
1  

  

 
 

 
 

LANGRENN & SKISKYTING 
 

 
 
 

ÅRSMØTE MANDAG 7. FEBRUAR 2022 
 
 

 

ÅRSRAPPORT 2021 
 

INNHOLD: 

1. GRUPPENS SAMMENSETNING OG ANSVARLIGE 

2. SPORTSLIG AKTIVITET 

3. DE ULIKE GRUPPENE 

4. AKTIVITETER/SAMLINGER 

5. MEDLEMSOVERSIKT 

6. LYSLØYPEKOMITÈEN 

7. FRA LEDER 

8. REGNSKAP 2021- BUDSJETT 2022 

9. VALG AV STYRE OG VERV FOR 2022 

10. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 

 

 

 

     



2  

1. GRUPPENS SAMMENSETNING OG ANSVARLIGE 
 

Funksjon Navn Kommentar 

Styret     

Leder Per Lasse Reinertsen  

Kasserer Christian Busch  

Sekretær Anders Vahlin  

Sportslig leder Roald Hopsnes  

Arrangementsansvarlig Arne Herre Staveland  

Lysløypeansvarlig Birger Rye Trakk seg 31 mai 

Leder skiskyting Silja Gravelsæter  

Diverse verv    

Medlemsregister Frode Syslak   

Lisensansvarlig Brith Line Øverland  

Påmelding Geilosamling Anders Haugen  

Ansvarlig smøreteam Ikke besatt  

Lysløypekomite    

Leder Birger Rye Trakk seg 31 mai 

Medlem Nils M. Fjæreide  

Medlem Olav Totland  

Medlem Guttorm Oppedal  

Medlem Knut Gunnar Bakk  

Arrangementsutvalg    

Leder Arne Herre Staveland  

Nestleder Trond Lefdal  

Medlem (premier) Even Jahnsen   

Medlem (tidtaking) Anders Haugen  

Medlem (tidtaking) Fam. Garverhaugen  

Medlem (startnr.ansvarlig Sølvi Tangen  

Medlem (kafeansvarlig) Elin Strandenes  

Skiskyttergruppen:    

Leder Silja Gravelsæter  

Ansvarlig yngste gruppe Silja Gravelsæter  

Sekretær Anders Vahlin  

Kasserer Christian Busch  

Trenerkoordinator Roald Hopsnes  

Jenteansvarlig Silja Gravelsæter  

Økonomiutvalg:    

Leder Jarle Kvamme  

Medlem Trond Lefdal  

Medlem Pål Bruås   

Kakelotteriansvarlig Elin Strandenes  

Valgkomite:    

Medlem Trond Lefdal  

Medlem Arne Johannesen  

Medlem Sølvi Tangen  
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TRENERTEAM 1. halvår 2021:    

    

Gruppe 7-10 år:    

Ansvarlig trener  Jørgen Mørch  

Trener  Solveig Hopsnes  

Trener  Elfrid Staveland  

Trener  Silja Maria Gravelsæter  

Trener  Eivind Farestveit Larsen  

Trener  Sølvi Tangen  

 Gruppe 11-14 år:    

Ansvarlig trener  Siri Titland Martinsen 

Ansvarlig trener  Espen Halvorsen  

Trener  Ørjan Andersen  

Trener  Calle Eek Jensen  

Trener  Geirmund Vislie  

Trener  Kristin Cotta Schønberg  

Trener  Øistein Jensen  

    

Gruppe 15+:     

Ansvarlig trener  Roald Hopsnes  

Ansvarlig trener  Matias Oppedal  

Trener  Trond Lefdal  

Trener  Roar Steen 

    

Birkebeinarar:     

Ansvarlig trener  Matias Oppedal  

    

Skiskyting:     

Ansvarlig trener  Silja Maria Gravelsæter  

    

    

TRENERTEAM 2. halvår 2021:     

    

Gruppe 7-10 år:     

Ansvarlig trener  Jørgen Mørch  

Trener  Elfrid Staveland 

Trener  Solveig Hopsnes  

Trener  Eivind Farestveit Larsen  

Trener  Silja Maria Gravelsæter  

    

Gruppe 11-14 år:     

Ansvarlig trener    Siri Titland Martinsen  

Ansvarlig trener  Erik Ferning  

Trener  Calle Eek Jensen  

Trener  Geirmund Vislie  

Trener  Kristin Cotta Schønberg  

Trener  Eivind Farestveit Larsen  

Trener  Anders Haugen 

Trener  Anders Aarvold 

Trener  Sølvi Nyvoll Tangen   

Trener  Helene Klette  

 Gruppe 15+:    

Ansvarlig trener  Matias Oppedal  
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Trener  Ørjan Andersen 

Trener  Therese Berge 

Trener Øistein Jensen 

    

Birkebeinarar:     

Ansvarlig trener  Matias Oppedal  

Trener Bjarte Jordal 

    

Skiskyting:     

Ansvarlig trener  Silja Maria Gravelsæter 

  

2.  SPORTSLIG AKTIVITET  
 Sesongen 2020/21 ble i stor grad preget av Covid 19-pandemien. Viktige nasjonale renn for utøverne i 

gruppen, som Ungdommens Holmenkollrenn, Hovedlandsrennet og alle norgescuprenn for junior, ble 

avlyst.  

  

Fra midten av januar til februar ble alle renn, også lokale rett i Hordaland, avlyst. Hordaland skikrets var 

likevel en av skikretsene som klart å få arrangert flest skirenn i løpet av sesongen. I sesongen ble det 

gjennomført i alt 8 renn i kretscupen. I tillegg ble det gjennomført en stafett. Sett i lys av alle 

restriksjonene som pandemien medførte, ble det nedlagt et imponerende arbeid fra mange klubber i 

kretsen. 

  

I Fana sin langrennsgruppe har det også generelt vært høy aktivitet. Vårtreningen ble gjennomført på 

vanlig måte med fjellturer for gruppen 15+, og med åpning for deltagelse for gruppen 11-14 år. Det ble 

også gjennomført ukentlige ferdighetstrening på rulleski. I mai måned var det arrangert en 

“hjemmesamling” for 15+gruppen. 

  

Høsten 2021 har aktiviteten gått mer eller mindre som normalt. Det har vært gjennomført 

barmarkstreninger i tråd med plan. Selv om antallet utøvere har vært litt lavere, særlig i yngste gruppen, 

er det fortsatt god aktivitet i langrennsgruppen. 

  

Kretsen har gjennomført den tradisjonelle Bømoensamlingen for alderen 11-15 år. Det har også være 

gjennomført samlinger på Voss i begynnelsen av oktober for alderen 15-20 år. På begge samlingene var 

utøvere fra Fana godt representert. 

  

Tradisjonen tro ble det gjennomført klubbsamling for gruppene 11-14 og 15+ i første helgen i høstferien. 

I år var dette en fellessamling for de to gruppene i Hålandsdalen. Samlingen hadde god deltagelse.  

  

Fana arrangerte helgen 29.-31 oktober sin årlige jentesamling på Fanahytten. Samlingen var for alle 

jenter i Hordaland skikrets i alderen 11-16 år. Dessverre var det liten deltagelse fra andre klubber, men 

blant Fanaløperne var det god deltagelse. Samlingen var vellykket så vel sportslig, som sosialt.  

  

Ved inngangen til 2021 har langrennsgruppen 20 aktive trenere. Av disse har 13 gjennomført trener I-

kurs. Fire har gjennomført trener II-kurs og en av trenerne har gjennomført trener III-kurs. Klubben har 

for tiden et godt utdannet trenerkorps. Ting tyder på at det går mot et generasjonsskifte blant trenerne, 

og det er derfor viktig å oppfordre til at nye trenere tar trenerutdanning.  

  

Klubben har i mange år lagt vekt på at det skal være rom for utøvere med ulike ambisjoner. Gruppene 
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legger derfor til rette for at utøvere kan være med på treninger, uten å delta på renn. Vi ønsker også å 

senke terskelen for å delta på renn, blant annet med å satse på mange lag på kretsstafettene.  

  

Klubben har tidligere hatt et tilbud om smørehjelp på konkurranser. Dette tilbudet har vært vanskelig å 

opprettholde som følge av at flere sentrale personer har trukket seg ut av miljøet etter at deres barn har 

sluttet/flyttet. Det har vært nedlagt et arbeid med å fylle disse rollene, men det har så langt ikke latt seg 

gjøre å få noen til å påta seg disse oppgavene. Det bør være en prioritert oppgave å få dette tilbudet på 

plass igjen.  

  

Generelt ønsker klubben å stimulere til at flest mulig utøvere deltar på renn. KM og stafetter har vært 

særlig prioritert. Fra disse rennene har det også vært ført statistikk over deltagere fra Fana. Som 

statistikken under viser, var det en reduksjon i antall deltagere fra Fana i KM vinteren 2021. Noe av 

grunnen var at rennet ble arrangert i Odda, som gjorde logistikken vanskelig. Covid 19-pandemien 

gjorde også at det oppsto ekstra utfordringer knyttet til overnatting. Dette har trolig bidratt til lavere 

deltagelse enn normalt. Den prosentvise deltagelsen var imidlertid ikke mye redusert. Styret i gruppen 

bør imidlertid følge med på utviklingen, og klubben bør vurdere særlig tiltak for å unngå ytterligere 

frafall. 

  

Deltagere på KM perioden 2012-2021:  

 
 

Klubben har over tid sett at stafetter bygger samhold og er viktig for klubbmiljøet. Det bør derfor også i 

fremtiden legges vekt på å få flest mulig til å delta på stafettene. Fana har over tid hatt omkring 30% av 

alle stafettlagene på kretsens stafetter. I den ene stafetten som ble arrangert vinteren 2020, var 

deltagelsen fra Fana på 25 %. Antallet Fana-lag har over tid ligger på omkring 20 lag, mens det i 

Ørnarstafetten i 2021 bare var 12 Fana-lag. Noe av forklaringen var at det ikke var adgang til å stille 

med seniorlag (normalt ca. 3-4 lag). En annen forklaring var nok restriksjoner knyttet til Covid 19-

pandemien. Utviklingen må imidlertid følges.  

  

Antall lag totalt og Fanalag på kretsstafetter perioden 2012-2021: 
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Generelt har også Fana-løperne levert mange gode resultater på kretsrennene som ble arrangert i 

2020/21 i kretsen. Vi håper at de mange flinke Fana-løperne denne vinteren også får vist seg frem i 

nasjonale renn, og at viktige sosiale arrangement som Ungdommens Holmekollrenn og 

Hovedlandsrennet blir arrangert som normalt.   

 

3. DE ULIKE GRUPPENE   

        -        
           2021: 
Trenere: Solveig Hopsnes, Silja Maria Gravelsæter, Kristine Gjøstein, Sølvi Nyvoll Tangen Elfrid Herre 

Staveland, Eivinf Farestveit Larsen og Jørgen Mørch (koordinator) 

  

 ruppen  -1   r har  es     a   a 40 jenter og gutter som har gjennomført ukentlig trening og hatt 

aktiviteter med fokus på lek og øvelser som bedrer balanse og koordinasjon.Det ble en fin vinter med 

mange gode økter på Totland og Frotveit. På Froteveit fikk vi til et flott skilek område foran 

skyteskivene. 

Som en erstatning for at geilosamingen ble avlyst ble det arrangert en samling på Voss. Denne ble svært 

godt mottatt og alle hadde noen veldig fine dager her. 

 

Konkurranse sesongen ble sterkt preget av Korona situasjonen, men vi fikk heldigvis gjennomført 

Ørnarstafetten. Her stilte gruppen med hele 6 lag med god deltagelse fra alle årsklasser 

  

Høst 2021: 
Trenere: Jørgen Mørch (koordinator), Solveig Hopsnes, Silja Maria Gravelsæter, Elfrid Herre Staveland 

og Eivind Farestein Larsen. 

  

Antallet barn i gruppen har gått noe ned denne sesongen. Det var en stor gruppe som gikk over til 11-14 

og rekrutteringen har ikke vært like bra. Det er ca 25 aktive i gruppen, med et snitt på 18-20 pr trening. 

  

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. Vi har stort sett delt inn i 2 grupper og hatt forskjellige stasjoner på Fana Stadion. Her varieres 
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det mellom trappeløp, balansetrening, stafetter, lek og moro og enkel styrketrening. 

  

Den årlige Geilosamlingen ble heldigvis gjennomført i år. Det var 17 barn som deltok, noe som 

samsvarer godt med deltakelse på høstens treninger. Her fikk vi gjennomført 5 kjekke økter med fokus 

på blanse, enkel teknikk og mye lek og moro 

 

 

Gruppe 11 – 14 år 
Trenere: 

Vinter/Vår 2021: Espen Halvorsen og Siri Titland Martinsen – koordinatorer. Øistein Jensen, Kristin 

Cotta Schønberg, Geirmund Vislie, Carl Frederik Eek-Jensen, Erik Ferning, Gjermund Galleberg, 

Renate Berget og Ørjan Andersen. 

  

Høst 2021: Siri Titland Martinsen – koordinatorer. Anders Aarvold, Anders Haugen, Eivind Larsen, 

Erik Ferning, Sølvi Nyvoll Tangen, Kristin Cotta Schønberg, Geirmund Vislie og Carl Frederik Eek-

Jensen. Helene Klette fra Voss deltok som trener en periode. 

  

Oppsummering skisesongen 

Til tross for nok et år med Covid-19 pandemi fikk ungdommene deltatt på noen skirenn vinteren 2021. I 

januar var det renn på Voss med populære Ørnarstafetten og Viljar sitt sprintrenn. Det var tidlig gode 

snøforhold på Totland og klubben var raskt ute med å arrangere klubbrenn allerede i januar måned med 

stor lokal deltakelse. I februar ble det Samnangerrennet og Vargarrennet. Og i mars ble det arrangert 

Sparebank rennet på Voss og KM både i klassisk og fri teknikk på Korlevoll. Alle renn ble arrangert 

med inndelinger i cohorter etter gjeldene smitteverns bestemmelser. Videre fulgte sesongen med 

Vestlandske skistevne og Parkrennet på Voss. 

  

Ungdommenes Holmenkollrenn ble avlyst pga. Corona. 

  

Trening 

Gruppen har vært delt etter alder, i alt 3- 4 grupper. Avhengig av aktivitet og antall oppmøtte på trening 

har vi slått sammen grupper. Vi har fokusert på å ha samme treningsteam for gruppene over tid. Det er et 

naturlig skille mellom vinter/vår og høst. Alle hovedansvarlige trenere har gjennomført trener 1 eller 

trener 2 kurs i langrenn. 

  

Det ble gjennomført en del flotte treninger på ski under kalde vinterforhold lokalt på Totland og 

Frotveit. Vi arrangerte også en utrolig vellykket hjemmesamling 30.-31. januar i Voss Ski og tursenter. 

Men i februar og mars måtte vi ty til noe barmarkstrening og rulleski pga. dårlige snøforhold. I april var 

snøen tilbake og vi fikk igjen noen økter på snø. 

  

Våren fortsatte vi med treninger 2 ganger i uken, flotte fjellturer tirsdager og rulleski lekbasert trening 

sammen med 15+ gruppen torsdager. Her fikk 2011 kullet også delta og erfaringen var at det var en fin 

tid for å lære å gå på rulleski på. Motiverende for de yngre løperne å trene sammen med de eldre. 

  

Ved skolestart i august startet vi opp treningene for høsten. Vi har da arrangert fellestreninger for 

gruppen to ganger i uken. Tirsdager løpsbasert og torsdager rulleski skøyting. Gruppen har fokusert på 

lekbasert trening med fokus på utholdenhet tirsdager og mer tekniske øvelser torsdager.    

  

Enkelte utøvere deltok på kretsens årlige Haustcamp på Voss. Vellykket både sportslig og sosialt. 

Gruppen deltok sammen med gruppen 15+ på treningssamling i Hålandsdalen på Bergen kommune sin 

leirskole helgen 8.-10. oktober. Samlingen ble veldig vellykket både treningsmessig og sosialt. Vi hadde 
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mye leksbasert aktivitet i mindre grupper, benyttet rulleskiløypen (tøff) og fikk en flott fjelltur søndag 

formiddag.   

  

Geilosamlingen fra 3.-5. desember med flotte skiforhold ble også vellykket. Treningsåret ble avsluttet 

med siste økt på rulleski torsdag 16. desember på Sandsli. Det har vært en mild høst med gode 

rulleskiforhold. 

 

Gruppe 15 år +  
Trenere: 

           2021: Matias Oppedal og Roald Hopsnes – koordinator, Roar Steen og Trond Lefdal  

  

Høst 2021: Matias Oppedal – koordinator, Therese Berge, Ørjan Andersen og Øistein Jensen   

  

  
Rulleskitrening for 15+ gruppen på høstsamling i Hålandsdalen. 

  

Gruppen gikk gjennom store endringer gjennom sommeren 2021. Syv utøvere søkte seg til skigymnas 

og forsvant fra treningshverdagen, mens et nytt kull (f.2007) kom opp. Totalt tre utøvere er nå tilknyttet 

Voss Gymnas, mens seks utøvere nå er tilknyttet NTG Geilo. Flere av dem har deltatt på samlinger i regi 

av Fana denne høsten, noe som har tilført den gjenværende treningsgruppen mye i form av kvalitet på 

trening og på kvalitet på det sosiale. Noen har også deltatt på fellestreninger enkelte helger gjennom 

høsten. Én av de gjenværende juniorene har begynt på langrennslinjen på Stend VGS – et nyoppstartet 

prosjekt i regi av klubb og skole, der Matias Oppedal er engasjert som trener. 
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Hovedstammen i den gjenværende gruppen er nå årskullene 2006 og 2007, størsteparten jenter. Det er 

likevel fortsatt noen gjenværende jr. løpere som bidrar godt til gruppen sosialt og fysisk. Det er god 

spredning både i treningsnivå og ambisjoner i gruppen, men det er sterke sosiale bånd på tvers av disse, 

og gledelig har disse båndene denne høsten utviklet seg også på tvers av årskullene. Normalt utgjør 

gruppen mellom 10 og 20 utøvere på treningene, mens det på samlingene har vært rundt 20 deltagere. 

Noen av dem deltar i liten grad på renn, men trives i treningsmiljøet. Trenerteamet gjennomgikk også 

forandringer, da flere fra det tidligere teamet som foreldre var tilknyttet flere av de fraflyttede utøverne. 

Dette har i liten grad innebært endringer i treningshverdagen for gruppen. 

  

Fra midten av mai ble det organisert ukentlige felles fjellturer. I tillegg hadde gruppen i vår felles 

rulleskitrening med 11-14 gruppen der basisferdigheter og lek ble vektlagt. Dette har gitt et stort teknisk 

løft for mange. Gruppen har i høst møttes til 2-3 ukentlige organiserte fellestreninger som gjennomføres 

med 2 - 3 trenere. Det er lagt vekt på teknisk ferdighet, samt at utøverne skal være bevisst egen kropp 

for å registrere intensitet både på hver enkelt økt og i treningshverdagen. Som et ledd i dette har det blitt 

gjennomført fysiske basistester, samt valgfri test av laktatprofil og VO2-maks i regi av klubben. Det er 

videre utarbeidet detaljerte, ukentlige treningsprogram tilpasset nivå og alder. Flere har også benyttet 

seg av basistrening organisert av hovedlaget mandager. Det har også vært gjennomført intervalltreninger 

lørdager (rulleski) og noen rolige langturer søndager. Nytt av året var sommerferiens 

«rulleskichallenge» der utøverne ble individuelt utfordret til 250km på rulleski, og gruppen 5000km som 

enhet – et effektivt tiltak som både gav motivasjon og sosial glede, og ble feiret med en sosial kveld på 

høsten. 

  

Til tross for vedvarende koronapandemi har det likevel lyktes å arrangere treningssamlinger dette året. 

Først i mai der det var hjemmesamling med basistester i fokus. De siste års høstsamling i Stølsheimen 

var erstattet av Hålandsdalen Leirskole, der gruppen hadde felles samling med 11-14 gruppen – med 

adskilte treningsøkter. Dette var en stor suksess der eldre og yngre utøvere dro glede av hverandre 

mellom øktene, og guttene fra skigymnas bidro til inspirasjon for både store og små. Gledelig kunne 

også den tradisjonelle Geilosamlingen arrangeres i år (med noen sosiale begrensninger), snøen ankom i 

tide og de fleste fikk et godt sosialt og fysisk utbytte tross noen sykdomsforfall. Kretsens jentesamling 

for jenter 13-16 år ble som før arrangert i oktober i regi av Fana med base på Fanahytten.  

  

Det har vært lite frafall fra gruppen i løpet av høsten, men noen av de eldste gjenværende juniorene har 

trappet ned treningsnivået etter å ha mistet mye av sin sosiale gruppe til skigymnasene. Vi er glade for at 

de likevel fortsetter å ta del i gruppen som gode forbilder. 

  

Birkebeinergruppen 
Trenere:  

Vinter/vår 2021: Matias Oppedal (koordinator) 

Høst 2021: Matias Oppedal (koordinator), Bjarte Jordal og Morten Leikvoll (spillende trenere) 

  

Birkebeinergruppen har hatt to utfordrende år grunnet covid-19 pandemien. Særlig har mangelen på 

arrangerte konkurranser tæret på gjennomføringsevnen i treningshverdagen. De har likevel i stor grad 

fått til å arrangere fellestreninger gjennom hele året, og hadde én til to treninger i uken i vinter. En god 

snøvinter førte til mange økter på Totland og Humlestøl de første månedene. Tirsdagsøktene var fast 

hver uke med intervaller, mens torsdagsøktene sjelden var organiserte. Etter det avlyste 

Birkebeinerrennet var det lite organisert trening frem mot sommeren, med unntak av sporadiske 

fellesøkter på rulleski i mai og juni.  
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Deltagelsen i skirenn ble mager grunnet mange avlysninger i 20/21-sesongen. Unntaket regionalt ble en 

svært kald januardag på Ustedalsfjorden Rundt. Lokalt lyktes vi derimot å arrangere klubbrenn på 

Totland, og høydepunktet var «Testrennet» på 28km gjennom hele løypenettet på Totland/Frotveit og 

Humlestøl. Her deltok en stor gjeng, samt noen potensielle rekrutter til gruppen. Årets fineste 

skiopplevelse og mange konkurransesugne veteraner. 

  

Treningshøsten 2021 har hatt stort sett god deltagelse og kontinuitet. Gruppen har ikke hatt noen offisiell 

«trener», men to spillende trenere har organisert fellestreningene på en god måte, med et stort sett 

tradisjonelt program bestående av elghufs/løp intervall tirsdag og rulleski lørdag, samt noen sporadiske 

felles langturer et par søndager. Noen har gjennom høsten ytret et savn av den tradisjonelle 

søndagsøkten, men det vil trolig forbli en ikke-trenerorganisert økt det kommende året. Geilosamlingen 

ble heldigvis gjennomført etter et års pause, og en god gjeng på ca 20 utøvere fikk en flott helg i starten 

av desember.  

  

Løsningen med en ikke-deltagende koordinator av gruppen og ingen deltagende hovedtrenere i gruppen 

har vist seg å fungere greit, tross mer utfordret kommunikasjon. Gruppen har en solid stamme på 10-15 

utøvere, og mange av dem skal kommende vinter reise til Tsjekkia og Jizerska Padesatka – så lenge den 

fortsatt levende pandemien tillater avreise. 

 

Skiskyting 
Skiskyttergruppen består i dag av11 utøvere. Vi har en senior, Andrine Øverland Hatling, som satser for 

fullt, hun bor  på Lillehammer og trener med team Maxim. Andrine gikk NC i 2021. Sander Gravelsæter 

Søreng er første års junior, han trener med VSSL og Voss gymnas. 

 

9 av utøverne trener på Stavollen onsdager, og følger langrennsgruppens treninger tirsdager og 

torsdager. Det er godt oppmøte og god innsats på skytetreningene. 

I høst fikk vi 3 nye utøvere som har fulgt skiskytterskolen, og som nå er en del av skiskyttergruppen. 

Trener i 2021 har vært Silja Maria Gravelsæter  

 

Sesongen 2021 har vært preget av corona og snømangel. Det ble gjennomført få kretsrenn, og 

kretscupen ble avlyst. Ingen av de yngre løperne fikk gå nasjonale renn. På de kretsrennene som ble 

gjennomført, har det fra Fana skiskyting vært god deltakelse og jevnt over gode resultater. 

 

I høst fikk vi beskjed om at skytebanen på Frotveit er veltet/havarert, og derfor ute av drift. Vi har vært i 

kontakt med kommunen for å få hjelp til å få skytebanen opp og gå, men de har ikke utstyr til å få vippet 

opp skytebanen, da dette krever større maskiner enn var Bergen kommune har til rådighet.. hva som 

skjer videre er usikkert. 

 

Fana skiskyting hadde i desember ansvaret for kretssamling og kretsrenn. Grunnet snømangel måtte vi 

dessverre avlyse begge arrangementene. 

 

Det er utført vedlikehold på skytebanen på Stavollen. 

 

4. AKTIVITETER/SAMLINGER   
Renn og samlinger/aktiviteter gjennomført av Fana langrenn & skiskyting i 2021: 

 Fanarennet, planlagt to ganger (avlyst begge ganger. Første gang på grunn av Covid 19 og 

deretter på grunn av snømangel.) 
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 Hjemmesamling for gruppen 15+, 21-24. mai 

 Foreldremøte kombinert med trening, tirsdag 23. august, Fanahytten Totland.  

 Terrengløp, Fanahytten 6. september  

 Bruktmarked skiutstyr, onsdag 13. september, Fana Arena 

 Livarden Rundt, lørdag 18. september, Totland  

 Handlekveld, 20. september, Fana Arena 

 Hålandsdalensamlingen for gruppen 11-14 år og 15 +, 8.-10. oktober  

 Jentesamling 13-16 år for Hordaland skikrets, 29.-31. oktober, Fanahytten/Totland.  

 Geilosamling 2.-5. desember, Bardøla.  

 Juleavslutning for gruppen 11-14 år, avlyst på grunn av Covid 19.  

 Juleavslutning 15+, avlyst på grunn av Covid 19.  

  

I langrennskomiteen i skikretsen er Fana representert med Trond Lefdal. 

 

5. MEDLEMSOVERSIKT 
 

  

6. LYSLØYPEKOMITÈEN   

Løypekjøring og prepping ved behov.  Kjører Humlestølsveien. Dugnader i 2021 ble gjennomført 

Totland /Bontveit vår sommer og høst. Rydding, grusing og tilrettelegging på Humlestølsveien, samt 

Totland. 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 

mulige forhold for å lage løype med lite snø. Dugnadsinnsats i anlegget estimeres til rundt 1000 timer 

for 2021. En spesiell takk rettes til Guttorm Oppedal, Harald Stein, Olav Totland og Knut Gunnar Bakk 

for dugnadsinnsats og løypekjøring.  

 

I 2021 hadde vi 50 dager med 16 km preppet skispor på Humlestølsvegen og Humlestøl. Derav 5 uker i 

strekk. Dette i tillegg til det Idrettsservice prepper når det er snø. Begge lysløypene og Grindåsveien som 

er 15 km. tilsammen. Bedre skilting av lysløypen, Humlestølsvegen og Humlestøl. 

 

Skianlegg 123 SkiBergen er aktivt med og jobber for å utvikle skianlegg på Totland/Frotveit, Fløien, 

Gullbotn og bynære rulleanlegg. Ett møte med kommunen, skiforbundet og skikretsen  denne høst i 

denne forbindelse. Trond Lefdal er Fana Langrenn sin representant. Komiteen jobber med: 

Kunstsnøanlegg for Totland /Frotveit . Utvikle løypenettet . Vi har skiløyper på snødekt mark på 

myrområdene inn mot Rambjørgvatnet. Det jobbes med  avtaleverk for Humlestølsveien og med 

kommunen på nye løyper.  

 

7. FRA LEDER  
Pga. koronapandemien ble også 2021 et annerledes år for oss. Enkelte kretsrenn ble avlyst, inkludert vårt 

egne Fanarennet, mens andre kretsrenn ble avviklet for de yngre gruppene med bruk av kohorter. Vi fikk 

avviklet klubbrennene i klassisk og fristil på Totland med meget god deltakelse på over 100 utøvere i 

Langrenn per 31.12.2021

Kjønn Totalt

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

Aktive medlemmer 0 33 38 9 50 0 46 33 8 105 322

Herav funksjonshemmede 1 1 2

Kvinner Menn
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hvert av rennene. Vi har i stor grad fått gjennomført treninger gjennom hele sesongen og samlinger på 

høsten når restriksjonene var mindre strenge. Vi fikk for eksempel gjennomført Livarden Rundt, 

gjørmeløpet, jentesamling og samling i Hålandsdalen for 11-14 og 15+. Ikke minst fikk vi gjennomført 

Geilosamlingen i siste liten før nye koronatiltak ble iverksatt. Nasjonale renn i 2021 som Ungdommens 

Holmenkollrenn, Hovedlandsrennet og norgescup ble dessverre avlyst.   

 

Årets sesong har begynt med en del humper i veien, med nye koronarestriksjoner der kretsrenn kun er 

tillatt for de yngre til og med J16/G16. I tillegg har snømangel medført at de første rennene er blitt utsatt.     

 

Dugnader har vært gjennomført på Totland/Frotveit for å sikre gode løyper til skisesongen, til glede for 

oss og resten av Bergens befolkning. Dugnader på Legenes hus har også vært gjennomført. Denne 

dugnaden er og har vært en viktig inntektskilde for klubben. Vi har måttet avlyse kakelotteriet på 

Lagunen men vi fikk gjennomført et bruktmarked i høst. I tillegg til bruktmarkedet har vi en Facebook-

side for kjøp og salg. Vi mener det er viktig å sikre gjenbruk av gode ski og oppmuntrer medlemmene til 

det. Brukte ski kan ofte være bedre enn nye, og det hjelper på kostnadsnivået dersom medlemmene er 

flinke til å være aktive på disse arenaene for salg og kjøp.   

 

Fremover blir det spennende å se hva som skjer med tiltakene og i hvilken grad nasjonale renn som 

f.eks. Ungdommens Holmenkollrenn, Hovedlandsrennet og Norgescupen kan bli gjennomført. Frem til 

12. januar, som er dato for gjeldende restriksjoner, vil  kretsrenn bli avholdt med egne regler for 

smittevern og aldersbegrensninger. Påmeldingsfristen til renn blir tidligere enn vanlig og det vil ikke 

være mulig med etterpåmelding renndagen. Her er det viktig å følge med da gjennomføring av renn kan 

variere utover sesongen. 

 

Vi har i en vanskelig tid vært flinke til å søke kompensasjonsmidler og andre støtteordninger. 

Økonomisk har vi derfor et godt år bak oss og vi har også i år fått anledning til å foreta ekstraordinære 

investeringer. I fjor gikk vi til innkjøp av nytt tidtakerutstyr og kikkert. I år har vi gått til anskaffelse av 

en Eikermåler for spennmåling av ski. Dette er et viktig tiltak for å kunne få til et effektivt bruktmarked 

og gjenbruk av ski over flere sesonger.    

            

For øyeblikket jobbes det  fra kommunen sin side å få på plass et rulleskianlegg på Stend. Dette 

prosjektet er noe utsatt pga. utfordringer med den gamle fyllingen ved Stend. Det er likevel håp om å få 

på plass et anlegg i 2022. Langrennsruppen jobber også for å få på plass en løype fra Grindåsen til 

Humlestølveien. Dette er en løypetrase som er bedre egnet enn dagens løype via Fuksdalen. Videre 

arbeider skiforbundet opp mot Bergen kommune for å tilrettelegge området Totland/Frotveit med 

rulleskianlegg og snøproduksjon. Bergensregionen er et prioritert område for skiforbundet. Potensialet er 

stort i Bergen og med et godt anlegg vil sporten kunne vokse.  

 

I løpet av 2021 har det vært avholdt 8 styremøter i tillegg til årsmøtet. Det administrative arbeidet 

fungerer og vi holder aktivitetene i gang. Det er likevel viktig at det kommer inn nye ressurser med jevne 

mellomrom, at foreldre bidrar i verv, treningsarbeid og annet arbeid, slik at vi kan fortsette å gi et godt 

tilbud til våre utøvere.   

 

8. REGNSKAP 2021- BUDSJETT 2022 
Regnskap 2021 og styrets forslag til budsjett 2022 blir gjort tilgjengelig som saksdokument til årsmøtet. 

Endelig budsjett for 2022 og regnskap 2021 vedlegges årsrapporten etter årsmøtet. 

 

9. VALG AV STYRE OG VERV FOR 2022 
Valgkomiteens innstillinger til styre og verv blir gjort tilgjengelig som saksdokument til årsmøtet. 

Resultat av årsmøtets valg blir en del av protokollen fra årsmøtet 
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10. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE  
Protokollen vedlegges årsrapporten etter årsmøtet. 

 


