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Side 3 

Innledning  

 

Fotball er den største barne- og ungdomsidretten i Norge med nærmere 400 000 

registrerte fotballspillere på landsbasis. Fana IL Fotball er i denne sammenheng en stor 

klubb med rundt 1000 aktive fotballspillere og 300 fantastiske trenere og ledere fordelt 

på nærmere 100 lag. 

 

Et rekordhøyt aktivitetsnivå i Fana IL Fotball ble i mars brått snudd til stengte fasiliteter 

og permitteringer. 

 

Hverdagen for norsk idrett ble sammen med resten av Norge blitt snudd på hodet da 

myndighetene med rette har innført gjennomgripende og nødvendige restriksjoner - 

deriblant et forbud mot all organisert trening. Fana IL Fotball stilte seg selvfølgelig lojalt 

bak dette og da man som en stor aktør i Fana bydel skal gå i takt med resten av 

samfunnet. Dugnadsånden i klubben skulle komme storsamfunnet til gode slik at 

spredningen av koronaviruset ble begrenset. 

 

Av alle uviktige ting i verden er fotball det viktigste. I 2020-sesongen har midlertidig alt 

handlet om å få samfunnet på skinner igjen. Liv og helse har trumfet alle andre hensyn! 

 

Et yrende folkeliv på Nesttun Idrettsplass med en enorm mengde fotballglede og noen 

tusen ballberøringer ble plutselig satt på vent på ubestemt tid. Unge fotballspillere, som 

elsker å spille fotball sammen med sine venner hver eneste dag, hadde ikke lenger en 

fast møteplass på sitt kjernelag å forholde seg til - selve grunnmuren klubbens 

fotballaktivitet ledet av nysgjerrige, positive og engasjerte fotballmødre- eller fedre. I 

tillegg ble viktige supplement til den tradisjonelle lagsaktiviteten naturligvis stoppet opp 

med umiddelbar virkning. FFO, Fana-akademiet og Kniksen-akademiet regnes alle som 

viktige tilskudd til en tilpasset fotballutdanning hvor Fana IL Fotball får lagt til rette for 
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trenings- og kamparenaer for mange unge fotballspillere som ønsker å trene mer og 

utvikle sine ferdigheter. 

 

Som en stor utviklingsklubb hadde klubben aldri vært i nærheten av å kunne levere 

glede, trygghet, fellesskap og handlekraft både sportslig og sosialt uten ustoppelig 

pågangsmot og enorm dugnadsånd. Som en støtte til frivilligheten har Fana IL Fotball 

en hardtarbeidende sentrallinje i administrasjonen som ivaretar klubbens strategi både 

på og utenfor banen. Utover dette er det også en del som mottar økonomisk honorar i 

en eller annen form. Fana IL Fotball er med andre ord også en bedrift og arbeidsgiver 

med det ansvaret det medfører. 

 

Koronakrisen rammet Fana IL Fotball i alle høyeste grad økonomisk. Med all 

fotballaktivitet satt på vent stopper det meste opp - inkludert tiltak som genererer sårt 

tiltrengte inntekter. Klubben snudde derfor alle steiner for å redusere kostnader, men 

mange av de faste utgiftene kunne ikke forsvinne over natten. En naturlig konsekvens 

av dette var Fana IL Fotball måtte gå til det skritt å permittere samtlige lønnsmottakere i 

klubben. Dette for å sikre en sunn fremtidig drift og dermed også stå godt rustet til å 

videreføre fotballaktiviteter med samme gode innhold og store omfang som var før 

koronakrisen inntraff. 

 

Fotballåret har vært krevende og dette kjenner alle på kroppen. I takt med den gradvise 

gjenåpningen av samfunnet kunne unge fotballspillere vende tilbake til treningsfeltet. 

Fotball-Norge tok smittevern på alvor fra dag én og utviklet gode smittevernprotokoller 

for alle nivåer. Regjeringen holdt allikevel tilbake muligheten for å utøve kontakttrening 

for spillere over 20 år hvilket gjorde at man kom over på et stadium hvor det rett og 

slett ikke lenger var praktisk mulig å gjennomføre sesongen over hele landet. 

 

Fana IL Fotball landet til slutt med begge bena og fotballåret 2020 oppsummeres 

naturligvis som annerledes. Korona, nedstenging, smittevern, protokoller, håndsprit, 

kohorter og nødlandslaget er alle ord som taler for seg selv.
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Organisasjon
 

Styret 
Kristian Jæger 

Leder 

 

Torill Sivertsen Lie 

Nestleder 

 

Helge-John 

Hildershavn 

Medlem 

 

Bjarne Paulsen 

Medlem 

 

Cecilie Jordal 

Medlem 

 

Øystein Kongsvik 

Varamedlem 

 

Alexander Krogstad 

Varamedlem 

Kontrollutvalg 
Øystein Amland 

Medlem 

 

Stephen Erskine 

Medlem 

Valgkomité 
Tom Leiknes 

Medlem 

 

Nina Hamilton Totland 

Medlem 

Administrasjon 
Kim Rune Hellesund 

Daglig leder 

 

Mads Vik Tvedte 

Sportslig leder 

 

Ketil Brekke 

Økonomi- og 

administrasjonsansvarlig 
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Representasjon 
Fana Idrettslag 

Tor Gjøstein - styreleder 

 

Fana Arena 

Tor Gjøstein - styreleder 

 

Divisjonsforeningen 

Kristian Jæger - 

styremedlem 

 

NFF Hordaland 

Kvalitetsklubbkomité 

Elling Sundberg - 

medlem 

 

NFFs forbundsting 

Kim Rune Hellesund og 

Kristian Jæger 

 

NFF Hordalands 

kretsting 

Torill Sivertsen Lie og 

Kristian Jæger 

 

NFF Hordaland J2004 

Lisa Bontveit Seim 

 

NFF Hordaland G2006 

Jakob Bruaas Iversen 

 

NFF Hordaland G2007 

Thomas Sjursen, Jakob 

Bjørnestad og Ulrik 

Bjørnestad. 

Utmerkelser 
Æresmedlem i Fana 

Idrettslag 

Tor Gjøstein 

 

Hederstegn i sølv i Fana 

Idrettslag 

Øystein Kongsvik 

 

Hederstegn i bronse i 

Fana Idrettslag 

Bjarne Paulsen 
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Medlemstall  

Kvinner 

Alder 2016 2017 2018 2019 2020 

0-5 4 3 3 1 14 

6-12 137 144 117 124 138 

13-19 106 111 104 99 76 

20-25 12 9 14 18 12 

26 > 62 69 62 47 44 

Sum 321 336 300 289 284 

Menn 

0-5 13 46 47 38 52 

6-12 432 435 432 429 412 

13-19 263 314 260 242 217 

20-25 50 38 27 34 27 

26 > 286 240 244 244 177 

Sum 1044 1073 1010 987 885 

Totalt 1365 1409 1310 1276 1169 

Passive 54 48 41 46 51 

I de fleste alderssegmenter er medlemstallet relativt stabilt.  I voksenfotballen for menn 

er det imidlertidig en tendens om sterkt frafall. Dette vil forhåpentligvis normaliseres 

seg når koronapandemien åpner for kontakttrening også for disse.
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Organisasjonsplan 
Organisasjonsplanen i Fana IL Fotball er fremtidsrettet og gjenspeiler det faktum at 

klubben har en hardtarbeidende sentrallinje i administrasjonen som ivaretar klubbens 

strategi både på og utenfor banen. Under deres tydelige fagområder vil man knytte til 

seg nøkkelpersoner og grupper med tydelige ansvarsområder. Dette for å legge til rette 

for høyere kvalitet og mer effektiv oppgaveløsning.

 

  

Årsmøte

Styret

Daglig leder

Sport

Seniorfotball

Ungdoms-
fotball

Barnefotball

Økonomi og 
administrasjon

Marked og 
arrangement

NFF 
Kvalitetsklubb

Samfunns- og 
verdiarbeid

Kontroll-
komité Valgkomité



 

 
Side 9 

Sport 
 

Seniorfotball 
Alt håp om en annerledes fotballsesong for seniorfotballen forsvant da 2020-sesongen 

til slutt ble avlyst godt ut på høsten. 

 

Som følge av virussituasjonen måtte Norges Fotballforbund sette en sluttstrek og avlyse 

fotballsesongen 2020 for seniorfotballen. Konklusjonen fra forbundsstyret var kanskje 

som forventet, men fortsatt like trist og kjedelig. 

 

Fotball-Norge tok smittevern på alvor fra dag én og utviklet gode smittevernprotokoller 

for alle nivåer. Regjeringen holdt allikevel tilbake muligheten for å utøve kontakttrening 

for spillere over 20 år hvilket gjorde at man kom over på et stadium hvor det rett og 

slett ikke lenger var praktisk mulig å gjennomføre sesongen over hele landet. 

 

Konkret innebar dette at Norges Fotballforbund kansellerte Norsk Tipping-ligaen hvor 

Fana IL Fotballs herrelag skulle kjempe om opprykk. For damelaget og øvrige seniorlag 

inkludert fremadstormende veteraner var det NFF Hordaland som organiserte 

seriespillet, men med forbundsstyrets beslutning ble det en naturlig konsekvens at også 

kretsene kansellerte sine serier for voksne. 

 

Herrelaget holdt hjulene imponerende godt i gang gjennom året innenfor gjeldende 

restriksjoner og anbefalinger - dette til tross for at treningsarbeidet for seniorfotballen 

til tider var lite lystbetont. Med god hjelp fra spisskompetansen til Fana Idrettslag ble det 

lagt et profesjonelt løp for å utvikle de fysiske ferdighetene hvilket man selvsagt får dra 

nytte av når fotballen ruller som normalt igjen. 
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Også damelaget leverte lenge et godt treningsarbeid med såkalt koronatrening og mye 

bra egentrening. Særlig da man fikk grønt lyst for vanlige treninger i oktober viste 

spillergruppen at man bør kunne hevde seg bra i divisjonen. 

 

Selv om klubbens dame- og herrelag en liten periode kunne glede seg over å komme i 

gang med såkalt kontakttrening stod mange viktige seniorlag inkludert 

fremadstormende veteraner fortsatt uten mulighet til ukentlig fotballaktivitet. Dette 

utgjorde ikke bare et stort flertall av seniorfotballen i Fana IL Fotball, men også på 

landsbasis hvor cirka 42 000 fotballspillere fortsatt kun fikk trene med regelen om 

avstand hengende over seg. 

Barne- og ungdomsfotball 
Fana IL Fotball skal legge til rette for gode treningsforhold med tanke på treningstider 

og utstyr og sørge for et godt tilbud til alle som ønsker å spille fotball i klubben 

uavhengig av ambisjonsnivå. Barne- og ungdomsfotballen nyter godt av engasjerte 

foreldre som trenere og lagledere. Det er derfor viktig prioritet å følge opp trenere og 

lagledere i klubben med fotballfagsamlinger samt gi tilbud om kurs i regi av klubb og 

krets. Dyktige trenere og lagledere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene på feltet 

og gjennomføring av kamper. 

 

Sportsplanen deler som kjent den sportslige aktiviteten i Fana IL Fotball inn i fire nivåer. 

Hvert nivå̊ inneholder utviklingsmål og beskriver således hva fotballspillere i Fana IL 

Fotball bør kunne før overgangen til neste nivå̊: 

 

• Nivå 1: Fotballglede 6 til 9 år 

• Nivå 2: Lære å trene 10 til 12 år 

• Nivå 3: Trene for å lære 13 til 16 år 

• Nivå 4: Trene for å prestere 17 til 23 år +/- 
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Banekapasiteten på Nesttun Idrettsplass (NIP) og satelittbanene (Midtun skole, Ulsmåg 

skole, Skjold skole og Nordahl Grieg videregående skole) er blitt fordelt på årsklasser 

med faste treninger gjennom året. Utenom kampsesongen får årsklassene fra nivå 2 til 

4 tilbud om ekstratrening på Nesttun Idrettsplass tirsdag og torsdag. 

 

Nivå 1: Fotballglede 6 til 9 år 

I vanlig tradisjon inviterte Fana IL Fotball alle nye førsteklassinger, både jenter og gutter 

på skoler i nærområdet, til fotballtrening i forbindelse med det nye skoleåret. Fana IL 

Fotball har i år valgt å bruke tid på å la nye spillere og foreldre bli bedre kjent med 

hverandre og klubben før de deles inn i lag. De første ukene etter skolestart hadde 

forventningsfulle førsteklassinger fellestreninger ledet av erfarne trenere i klubben. 

Foreldrene har etterhvert blitt stadig mer involvert i treningene og dermed fått en god 

innføring i hvordan klubben ønske å bygge opp og gjennomføre aktiviteten på. I 

forbindelse med det innledende programmet har trenerressurser i foreldregruppen blitt 

veiledet og kurset i Fana IL Fotballs i modell for fotballspillere i alderen seks til ni år - et 

nivå klubben definerer som fotballglede. 

 

Gutter 

6 år 7 år 8 år 9 år 

Oberon Callisto Calypso Atlas 

Sirius Lynx Jupiter Titan 

Castor Neptun Uranus Triton 

Jenter Ariel Føniks Venus Tellus 
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Nivå 2: Lære å trene 10 til 12 år 

Guttelagene i klassene 10, 11 og 12 år har hatt samarbeid på tvers av lagene i form av 

fellestreninger. Trenings- og lærevillige spillere på nivå 2 deltar på Corvus Energy Fana-

akademiet etter skoletid da dette tiltaket ivaretar mye god trening tre dager i uken. 

 

Gutter 

10 år 11 år 12 år 

Dragen Orion Bjørnen 

Herkules Pilen Merkur 

Pluto Skorpion Saturn 

Jenter Mars Galaxe Delfin 

 

Nivå 3: Trene for å lære 13 til 16 år 

Overgangen til ungdomsfotballen er stor for spillerne med flere utfordringer av hensyn 

til prioriteringer mellom flere fritidsaktiviteter og økt fokus på skole. Ungdomsfotballen 

fra og med 13 år representerer også en overgang hvor flere klubber velger å etablere 

satsingslag i guttefotballen. Fana IL Fotball valgte også i 2020 å utsette etableringen av 

akademilag til året spillerne har startet på ungdomsskolen og går inn på 14-årslag. 

 

I jentefotballen legges det opp til fotballtreninger med venninner til og med 17 år. 

Samtidig skal det etableres utviklingsgrupper for de ivrigste jentespillerne på nivå 3 som 

ønsker å trene mer og utvikle sine ferdigheter. Det er viktig å skape en god 

treningshverdag for å bedre rekrutteringen av spillere fra nivå 3 til 4. 
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Gutter 

13 år 14 år 15 år 16 år 

G13-1 G14-2 G15-2 G16-2 

G13-2    

G13-3    

G13-4    

Jenter 
J13-1 J14-1 J15-1  

    

 

Nivå 4: Trene for å prestere 17 til 23 år +/- 

De eldste spillerne i breddefotballen har et sterkt sosialt fokus og legger størst vekt på 

dette i trening. Det er krevende å legge forholdene til rette for alle og det er stort frafall i 

denne gruppen. Videregående skole og for noen russetid opptar tiden for mange og for 

enkelte lag har det vært en utfordring å klare å stille lag i serien. I tillegg flytter noen av 

spillerne midt i sesongen for å studere eller avtjene verneplikten. Frafallet i dette 

alderssegmentet har forsterket seg de siste sesongene hvilket klubben må ta på alvor 

for å forebygge og unngå. 

 

Gutter 

17 år 19 år 

 G19-2 

  

Jenter J17-2  

 

Volvat FFO 

Aldri før har interessen rundt det glimrende tilbudet på Volvat FFO vært større. 
 

Gjengen på Volvat FFO har til tross for koronasituasjonen blitt stadig større både på 

spiller- og ledersiden. Etter en helt nydelig sensommer som nærmest gav overdose av 

d-vitaminer begynte koronaviruset på ny å prege hverdagen både på og utenfor banen. 

I midten av september kom det første varselet om hva man hadde i vente da 

kommunen innførte en ekstra ti dagers dugnad for å slå ned smitten som blusset opp i 
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Bergen. To måneder senere spredde koronaviruset seg raskt i alle av landets fylker og 

Volvat FFO ble faktisk nødt til å settes på vent en kort stund. 

 

Så langt det lar seg gjøre har heldigvis myndighetene forsøkt å skjerme hverdagen til 

barn og unge både på skolen og fritiden. Dermed ble det raskt åpnet opp at klubbens 

faste FFO-tilbud, som for mange familier har den samme funksjonen som den 

kommunale SFO, kunne drive som normalt. Selvsagt med sterkt fokus på 

smitteverntiltakene som alle etter hvert har blitt godt kjent med. 

Sammen med sportslig leder har FFO-lederne Magnus Thorsen og Andrew Harrison 

vært helt avgjørende for driften av Volvat FFO. Med stålkontroll på alle deler av 

dagsprogrammet - forberedelsene, logistikken, matservering og fotballaktiviteten - har 

Thorsen og Harrison blitt store hverdagshelter for mange FFO-spillere. I rollen som 

FFO-stjerne har særlig Thorsen med glimt i øyet og nydelige evne til å se alle gått i 

bresjen for et hardtarbeidende FFO-team. 

 

Etter en forsiktig inngang på skoleåret hvor det ikke ble servert mat innledningsvis kom 

også dette på plass. Et særdeles viktig punkt på agendaen for å fylle opp energilagrene 

etter en hektisk skoledag. Gjennom en kartlegging av ulike matretter har man funnet en 

meny som går ned på høykant hos de fleste. 

 

I tillegg til å konstatere at rutinene og samspillet mellom skoleslutt og trening blir bedre 

og bedre har FFO-spillerne styrket sine fotballferdigheter betydelig. Fem økter i uken 

ledet av overkvalifiserte med full gass fra start til slutt har som forventet vært effektivt. 

Oppvarming med ball, smålagsspill og scoringstrening - alle deler med korte intervaller 

for å få mest mulig kamplik fart og intensitet - har blitt krydret med innslag av 

konkurranser underveis for å heve spenningen og nivået enda noen prosent. 

 

Selv om denne FFO-kontigenten som oftest har vist seg fra sin beste side har samlingen 

av aktive barn i ny og ned hatt behov for hjelp av FFO-lederne på veien til å skape et 

godt, sunt og morsomt miljø. 
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Corvus Energy Fana-akademiet 

Corvus Energy Fana-akademiet skal inspirere, motivere og forberede unge 

fotballspillere til å utvikle seg mot representasjonslag og toppfotball. 

 

Som en av Hordalands ledende utviklingsklubber ønsker Fana IL Fotball til enhver tid å 

legge til rette for et interessant og attraktivt utviklingsmiljø for ivrige spillere i Fana og 

Ytrebygda bydeler. På bakgrunn av dette ble Fana-akademiet etablert februar 2015 og 

er i dag en fellesbetegnelse på det ekstraordinære utviklingsarbeidet i klubben. 

 

Corvus Energy Fana-akademiet skal først og fremst skape et godt miljø for trening. 

Spillerne skal trives, glede seg til trening og være stolt over å gå på akademiet. 

Ambisjonen er å få flest mulig barn og ungdom i god aktivitet med best mulig kvalitet. 

Etterhvert som spillerne bli eldre har Corvus Energy Fana-akademiet en klar målsetning 

om å forberede og utvikle spillerne til representasjonslag og toppfotball gjennom en 

solid, systematisk og god fotballutdanning. 

 

Corvus Energy Fana-akademiets talentsatsing skjer på flere ulike nivåer for både jenter 

og gutter. Samtlige skal legge forholdene til rette for spillere som vil bruke en del tid på 

egen utvikling og etterhvert lære dem til å ha eierskap til denne i form av å trene mye, 

ha høy tilstedeværelse, teste egne grenser, samt være nysgjerrige og reflekterte. 

 

• Etter skoletid. 

o Corvus Energy Fana-akademiet J10/G10, J11/G11, J12/G12 og J13/G13. 

• Utviklingsgruppe. 

o Corvus Energy Fana-akademiet J13/J14/J15. 

• Åpne tiltak. 

o Proffuker med Corvus Energy Fana-akademiet i juni og august. 

• Akademilag. 

o Corvus Energy Fana-akademiet G14. 
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o Corvus Energy Fana-akademiet G15. 

o Corvus Energy Fana-akademiet G16. 

o Corvus Energy Fana-akademiet J17. 

o Corvus Energy Fana-akademiet G19. 

 

Rundt 75 talenter var en del av Corvus Energy Fana-akademiet sine treninger etter 

skoletid i fotballsesongen 2020. I tillegg var noenlunde samme antallet spillere en del av 

proffukene til Corvus Energy Fana-akademiet i sommerferien. Mange unge og ivrige 

fotballspillere får med andre ord kyndig veiledning av svært erfarne trenere - Alexander 

Sandtorv Fredriksen, Stephan Lien og Andrew Harrison - hver eneste uke på Nesttun 

Idrettsplass. 

 

Etter hvert som spillerne blir eldre og trer inn i ungdomsfotballen legger Fana IL Fotball 

opp til en tilpasset fotballutdanning ved å ha både utviklingslag og akademilag. Corvus 

Energy Fana-akademiet hadde i 2020-sesongen lag i klassene G14, G15, G16, J17 og 

G19. I NM og enkelte turneringer kan i midlertidig resultater prioriteres fullt ut.  

 

For andre året på rad befestet 2006-guttene på Corvus Energy Fana-akademiet sin 

posisjon på toppen av tabellen som et resultat av god treningskultur og offensiv fotball. 

 

J17-laget, som bestod av spillere fra både Fana IL Fotball og Sædalen IL, imponerte 

tidvis mange i 1. divisjon med sitt lovende kombinasjonsspill.  

 

Ettersom seniorfotballen aldri kom i gang ble akademilaget i G19-klassen krydret med 

spillerne som normalt spiller i Norsk Tipping-ligaen. Dette løftet naturligvis laget og 

sørget for at både mål og trepoengere ble notert på løpende bånd. Selv om sesongen 

ble avbrutt et par serierunder før slutt var det rød- og hvitstripede Fana-spillere 

sammen med Fyllingsdalen som var de klart sterkeste lagene 1. divisjon - selv om Brann 

og Åsane også deltok.  
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Fotballskoler 

Ved enhver anledning legger Fana IL Fotball til rette for et stort antall knallgøye 

fotballskoledager gjennom skoleåret. 

 

Som et resultat av en storstilt satsing på et utviklende fotballskolekonsept har Nesttun 

Idrettsplass vist seg som et perfekt sted å være i skolens ferier såvel som 

planleggingsdager. Ivrige spillere fra hele Bergen og omegn har de siste årene deltatt på 

klubbens vinnende fotballskolekonsept med nøye planlagte dagsprogram tilpasset 

spillernes fysiske og psykososiale utvikling.  

 

Fotballskolene i Fana IL Fotball har de siste årene holdt et gjennomgående høyt nivå 

med et sterkt fokus på god og riktig fotballaktivitet som en god grunnmur. Med nøye 

planlagte fotballskoledager av høy kvalitet og lek som den primære innlæringsmetode 

fikk klubben tildelt prisen for beste fotballskole i 2018 av NFF Hordaland. 

 

Fotballskolene i regi av Fana IL Fotball har fulgt Norges Fotballforbund sine oppdaterte 

koronavettregler for organisert trening med utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige 

vedtak og anbefalinger fra Helsedirektoratet. Da det kun har vært tillatt å gjennomføre 

kultur- og idrettsarrangementer med et begrenset antall spillere har det vært ekstra stor 

rift om tilgjengelige plasser. 

 

I likhet med tidligere år ble det opp til et skyhøyt aktivitetsnivå med mange morsomme 

og fartsfylte fotballskoledager på Nesttun Idrettsplass - Fana Tine Fotballskole i hver sin 

ende av sommerferien, Sommerferiefotball, Høstferiefotball, Magisk Mandag og 

Fantastisk Fredag. 

 

Samarbeidsavtale med Sædalen IL 

Sædalen IL og Fana IL Fotball inngikk på tampen av 2020 en viktig samarbeidsavtale for 

å styrke jente- og damefotballen. 
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Utviklingspersonell i Fana IL Fotball 

Daniel Varne Øvernes Trener og lagleder Fana J2014 Ariel 

Roy Kjellid Trener Fana J2014 Ariel 

Eva Rønneseth Lagleder Fana J2013 Føniks 

Espen Brekke-Molund Trener Fana J2013 Føniks 

Hege Lødøen Trener Fana J2013 Føniks 

Øyvind Lødøen Trener Fana J2013 Føniks 

Anne Hole Aksnes Lagleder Fana J2012 Venus 

Adrian Rutle Trener Fana J2012 Venus 

Christian Sortland Trener Fana J2012 Venus 

Thor Birkeland Trener Fana J2012 Venus 

Camilla Lindheim Skulstad Lagleder Fana J2011 Tellus 

Stephan Lien Trener Fana J2011 Tellus 

Henning Andre Lien Trener Fana J2011 Tellus 

Jan Åge Skaathun Trener Fana J2011 Tellus 

Jon Bratberg Trener Fana J2011 Tellus 

Frank Daltveit Lagleder Fana J2010 Mars 

Kim Kristoffersen Trener Fana J2010 Mars 

Kjetil Thorset Trener Fana J2010 Mars 

Knut Bjørlo Trener Fana J2010 Mars 

Sindre Flydal Lagleder Fana J2009 Galaxe 

Henning Iversen Trener Fana J2009 Galaxe 

Kristoffer Nygaard Trener Fana J2009 Galaxe 

Lars Fagerås Trener Fana J2009 Galaxe 

Morten Myhren Trener Fana J2009 Galaxe 
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Ole Bruås Trener Fana J2009 Galaxe 

Terje Lågeide Trener Fana J2009 Galaxe 

Thor Birkeland Trener og lagleder Fana G2014U Castor 

Anders Herland Trener Fana G2014U Castor 

Ørjan Fosså Trener Fana G2014U Castor 

Jahn Helge Bjørnstad Trener og lagleder Fana G2014S Sirius 

Hans Fredrik Lindøen-

Kjellnes 
Trener og lagleder Fana G2014M Oberon 

Anders Karlsen Trener Fana G2014M Oberon 

Simen Eilertsen Trener Fana G2014M Oberon 

Thomas Grønsberg Trener Fana G2014M Oberon 

Åse Stavland Trener og lagleder Fana G2013U Lynx 

Thomas Tistel Trener Fana G2013U Lynx 

Ørjan Risløw Trener Fana G2013U Lynx 

Øystein Lona Trener Fana G2013U Lynx 

Øystein Herland Trener Fana G2013U Lynx 

Per Ove Steinsland Lagleder Fana G2013S Neptun 

Mads Hundvin Trener Fana G2013S Neptun 

Rasmus Kjellevold Trener Fana G2013S Neptun 

Stig Hansen Trener Fana G2013S Neptun 

Jonathan Loosemore Trener og lagleder Fana G2013M Callisto 

Cathrine Mjømen Lagleder Fana G2012U Calypso 

Christian Dørum Trener Fana G2012U Calypso 

Fredrik Flø Trener Fana G2012U Calypso 

Frode Bjørnstad Trener Fana G2012U Calypso 

Kjeld Erik Ellingsen Trener Fana G2012U Calypso 
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Toralf Wågheim Trener og lagleder Fana G2012S Jupiter 

Erik Ulvesæter Trener Fana G2012S Jupiter 

Line Ulvesæter Trener Fana G2012S Jupiter 

Elin Jensen Trener og lagleder Fana G2012M Uranus 

Ingrid Riise Brekke Trener og lagleder Fana G2012M Uranus 

Terje Fjeldsbø Lagleder Fana G2011U Titan 

Thomas Tistel Trener Fana G2011U Titan 

Øyvind Slettebakken Trener Fana G2011U Titan 

Ronny Langøen Trener Fana G2011U Titan 

Kjetil Tøsse Trener Fana G2011U Titan 

Stian Svendsen Oen Trener og lagleder Fana G2011S Triton 

Kristine Nilsen Trener Fana G2011S Triton 

Ola Richard Fimland Trener Fana G2011S Triton 

Ørjan Berg-Johannessen Trener og lagleder Fana G2011M Atlas 

Simon Markegård Trener Fana G2011M Atlas 

Audun Pedersen Lagleder Fana G2010U Herkules 

Eivind Fjeld Trener Fana G2010U Herkules 

Erlend Bang Abelsen Trener Fana G2010U Herkules 

Johannes Gullbrå Trener Fana G2010U Herkules 

Jørn Tage Hereide Trener Fana G2010U Herkules 

Per Otto Ringstad Trener Fana G2010U Herkules 

Petter Kallevåg Trener og lagleder Fana G2010U Herkules 

Gunnar Lien Lagleder Fana G2010S Pluto 

Anette Øksnes Trener Fana G2010S Pluto 

Sverre Bjordal Trener Fana G2010S Pluto 
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Ørjan Øksnes Trener Fana G2010S Pluto 

Hanne Sterri Lagleder Fana G2010M Dragen 

Trond Julshamn Lagleder Fana G2010M Dragen 

Fredrik Øimoen Andersen Trener Fana G2010M Dragen 

Rune Moldestad Trener Fana G2010M Dragen 

Trond Henriksen Trener Fana G2010M Dragen 

Vidar Heimset Trener Fana G2010M Dragen 

Øystein Meling Trener Fana G2010M Dragen 

Finn Hovde Lagleder Fana G2009U Pilen 

Dan Vilhelm Dyrnes Trener Fana G2009U Pilen 

Kristine Østebrød Trener Fana G2009U Pilen 

Per Halvard Merkesdal Trener Fana G2009U Pilen 

Torbjørn Lomeide Trener Fana G2009U Pilen 

Thomas Andersen Trener og lagleder Fana G2009S Orion 

Bernt-Olaf Flem Trener Fana G2009S Orion 

Håvard Loftheim Trener Fana G2009S Orion 

Øystein Sivertsen Trener Fana G2009S Orion 

Geir Bjørkeli Lagleder Fana G2009M Skorpion 

Eivind Nordbye Trener Fana G2009M Skorpion 

Stephan Lien Trener Fana G2009M Skorpion 

Hans Berge Trener Fana G2009M Skorpion 

Henning Lien Trener Fana G2009M Skorpion 

Ole-Vidar Andersland Trener Fana G2009M Skorpion 

Simon Markegård Trener Fana G2009M Skorpion 

Svein Rydland Trener Fana G2009M Skorpion 
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Bendikte Nordbø Lagleder Fana J2007 

Øystein Meling Trener Fana J2007 

Arve Kvåle Trener Fana J2007 

Per Otto Ringstad Trener Fana J2007 

Gjermund Galleberg Trener Fana J2007 

Terje Fjeldsbø Lagleder Fana J2006 

Bjarte Holsstad Trener Fana J2006 

Linda Susan Jensen Trener Fana J2006 

Rikard Rikstad Trener Fana J2006 

Terje Kjelsrud Trener Fana J2006 

Irene Sellevåg Lagleder Fana J2005 

Frode Raa Trener Fana J2005 

Stian Bussesund Trener Fana J2005 

Hans Berge Trener Fana J2005 

Trond Brattelid Trener og lagleder Fana J17 

Andrew Harrison Trener Fana-akademiet J17 

Terje Lågeide Trener og lagleder Fana G2007 

Knut Matre Trener Fana G2007 

Knut Bjørlo Bleie Trener Fana G2007 

Sverre Bjordal Trener Fana G2007 

Erik Bjørnestad Trener Fana G2007 

Tom Roger Bolstad Trener Fana G2007 

Kjell Åge Norbeck Trener og lagleder Fana G2006-2 

Øystein Herland Trener Fana G2006-2 

Linda Hilland Lagleder Fana-akademiet G14 
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Eivind Iversen Trener Fana-akademiet G14 

Henning Iversen Trener Fana-akademiet G14 

Asle Lohne Lagleder Fana G2005-2 

Robin Kjell Tshiseked Trener Fana G2005-2 

Sturle Askeland Trener Fana G2005-2 

Harald Bastiansen Lagleder Fana-akademiet G15 

Vidar Brekke Trener Fana-akademiet G15 

Petter Havsgård Martinsen Trener Fana-akademiet G15 

Øyvind Andreassen Trener Fana-akademiet G15 

Harald Bastiansen Lagleder Fana-akademiet G16 

Vidar Brekke Trener Fana-akademiet G16 

Petter Havsgård Martinsen Trener Fana-akademiet G16 

Øyvind Andreassen Trener Fana-akademiet G16 

Anne Bjune Lagleder Fana G2004-2 

Trond Klausen Trener Fana G2004-2 

Jostein Kjærefjord Trener Fana G2004-2 

Alexander Wergeland Trener Fana G2004-2 

Anette Færevaag Rekdal Lagleder Fana G19-2 

Julian Mellingsæter Trener Fana G19-2 

Rasmus Øxnevad Trener Fana G19-2 

Jon Frode Bosåen Trener Fana G19-2 

Are Sangolt Trener og lagleder Fana-akademiet G19 

Alexander S. Fredriksen Trener Fana-akademiet G19 

Alexander Stockinger Trener Fana-akademiet G19 

Asle Loftaas Materialforvalter Damelaget 
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Marije Brummel Trener Damelaget 

Ashley Thompson Trener Damelaget 

Harald Andreassen Lagleder Herrelaget 

Ørjan Haaland Trener Herrelaget 

Trym Elling Sørum Trener Herrelaget 

Frank Hansen Trener Herrelaget 

Odd Arve Solvaag Trener Herrelaget 

Asle Loftaas Materialforvalter Herrelaget 

Elling Sundberg Trener og lagleder Fana SuperTeam 

Helge Aasheim Trener Fana SuperTeam 

Bjørner Often Sveen Trener Fana SuperTeam 

Ingvild Morken Trener Fana SuperTeam 

Krsitne Aasheim Trener Fana SuperTeam 

Magnus Thorsen Lagleder Fana H3 

Didrik Furnes Lagleder Fana H3 

Ronny Baldersheim Trener og lagleder Fana D7 

Ketil Brekke Trener Fana D7 

Martin Ougendal Lagleder Fana H7 

Andre Kruger Lagleder Fana H7 

Bjørn Omholt Lagleder Fana40 

Tor Gjøstein Lagleder Fana V50 

Petter Rasmussen Lagleder Fana V50 

Øystein Amland Lagleder Fana V60 

Frode Christiansen Trener Fana V60 

Dagfinn Amundsen Trener Fana V60 
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Dommere 
De aller fleste Fana-dommerne kan se tilbake på en sesong med langt mindre aktivitet 

enn det man hadde forestilt seg. Fana IL Fotball vil allikevel rette en stor takk til 

dommerne som har representert klubben på ulike nivåer i 2020-sesongen. Utover den 

påfølgende listen over rekrutteringsdommere og dommere har Fana IL Fotball et stort 

antall klubbdommere som dømmer både femmer- og syverfotball. Forhåpentligvis kan flere 

av disse motiveres til å fortsette dommergjerningen også i fremtiden. 

 

Sivert Øksnes Amland og Maren Hatletvedt har de siste årene vært klubbens aller 

fremste dommere som begge har tatt nye steg i dommerkarrieren. 

 

Ledet eliteseriekampene med bravur 

Fana-dommeren Sivert Øksnes Amland har all grunn til å være fornøyd med sin første 
sesong i eliteserien. 
 

Dommerkarrieren til Amland begynner å bli et aldri så lite eventyr. Utviklingen til Fana-

dommeren har nemlig for alvor skutt fart de siste årene. Etter fire år som dommer i 1. 

divisjon rykket Amland opp til Eliteserien før 2020-sesongen. Med fasit i hånd kan Fana 

IL Fotballs representant i eliteserien se tilbake på en strålende debutsesong. Til slutt 

ledet nemlig Amland hele 16 eliteseriekamper med stor bravur.  

 

Amland har etter disse fått svært gode skussmål for sine prestasjoner av blant annet 

Terje Hauge - dommersjefen i Norges Fotballforbund. Stor fotballforståelse, fine 

personlighet og enorme fysiske kapasitet har blitt trukket frem som Amlands fremste 

styrker. Med strålende tilbakemeldinger kan Amland trygt forberede seg på en ny 

sesong på landets høyeste nivå. For fotballfamilien i Fana IL er det fantastisk å 

konstatere at Amland før 2021-sesongen er rangert som en av landets aller fremste 

fotballdommere. 
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Dommerstaben i Fana IL Fotball 

Maren Hatletvedt Forbundsdommer 

Sivert Øksnes Amland Forbundsdommer 

Benjamin Heldal Rørstadbotten Kretsdommer 

Henning Levold Kretsdommer 

Kim-Henrik Eriksen Kretsdommer 

Kristoffer Svendsen Aase Kretsdommer 

Marcus Svendsen Landmark Kretsdommer 

Markus Askeland Kretsdommer 

Martin Inggard Ellertsen Kretsdommer 

Niklas Oskari Orheim Kretsdommer 

Oddmar Aasheim Kretsdommer 

Rezoan Hassan Alom Kretsdommer 

Stian Svendheim Kretsdommer 

Tom Rune Sæverås Kretsdommer 

Trond Inge Andal Kretsdommer 

Øivind Kristoffer Berg Mehn-Andersen Kretsdommer 
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Samfunns- og verdiarbeid 
 

Samfunns- og verdiarbeid står sentralt for både Fana IL Fotball og Norges 

Fotballforbund. Fana IL Fotball er en sentral aktør i nærområdet ved å skape gode 

oppvekstsvilkår for barn og ungdom. 

 

På grunn av koronasituasjonen har det blitt egnet mindre tid til å arbeide systematisk 

med Fair Play, gjennomføring av Fana-skolen og inkludering gjennom Fanafondet. 

 

Fana IL Fotball har dog klare planer om å løfte denne delen av klubben ut av 

pasningsskyggen og gi samfunns- og verdiarbeidet utenfor banen et kraftig løft. 

 

Fanafondet 

Fana IL Fotball har opprettet Fanafondet for å gi støtte til barn og ungdom for å 

forhindre, forebygge og redusere utenforskap. 

 

Søknad om støtte kan være for alt fra treningsavgift, kjøp av utstyr og klubbkolleksjon 

samt deltakelse på alle typer tiltak i regi av Fana IL Fotball - fotballskoler, FFO, Fana-

akademiet og turneringer. 

Disiplinærsaker 
Fana IL Fotball har ikke hatt noen disiplinærsaker i fotballsesongen 2020. 

Protester 
Fana IL Fotball har ikke avlagt noen protester i fotballsesongen 2020. 
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NFF Kvalitetsklubb 
 

Annerledesåret har blitt brukt godt for å avdekke forbedringspotensialer på flere ulike 

områder. Alt for at klubben skal være Hordalands beste utviklingsklubb og at Nesttun 

Idrettsplass med god margin vil være det beste stedet å være for fotballspillere i alle 

aldre - uavhengig av forutsetninger og ambisjonsnivå. 

 

Fana IL Fotball er fortsatt sertifisert som NFF Kvalitetsklubb på nivå 1. Før Fana IL Fotball 

går videre og inn i en prosess mot nivå 2 er det viktig å være sikker på at dette faktisk 

gjør at klubben også i praksis tar nye steg mot å bli den beste utgaven av seg selv. 
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Marked og arrangement 
 

Marked 
Koronakrisen kom som et sjokk for både norsk idrett og resten av storsamfunnet i 

Norge. Som mye annet måtte derfor den populære sesongstarten for Fana-landslaget 

utsettes til myndighetene på ny gav klarsignal til å gjennomføre arrangementer av en 

viss størrelse. 

 

Det var derfor gøy å endelig kunne samle samarbeidspartnerne til Fana IL Fotball og 

dermed også alle viktige landslagsspillere på Fana-landslaget i slutten av juni. Normalt 

har sesongstarten blitt lagt gjennomført med spennende program med faglig innhold 

og underholdning. Etter en veldig annerledes og noe usikker vår skulle årets sesongstart 

bidra til relasjoner, kunskapsutveksling og vennskap mellom alle offensive 

landslagsspillere i en litt mer løssluppen setting med stor sommerstemning. 

 

Troppen på Fana-landslaget teller et fint antall landslagsspillere. Alle har hver og en 

sterke kvaliteter og spisskompetanse i sin bransje. Ytterst få - om noen i det hele tatt - 

var derfor mer egnet til å få ansvar for tilberedelse og servering av grillmat enn Fana 

Kjøtt. Bjarne Paulsen, som i hverdagen styrer skuten på Fana Kjøtt i et enormt tempo, 

fylte varebilen med deilig grillmat og fyrte opp grillen på terrassen i klubbhuset. Dermed 

ble Fana-landslaget servert grillmat i verdensklasse - smaksrike pølser, nydelige 

nakkekoteletter og saftige spareribs med alt av nødvendig tilbehør. 

 

Etter sommeren har samtaler på kryss og tvers mellom de ulike bedriftene skjedd i flere 

forskjellige former. Daglig leder har tatt mange telefonsamtaler og Teams-møter for å 

kunne følge opp klubbens samarbeidspartnere. 
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Fana Flaks 
Fana IL Fotball solgte også denne høsten Fana Flaks-lodd med uvanlig mange attraktive 

premier. Fana Flaks har som formål om å skaffe klubben inntekter som skal komme 

klubbens 1 000 fotballspillere, 300 frivillige og 100 lag til gode.  

 

Basert erfaringer og tilbakemeldinger fra 2019 ble formen på Fana Flaks videreført da 

redusert pris gjorde loddet enklere å selge - samtidig som man klarte å ivareta fokuset 

på å kunne ha et lotteri med premier av usedvanlig høyt nivå som overgår de fleste 

andre. 

 

Årets Fana Flaks-utgave var nærmest som en julekalender å regne da ett og ett 

vinnerlodd ble kunngjort daglig på fanafotball.no i hele adventstiden - først ut var 24. 

premie den 1. desember og til slutt 1. premie den 24. desember.  

 

En enorm dugnadsinnsats blant klubbens medlemmer sørget for at et stort antall Fana 

Flaks-lodd spredde seg i nærområdet til Nesttun Idrettsplass såvel som over det ganske 

land. For mange ble dermed perioden frem til julaften fylt med spenning, moro og 

kanskje et overveldende premiedryss i god tid før høytiden satte inn. 

Arrangement 
Pandemien la seg som en mørk sky over store deler av fotball-Norge. Da koronaviruset 

rammet verden med full kraft i mars satte den også en stoppe for idretten. Dermed gikk 

også nye magiske øyeblikk i barne- og ungdomsfotballen fløyten da verken 3v3- og 

5v5-ligaen, Fana Kjøtt Vårcup, Bergen Jentecup, Fana Sparebank Barnecup eller 

Lagunen Fotballfest kunne gjennomføres. Dette skyldtes naturligvis hensynet til 

pandemien og begrensninger knyttet opp mot gjennomføring av kultur- og 

idrettsarrangementer. 

 

 
 



 

 
Side 31 

Anlegg 
 

Det nye klubbhuset på Nesttun Idrettsplass har vært i full drift siden ferdigstillelsen i 

oktober 2017. Dette fungerer veldig bra mye takket være et tett og godt samarbeid med 

Bergen kommune som har ansvar for garderobedelen i 1. etasje.  

 

Øvrige arealer i klubbhuset driftes av Fana IL Fotball hvor det i en normal situasjon er 

stor aktivitet. Administrasjonen har fått gode arbeidsvilkår i en egen kontordel. Som 

følge av pandemien har klubbhuset vært lite brukt både internt og eksternt, men 

normalt er det flittig i brukt av lagene og i andre sammenhenger - barnebursdag, dåp, 

konfirmasjon, bryllup, julebord eller andre viktige markeringer. 

 

Med liten aktivitet i klubbhuset har den gode ordningen med Fana-verter også blitt satt 

på pause. Tidligere har disse har hatt et ekstra øye til aktiviteten og gitt god service for 

brukerne av lokalene. Øystein Kongsvik, Mark Haarvik, Stephen Erskine, Nina-Karin 

Erskine og Gunnar Myrdal var alle gode Fana-verter i året som gikk. 

 

Også i 2020 var det et fokus på banene på Nesttun Idrettsplass. Noen mindre områder 

på bane 1 ble skiftet ut i 2019 da merkbar slitasje hadde ført til hull i banedekket. 

Baneforholdene på bane 1 har dessverre utviklet seg videre i negativ retning og flere 

steder er det alvorlige sår i kunstgresset. Det er ført dialog med Bergen kommune i lang 

tid om dette og håpet er at banen i sin helhet blir skiftet i 2021. Bane 2 ble skiftet i 2018 

og her har brukerne ingenting å klage over. Bane 3 gikk gjennom året uten noen form 

for oppgradering og vil først bli berørt ved ferdigstillelse av området rundt Nesttun 

Idrettsplass. I planleggingen av dette har Fana IL Fotball påpekt at lysforholdene på 

denne banen er særdeles dårlig og må utbedres. I tillegg til Nesttun Idrettsplass er det 

god fotballaktivitet på banene ved Nordahl Grieg videregående skole, Midtun skole og 

Ulsmåg skole. 
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Resten av området på Nesttun Idrettsplass er fortsatt ikke ferdigstilt i henhold til 

reguleringsplanen. Administrasjonen har jobbet tett mot Bergen kommune og det er 

tegn som tyder på at kommunen vil kunne nå målet om endelig ferdigstillelse i 2021. 

Herunder skal det komme på plass en mindre kunstgressbane, ny parkering til både 

biler og sykler samt tilrettelegging av annen aktivitet som sandvolleyball, hinderløype 

og lekeapparater. 
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Økonomi 
 

2020 gav et positivt resultat på kroner 690´ for den totale driften. Det ble bokført 

avskrivninger på kroner 379´ samt at det ble betalt avdrag på kroner 441´. 

Kontantresultatet på total drift er således positiv med kroner 628´. 

 

Regnskapet er sterkt preget av koronapandemien. På grunn av stor usikkerhet ble det 

tidlig satt inn store sparetiltak samt at mindre aktivitet har redusert kostnadene. Klubben 

søkte på krisepakkene man var berettiget samt andre støtteordninger og har således 

fått dekket inn store deler av inntektsbortfallet. Dette i kombinasjon med spillersalg har 

medført et godt økonomisk resultat i 2020. 

 

Fremtiden er i midlertidig svært usikker med blant annet frafall av medlemmer og 

samarbeidspartnere som sliter. En sunn økonomi og god egenkapital er derfor viktigere 

enn noen gang for å sikre at klubbens medlemmer får et godt tilbud også i fortsettelsen. 

 

Egenkapitalen (egenkapital og tilskudd klubbhus) vurderes å være tilfredsstillende og er 

per 31/12-2020 kroner 21 643´. Annen egenkapital utgjør kroner 2 120´, fond for 

vedlikehold av klubbhuset utgjør 150´ og mens tilskudd til klubbhuset utgjør kroner 19 

173´. 

 

For 2021 er det laget både et ordinært driftsbudsjett og et budsjett relatert til drift av 

klubbhuset. Totalt sett viser budsjettet et overskudd på kroner 20´. Det ordinære 

driftsbudsjettet som i all hovedsak har tatt utgangspunkt i regnskap 2019 - det siste 

normale drfitsåret - viser et overskudd på kroner 326´. Klubbhusbudsjettet viser et 

negativt resultat på kroner 162´. 
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Oppsummering / fremtidsutsikter 
 

Siden stiftelsen på Stend Jordbruksskole 3. mars 1920 har klubben alltid hatt fokus på 

fotballglede og samhold i både motgang og medgang. Denne kulturen har naturligvis 

blitt videreført under koronakrisen hvor lojalitet og tillit har blitt satt på prøve - stå 

sammen gjennom denne perioden, men holde fysisk avstand til hverandre og unngå 

store grupper og folkesamlinger. 

 

Det er vanskelig å uttrykke hvor takknemlig man er overfor nysgjerrige, positive og 

engasjerte fotballmødre- eller fedre som gjennom året har gitt avgjørende bidrag til 

klubben. Særlig med tanke på at betingelsene og utsiktene ofte har endret seg fra uke til 

uke med både frustrasjon og håp. 

 

Fana IL Fotball går mot lysere tider med 250 fantastiske trenere og lagledere som 

leverer glede, trygghet, fellesskap og handlekraft både sportslig og sosialt med 

ustoppelig pågangsmot og enorm dugnadsånd. 

 

I slike tider ser man også etter muligheter. I Fana IL Fotball har man til enhver tid valgt å 

utnytte disse på en best mulig måte. For å stå godt rustet i møte med fremtiden vil også 

endringer og videre utvikling være nødvendig. 

 

Annerledesåret har derfor blitt brukt godt for å avdekke forbedringspotensialer på flere 

ulike områder. Alt for at klubben skal være Hordalands beste utviklingsklubb og at 

Nesttun Idrettsplass med god margin vil være det beste stedet å være for fotballspillere 

i alle aldre - uavhengig av forutsetninger og ambisjonsnivå. Dette arbeidet involverer i 

aller høyeste grad også styret som gjerne vil bidra utover å kvalitetssikre de store 

linjene på overordnet nivå. Mer enn noengang tidligere har derfor styret stilt opp for 

klubben akkurat slik frivilligheten på lagsnivå gjør dag etter dag, uke etter uke, måned 

etter måned og år etter år. 
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Trenere og lagledere har løftet Fana IL Fotball til et nytt nivå med god støtte fra den 

hardtarbeidende sentrallinje i administrasjonen. Sammen drar alle i samme retning til 

det beste for fotballfamilien i Fana IL. 

 

Fotballutdanningen i Fana IL Fotball har etter hvert blitt en komplett 

fotballreise. Fra en tidlig éntre som fireåring på knøttefotballen til 

tirsdagslunsjen med gjennomsnittsalder på over 80 år. Barnefotball, 

ungdomsfotball og seniorfotball inngår i en helhetlig plan som utvikler hele 

mennesket og skaper gode vaner. Gjennom den såkalte Fana-skolen skal 

spillerne og trenerne med andre ord utvikle mer enn selve 

fotballferdighetene. Fana-skolen bygger kultur, klubb og tilhørighet som gjør 

at Fana IL Fotball er en sentral aktør i nærområde for å skape gode 

oppvekstvilkår for barn og ungdom. 

 

Takk til alle Fana-trenere som står på feltet uansett vær og vind. Takk til alle 

lagledere som trekker i de mange trådene utenfor banen. Takk til 

administrasjonen som smører det store maskineriet. Takk til styret og 

varamedlemmer som selv uten aktive barn i Fana IL Fotball står på hodet for 

klubben i sitt hjerte. Takk til ansatte og tillitsvalgte i Fana Idrettslag for 

kompetanseutveksling på tvers av idrettene. Takk til alle samarbeidspartnere 

på Fana-landslaget som støtter klubbens arbeid. 

 

Uten hver og en sine små eller store bidrag hadde Fana IL Fotball aldri kunne 

bli til det man er i dag. Snart kan vi etterhvert glede oss over nye 

fotballminner for livet på Nesttun Idrettsplass med masse glede, viktig 

trygghet, unikt fellesskap og stor handlekraft i Fana IL Fotball. 


