniel Instanes (duathlon, senior). I tillegg 

fekk Fana ei mengd andre pallplassar.   

 

I Ørnarstafetten (uoffisielt stafett-KM i 2018) fekk Fana-lag førsteplassar i G13-16 med Didrik 

M. Slethaug, Oskar Eek-Reme og Jonas Lefdal, i J13-16 med Helene Martinsen, Maria Østervold 

og Andrine Østervold, i kvinner senior med Eli Anne Dvergsdal, Siri T. Martinsen og Helene 

Birkeli og i menn senior med Daniel Instanes, Roald Hopsnes og Olav S. Mønstre.  

 

Nasjonalt klarte Daniel Instanes ein fin 61. plass i 5-mil fristil i senior-NM.   

 

For Ungdomstafetten i Holmenkollen (klassane 15-16 år mix) vart Andrine Østervold og Helene 

Martinsen uttekne til å gå på Hordaland sitt 2. lag. 

 

Årets Fana-utøvarar for sesongen 2017/18 vart Hedda Carlsen - skiskyting, Vetle Bustnes 

Martinsen - langrenn gutar/menn og Andrine Østervold - langrenn jenter/kvinner. 

 

Fleire resultat er gitt under dei ulike treningsgruppene. 

 

Fana har ei unik birkebeinargruppe med om lag 40 aktive. I Birkebeinarrennet 2018 deltok 31 

Fana-løparar, og heile 23 av desse tok det høgthengjande ”birkebeinarmerket”. Rennet viste at 

Fana IL framleis er ei  stormakt innan klassisk turlangrenn blant seniorar og veteranar.  
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Det har vore fokus på å redusera fråfallet som ofte slår inn frå 14-årsalderen, spesielt blant 

jentene, og eit tiltak, gjennomført sidan 2012, er den populære jentesamlinga på Fanahytten for 

langrennsjenter i alderen 13 år og eldre for alle klubbane i kretsen. I år deltok 32 jenter på 

samlinga som går i regi av Fana. 

 

 

Frå jentesamlinga 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 2018: 

Trenere: Olav Westrheim (koordinator), Solveig Hopsnes, Kjetil Øyen, Silja Maria Gravelseter, 

Therese Berge, Erik Ferning, Espen Halvorsen 

Gruppen har bestått av ca. 35 jenter og gutter som har gjennomført ukentlig trening og hatt 

aktiviteter i form av lek og teknisk trening. Vi var heldige med snøforholdene, og hadde trening 
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på snø frem til etter påske på Totland/Frotveit. Det har vært godt oppmøte på treningene.  

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 

Parkstafetten og Ørnarstafetten (7 lag). 

Skimestring i gruppe 7-10 år - frå Geilosamlinga 

Høst 2018: 

Trenere: Erik Ferning (koordinator), Solveig Hopsnes, Kjetil Øyen,Silja Maria Gravelsæter, 

Therese Berge, Espen Halvorsen, Kristine Gjøstein 

Interessen for langrennssporten er fortsatt stor. Antallet barn på trening har holdt seg stabilt 

utover høsten – det har i snitt vært mellom 35 og 40 barn fordelt på de tre gruppene. Vi mistet 

en stor gruppe med utøvere (rundt 18 stykker) som gikk over til 11-14 års gruppen, men har 

greid å rekruttere nye barn, samt at vi har tillatt oppstart i langrennsgruppen allerede fra 1. 

klasse.  

Frem til høstferien ble treningene gjennomført i Hordnesskogen. Det tradisjonelle terrengløpet 

på Totland ble gjennomført med god deltakelse fra gruppen i kombinasjon med Livarden rundt. 

Etter høstferien har vi trent ute på Fana stadion. Det er lagt vekt på̊ allsidig bevegelsestrening 

og lek med hovedvekt på å stimulere hurtighet, styrke og kondisjon. I den eldste gruppa (2009) 

har man hatt løps-trening med skistaver (for elghufs mm) 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. På slutten av høsten 

prøvde vi ut flere økter med stasjonstrening på Fana stadion for hele gruppen med gode 

resultater. Trenerne hadde faste poster, mens utøverene beveget seg fra post til post (trappeløp, 

stafetter, styrketrening, etc).   
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Den årlige Geilosamlingen ble gjennomført med mange ivrige deltakere - det var svært gledelig 

å se at 30 barn med foreldre deltok på samlingen. I løpet av helgen gjennomførte vi 4 økter med 

et eget opplegg for gruppen. Til tross for at 3 av 4 økter ble gjennomført på alternativ arena i 

Havsdalen fungerte det meget bra. For mange var det første møte med trening på ski, og det ble 

derfor mye fokus på lek og mestring. Samlingen var nok en gang en meget god start på 

sesongen med fint skiføre og flotte forhold.  Det ble samtidig en god anledning for barn og 

foreldre til å bli bedre kjent med langrennsgruppen i Fana IL.  

Gruppen bruker Facebook aktivt for å kommunisere rundt treninger, renn og andre relevante 

tema. Dette fungerer godt – og gjør rekrutterings arbeid enklere ifht å distribuere informasjon 

om  aktivitet.  

GRUPPE 11 – 14 år (vinter/vår 2018)/ haust 2018) 

Vinter/Vår: Petter Christensen – koordinator  

Inge Nilsen, Ole Martinsen, Roar Steen, Ragnar Buset, Ørjan Andersen, Calle Eek Jensen, 

Geirmund Vislie, Kristin Cotta Schønberg, Fredrik Meyer-Lampe, Steinar Aase.  

 

Haust: Harald Linga – koordinator  

Inge Nilsen, Ole Martinsen, Roar Steen, Ragnar Buset, Ørjan Andersen, Calle Eek Jensen, 

Geirmund Vislie, Kristin Cotta Schønberg, Fredrik Meyer-Lampe, Øistein Jensen, Halvard 

Martinsen 

 

Mange av utøvarane hevdar seg godt i konkurransar både i krets og nasjonalt. I KM klassisk vart 

det pallplassar til Aleksander H. Øyen (nr. 2, G12), Vegard R. Ragnhildstveit (nr. 2 G13) og  

Hanne Martinsen (nr. 3, J13). I fristil/duathlon vann Aleksander H. Øyen (G13), pallplassar til 

Vegard Årdal (nr 3, G12), Hanne Martinsen (nr. 3, J13) og Lisa Østervold (nr 3, J13) 

 

Ei gruppe på 12 Fana-løparar deltok i Ungdommens Holmenkollrenn for aldersgruppa 13-14 år i 

februar. I klassisk J13 vart Marie Hopsnes nr. 49, Emma Lefdal nr. 56, og i fristil vart Marie 

Hopsnes nr. 39, Emma Lefdal nr. 54 og Ingrid Havre (J14) nr. 58.  

I klassiskrennet for gutane (G13) vart Vegard R. Ragnhildstveit nr 59 og Didrik Matre nr. 66. I 

fristilsrennet slo Oskar Eek -Reme til med 25. plass (G13), her vart Vegard R. Ragnhildstveit nr. 

52 og Sander Gravelsæter nr. 54.  

 

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 2004, opp i 15+ gruppa, mens vi fekk opp det 

store 2008-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. 

 



10  

Ungdommens Holmenkollrenn –  

eit populært høgdepunkt og viktig treningsmål for 13- og 14-åringane. 

 

 

Som tidlegare har vi lagt vekt på balanse- og teknisk trening med trening på rulleski torsdagar i 

heile barmarkssesongen, der vi også 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.   
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Gruppe 15 år +  
 

 
 

Spensttrening for 15+ gruppen på høstsamling i Stølsheimen. 

 

Trenere:  

Vinter/Vår: Harald Linga – Koordinator,  

Roald Hopsnes, Trond Slethaug, Jørgen Hansen, Siri Martinsen, Kirsti Midttømme, Eystein 

K. Bye. 

 

Høst: Harald Linga – Koordinator,  

Roald Hopsnes, Trond Slethaug, Jørgen Hansen, Siri Martinsen, Eystein K. Bye. 

 

Gruppen består av mange hardt satsende utøvere, og treningskulturen er meget god. Det er flere 

av utøverne som går på skigymnas og som dermed i ukedagene ikke kan delta i organiserte 

treninger i klubben. Samarbeidet med øvrige langrennsklubber i kretsen fungerer godt gjennom 

felles organisering for nasjonale renn som hovedlandsrenn og Norgescup.  

 

Det er også i år arrangert vellykket kretssamling for juniorer på Osterøy (juni) og egen 

jentesamling for jenter 13-17 år i oktober, 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. Torunn Ø. Aarvik vant både 

ble dobbelt kretsmester for damer senior, Daniel Instanes ble kretsmester for menn senior, 

Andrine Østervold ble dobbelt kretsmester i klassisk og fristil, Eivor Linga vant klassisk K18, 

og ble nr. 2 i duathlon, Vetle Martinsen ble kretsmester i duathlon M17, Kasper R. Komnæs 

(M19-20) ble nr. 2 både i klassisk og duathlon, Eli F. Johannesen (K18) og Helene Martinsen 

(J15), Mari F. Johannesen (J16) og August Sandnes fikk 3. plasser i duathlon og klassisk. I 

klassisk for øvrig ble det 3. plasser til Helene Martinsen (J15), Olav S. Mønstre (M18), Ingrid 

R. Hansen og Daniel Instanes (senior). 
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Flere av løperne har deltatt på norgescuprenn og hovedlandsrenn med hederlige resultat. I 

senior-NM ble Daniel Instanes nr. 61 som beste resultat. Andrine Østervold og Helene 

Martinsen ble tatt ut til Hordalands 2. lag i ungdomsstafetten i Holmenkollen. Oversikt over 

renndeltaking i nasjonale renn er vist under. 

 

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: Matias Oppedal (koordinator), Birger Rye, Guttorm Oppedal og Helene Birkeli 

 

Birkebeinergruppen hadde en til to treninger i uken fra januar til Birkebeinerrennet i midten av 

mars.  Mer eller mindre samtlige treninger mellom nyttår og Birken ble gjennomført under 

historisk gode forhold på Totland. Tirsdagsøktene var fast hver uke med intervaller, mens 

torsdagsøktene sjelden var organiserte. Selv om den organiserte treningen opphørte etter 

Birken, var det mulig med skitrening (etter hvert i shorts/t-skjorte) på Totland/Frotveit helt frem 

mot det avlyste Skarverennet i slutten av april. 

 

Mange deltok i skirenn gjennom vinteren, og de gode skiforholdene sørget for flere klubbrenn 

på Totland samt at Fanarennet ble arrangert på hjemmebane. I tillegg til dette er det også en del 

som deltok i kretsrenn og på turrenn rundt omkring i landet. Særlig kan «Herresåsen Rundt» på 

Voss i mars nevnes der vi både hadde seier i kvinneklassen og flere pallplasser i øvrige klasser. 

Gruppen hadde også en deltager i Norgescup, med et bidrag på stafettlaget til Fana IL under 

NM på Gåsbu. Konkurransesesongen ble selvsagt rundet av med Birkebeinerrennet. Dette ble 

en kald opplevelse med temperaturer ned mot 30 kuldegrader underveis, men det ble også en 

stor suksess for gruppen. 30 deltagere, og godt over halvparten klarte «merket» på et trått føre. 

 

Påfølgende treningshøst startet med svært godt oppmøte på tirsdagsøktene, og det har stort sett 

vært godt oppmøte også på våre rulleskiøkter på lørdager. Når det kommer til 

søndagslangturene ble det i år gjort en endring både på oppmøtested og -tidspunkt, med 

mulighet for variasjoner fra uke til uke. Dette gjorde dessverre ikke mye med de siste par års 

sviktende oppmøte på langturene våre. Som alltid var det likevel en motivert gjeng som deltok 

på den faste Geilosamlingen i starten av desember, og det ble en suksess tross innskrenket 
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treningsområde, med mellom 15-20 deltagere. 

 

Gruppen gjennomgår for tiden et generasjonsskifte, og dette er nok litt av forklaringen til 

svakere oppmøte i helgene der bare de mest ivrige deltar. 2018 ble også avsluttet med et 

generasjonsskifte på trenersiden, da Birger og Guttorm takket av. Matias har gradvis (og nå på 

papiret) tatt over som hovedtrener. I tillegg har Helene Birkeli deltatt på trenerkurs i regi av 

Skiforbundet og hun har i høst fått prøve seg som sjef på noen av øktene. Begge er under 30 år 

gamle, og ser frem til å lede gruppen inn i et nytt år. 
 

Skiskyting 
Skiskyttergruppen i Fana idrettslag har pr i dag 7 personer som stiller som aktive på trening og i 

konkurranse. Deltagelse i nasjonale renn er vist nedenfor. 

 

En juniorløper fra klubben gikk i sommer ut fra NTG Geilo og bor og trener nå på Lillehammer. Dette er 

Andrine Øverland Hatling. Hun satser på idretten sin, går norgescup og presterer på høyt nasjonalt nivå. 

I skiskytter-NM på rulleski fikk Andrine sølvmedalje i juniorklassen.  

 

Det er i dag 6 løpere i klassene rekrutt til yngre junior som følger klubbtreningene. Den fysiske 

treningen gjennomføres sammen med skigruppen mens skytetreningene har vært gjennomført på 

Stavollen. Flere foreldre har i år vært på skytelederkurs og er godkjente skyteledere på Stavollen. Vi har 

hatt faste skytetreninger på onsdager. Trenere har vært Pål Rustand, Silja Maria Gravelsæter 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, Hovedlandrennet og Liatoppen 

skiskytterfestival som blir sesongens naturlige høydepunkt. Sportslig er de beste resultatene 8 plass i 

Kvalfossprinten og 11 plass i Hovedlandsrennet til Hedda Carlsen (J15) samt 17 plass til Mathias 

Gravelsæter Søreng (G11) på Liatoppen. 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 skulle arrangert kretssamling i 

Myrkdalen 14 – 16 desember, men denne måtte avlyses pga snømangel.  

 

Det har vært gjennomført dugnad for å vedlikeholde skyteanleggene på Stavollen og Frotveit. 

 

Børt Helge Carlsen 
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4. AKTIVITETER/SAMLINGER  

Renn og samlinger/aktiviteter gjennomført av Fana langrenn & skiskyting i 2018: 

• Klubbmesterskap – fristil, Totland, 9. januar  

• FANARENNET  lørdag 3. februar 2017 – Fanahytten  

• Klubbmesterskap – klassisk, Totland, 6. februar  

• Sesongavslutning NIP 17. april 

• Avslutningsfest 11-14 år og 15+  12. juni- Fanahytten 

• Foreldremøte kombinert med trening – Totland tysdag 28. august.  

• Livarden Rundt laurdag 8.september – Fanahytten.  

• Bruktmarked skiutstyr  onsdag 12. september – Fana Arena 

• Haustcampen Bømo-samling 12-16 år (f. 2002-2006) 14-16. sept.  

• SKIMESSE/HANDLEKVELD med Sporten Norge, tirsdag 25. september 

• Bergsdalssamling – for 11-14 år 6-7. okt. - BKK/Bergsdalshytta.  

• Stordalsamling (Stølsheimen) 15 år+   5. - 7. okt. – Stordalen fjellstove.  

• Jentesamling 13år + for Hordaland skikrets 26.-28. okt. – Fanahytten.  

• Smørjekurs 24. november, Sandsli  

• Geilosamling 29. nov.-2. des., Bardøla.  

• Juleavslutning 11-14 år  – tirsdag 11. des.  – Fanahytten.  

• Juleavslutning  15+  – torsdag 13. des.  – Fanahytten.  

 

I tillegg har Fana-representantar bidratt i kretsopplegg ved nasjonale renn (f.eks. reiseleiing, smørjeteam og 

logistikk). I langrennskomiteen i skikretsen er Fana representert med Trond Slethaug (leiar) og Trond Lefdal. 

5. MEDLEMSOVERSIKT 

 

 

6. LYSLØYPEKOMITÈEN 
Løypekjøring   

Lager kjøreliste og prepper ved behov.   Kjøring skal primært forbeholdes tirsdager og torsdager når det 

er behov.  Kjører Humlestølsveien.  

 

Dugnad  

Dugnader i 2018 ble gjennomført Totland/Frotveit vår sommer og høst.  Rydding og tilrettelegging på 

øvre Fanaløype.   Befaring, rydding med motorsag og tirettelegging på Bontvet.   Beskjæring av trær 

nær skiløype.  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.  

Dugnadsinnsats i anlegget  estimeres til  rundt 1000 timer  for 2018. 

 

Skianlegg 

123 SkiiBergen er opprettet for å utvikle skianlegg på Totland/Frotveit, Fløien, Gullbotn og bynære  

rulleanlegg.  Lysløypekomiteen stiller med: Prosjektleder Birger Rye og  Nils Magne Fjereide. 

Komiteen jobber med: 

• Kunstnøanlegg for Totland /Frotveit .   
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• Utvikle løypenettet : 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. Vi jobber med 2 alternative tilkomstveier til Humlestølsveien. 

• Avtaleverk, få til vei mellom Fanahytta og Fuksdalsveien, tiltak for løype på Bontveit og vei 

tilkomst mot Grindåsveien og gamle fanaløypa jobbes det videre med.  

Komiteen ser  behov for tiltak, men har ikke finansiering på plass og det legger begrensing på 

tilretteleggingen. 

 

7. FRA LEDER 

Administrativt 

Det har vært arrangert 6 styremøter samt årsmøte i 2018. 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 og 1 dugnad på flytting. 

Det har blitt satset på økende deltagelse på lokale og nasjonale skirenn.  

 

Sportslig opplegg 

2018 har vært et fantastisk snørikt år og vi har gjennomført rekord mange treninger på Totland og 

Frotveit i løpet av vinteren.  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 2019 sesongen ble som tidligere år toppet med skisamling på Geilo. I 2018 var det ca 185 

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. 

 

Ellers vil jeg takke for meg som leder jeg har hatt mange kjekke år som leder og ønsker valgkomiteen og 

styre lykke til videre med det gode arbeidet. 

 

Trond Lefdal 
 

8. REGNSKAP 2018- BUDSJETT 2019 

Legges ved som vedlegg etter årsmøtet. 

 

9. VALG AV STYRE OG VERV FOR 2019 

Valgkomiteens innstillinger til styre og verv 
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FUNKSJON 

 

INNSTILLING KOMMENTAR ÅRSMØTE 2019 

Styret 

 

Leder Per Lasse Reinertsen  NY Velges for 1 år 

Kasserer Christian Busch NY Velges for 2 år 

Sekretær Anders Vahlin På valg Velges for 1 år 

Sportslig leder Harald Linga Ikke på valg Ikke på valg 

Arrangementsansvarlig Arne Herre Staveland På valg Velges for 2 år 

Lysløypeansvarlig Birger Rye Ikke på valg Ikke på valg 

Leder skiskyting Silja Maria 

Gravelsæther  

NY Velges for 2 år 

Leder økonomiutvalg Andreas Haukaas Ikke på valg Ikke på valg 

Diverse verv 

Medlemsregister Øyvind Breivik NY Velges for 2 år 

Lisensansvarlig Brith Line Øverland Ikke på valg Ikke på valg 

Kontaktperson Fanavarden Anders Vahlin På valg Velges for 1 år 

Påmelding Geilosamling Anders Haugen NY Velges for 2 år 

Ansvarlig smøreteam Harald Linga Ikke på valg   Ikke på valg 

Lysløypekomite 

 

   

Leder Birger Rye Ikke på valg  Ikke på valg 

Medlem Nils M. Fjæreide Ikke på valg Ikke på valg 

Medlem Runar Tyssebotn Ikke på valg Ikke på valg 

Medlem Olav Totland På valg Velges for 2 år 

Medlem Guttorm Oppedal På valg Velges for 2 år 

Medlem Knut Gunnar Bakk 

 

Ikke på valg Ikke på valg 

Arrangementsutvalg    

Leder Arne Herre Staveland NY Velges for 2 år 

Nestleder Trond Kjetil Lefdal NY Velges for 1 år 

Medlem (premier) Øistein Jensen På valg Velges for 2 år 

Medlem (tidtaking) Anders Haugen På valg Velges for 2 år 

Medlem (tidtaking) Halvard Martinsen På valg Velges for 1 år 

Medlem (startnr.ansvarlig) Sølvi Tangen NY Velges for 2 år 

Medlem (kafeansvarlig) Siriann Matre Ikke på valg Ikke på valg 

Skiskyttergruppen:  

 

   

Leder 

 

Silja Maria 

Gravelsæther  

NY Velges for 2 år 

Ansvarlig yngste gruppe Børt Helge Carlsen På valg Velges for 2 år 

Sekretær Anders Vahlin På valg Velges for 1 år 

Kasserer Christian Busch NY Velges for 2 år 

Trenerkoordinator Harald Linga Ikke på valg Ikke på valg 

Jenteansvarlig John Fredrik Hatling  Ikke på valg 

Økonomiutvalg: 

 

   

Leder Andreas Haukaas Ikke på valg Ikke på valg 

Medlem Nomineres på 

årsmötet 

NY  
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FUNKSJON 

 

INNSTILLING KOMMENTAR ÅRSMØTE 2019 

Medlem Nomineres på 

årsmötet 

NY  

Medlem Nomineres på 

årsmötet 

NY  

Kakelotteriansvarlig Elfrid Herre Staveland På valg Velges for 2 år 

Valgkomite: 

 

   

Medlem Trond Kjetil Lefdal NY Velges for 1 år 

Medlem Roald Hopsnes På valg Velges for 1 år 

Medlem Sølvi Tangen På valg Velges for 1 år 

 

 

10. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE  

Legges ved som vedlegg etter årsmøtet. 


