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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. 

 

For nøyaktig ett år siden ble annerledesåret 2020 oppsummert med korona, 

nedstenging, smittevern, protokoller, håndsprit, kohorter og nødlandslaget. Ord som 

talte for seg selv, men som alle hadde lært seg å leve med. Samtidig så mange lyset i 

tunnelen da en vaksine var på trappene hvilket gav håp og tro på en lettere tilværelse 

både på og utenfor fotballbanen. 

 

Spillere, trenere, lagledere og frivillige i Fana IL Fotball har fra begynnelse til slutt 

inspirert hverandre til å hele tiden finne nye løsninger og muligheter i en verden i rask 

endring. 

 

Særlig starten på året var tøff med stadige justeringer i nasjonale smittevernstiltak og 

oppdateringer i fotballens koronavettregler. Etterhvert ble det gitt fornuftige lettelser - 

til det beste for barn og unge. Lange pressekonferanser og ordrike veiledere kunne dog 

skremt vettet av de fleste. 

 

Utover det formidable arbeidet som legges ned på kunstgresset har også 2021 vært et 

år hvor frivilligheten i Fana IL Fotball har klinket til gang etter gang. Enten det har vært 

snørydding, vårklargjøring eller arrangementer har ingen oppgaver vært for liten eller 

for stor da et imponerende antall dugnadshelter alltid har møtt opp med godt humør. 

 

  



 

 
Side 4 

Etter at Kim Rune Hellesund fikk muligheten til å bruke all sin tid og kompetanse på 

eget lokalmiljø har Fana IL Fotball brukt høsten og vinteren usedvanlig godt. Styret og 

stell tok umiddelbart en fot i bakken for å kvalitetssikre retningen for fremtiden. Rett og 

slett for at frivilligheten og administrasjonen skal få utnyttet sine styrker og 

spisskompetanse maksimalt. 

 

Da Mads Vik Tvedte rykket opp til å bli daglig leder med fortsatt overordnet ansvar for 

sport fikk Fana IL Fotball to tydelige streker under svaret på hvordan skoen trykket med 

tanke på en profesjonell oppfølging av nåværende og nye samarbeidspartnere. 

 

Derfra har det gått slag i slag og Fana IL Fotball kunne med stor glede endelig 

presentere ansettelsen av Helge Algerøy som ny salgs- og partneransvarlig. Algerøy 

sluttet seg nylig til maskinrommet på Nesttun Idrettsplass skal bidra til at Fana IL Fotball 

øker inntektene og har fornøyde samarbeidspartnere på alle nivåer. 

 

Fotballutdanningen i Fana IL Fotball har etterhvert blitt en komplett fotballreise. Fra en 

tidlig éntre som fireåring på knøttefotballen til tirsdagsglunsjen med gjennomsnittsalder 

på over 80 år. Barnefotball, ungdomsfotball og seniorfotball inngår i en helhetlig plan 

som utvikler hele mennesket og skaper gode vaner. 

 

Jubelen og gleden stod derfor i taket da regjeringen - etter vanvittige 15 måneder - gav 

seniorfotballen tillatelse til å trene for fullt og spiller kamper i egen region. Klarsignalet 

berørte ikke bare klubbens hardtsatsende representasjonslag, men vel så mye voksne 

Fana-lag som spiller syver- eller elleverfotball. 

 

Fana IL Fotball ønsker at man gjennom årenes løp får en livslang interesse for både 

fotballen og klubben. Gjensynet med gamle travere, stjerner og legender var derfor 

intet mindre enn fantastisk og særdeles etterlengtet. 

 

Fotballåret 2021 står allikevel igjen som uforutsigbart - på godt og vondt.



 

 
Side 5 

Organisasjon
 

Styret 
Kristian Jæger 

Leder 

 

Torill Sivertsen Lie 

Nestleder 

 

Helge-John 

Hildershavn 

Medlem 

 

Bjarne Paulsen 

Medlem 

 

Anita Østerbø 

Medlem 

 

Øystein Kongsvik 

Varamedlem 

 

Alexander Krogstad 

Varamedlem 

 

Maren Olsen Stavang 

Varamedlem 

Kontrollutvalg 
Øystein Amland 

Medlem 

 

Stephen Erskine 

Medlem 

Valgkomité 
Linda Hilland 

Leder 

 

Tom Leiknes 

Medlem 

 

Nina Hamilton Totland 

Medlem 

Administrasjon 
Kim Rune Hellesund 

Daglig leder 

 

(Kim Rune Hellessund 

avsluttet sitt 

arbeidsforhold juli 2021). 

 

Mads Vik Tvedte 

Sportslig leder og daglig 

leder 

 

(Mads Vik Tvedte ble 

ansatt som daglig leder i 

september 2021). 

 

Ketil Brekke 

Økonomi- og 

administrasjonsansvarlig 

 

Salgs- og 

partneransvarlig 

Helge Algerøy. 

 

Magnus Thorsen 

Bærekraftsanvarlig
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Representasjon 
Fana Idrettslag 

Tor Gjøstein - styreleder 

 

Fana Arena 

Tor Gjøstein - styreleder 

 

Divisjonsforeningen 

Kristian Jæger - 

styremedlem 

 

NFF Hordaland 

Kristian Jæger - 

nestleder 

 

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 

Jentefotballutvalg 

Mads Vik Tvedte - 

medlem 

 

NFF Hordaland 

miljømentorordning 

Ketil Brekke - medlem 

 

NFF Hordaland G2006 

Jakob Bruaas Iversen og 

Theodor Stensaker 

Nilsen 

 

NFF Hordaland G2007 

Thomas Sjursen, Jakob 

Bjørnestad,Ulrik 

Bjørnestad og Fillip 

Gjeraker  

 

NFF Hordaland G2008 

William Vrooman og 

Mats Bendiksen 

Trengereid 

 

 

Utmerkelser 
Hederstegn i sølv i Fana 

Idrettslag 

Elling Sundberg  
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Medlemstall  

Kvinner 

Alder 2017 2018 2019 2020 2021 

0-5 3 3 1 14 25 

6-12 144 117 124 138 161 

13-19 111 104 99 76 78 

20-25 9 14 18 12 19 

26 > 69 62 47 44 62 

Sum 336 300 289 284 345 

Menn 

0-5 46 47 38 52 90 

6-12 435 432 429 412 408 

13-19 314 260 242 217 243 

20-25 38 27 34 27 51 

26 > 240 244 244 177 255 

Sum 1073 1010 987 885 1047 

Totalt 1409 1310 1276 1169 1392 

Passive 48 41 46 51 27 

Til tross for de utfordringer som koronapandemien har medført er medlemstallet økt 

det siste året. Det er særlig antall aktive spillere på knøttefotballen og de yngste 

jentelagene samt et nytt seniorlag på herresiden som utgjør de største positive 

endringene. 

 

I tillegg har det nye medlemssystemet Spond fått virke et helt år hvilket har gitt klubben 

en bedre registrering av Fana-trenere og -lagledere. Enn så lenge har såkalte passive 

medlemmer ikke blitt fulgt godt nok opp i det nye registeret, men Fana IL Fotball har 

som målsetning å øke denne gruppen betydelig i året som kommer. 
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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
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Daglig leder
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Seniorfotball

Ungdoms-
fotball

Barnefotball

Økonomi og 
administrasjon
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arrangement

NFF 
Kvalitetsklubb

Bærekrafts-
arbeid

Kontroll-
utvalg Valgkomité
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Sport 
 

Seniorfotball 
Jubelen og gleden stod i taket da regjeringen - etter vanvittige 15 måneder - gav 

seniorfotballen tillatelse til å trene for fullt og spiller kamper i egen region. Klarsignalet 

berørte ikke bare klubbens hardtsatsende representasjonslag, men vel så mye voksne 

Fana-lag som spiller syver- eller elleverfotball. 

 

Damelaget 

For Fana IL Fotballs damelag ble koronapandemien en prøvelse da kreativ 

treningsmetodikk av naturlige årsaker ikke var like lystbetont. Midtveis i en bokstavelig 

talt eviglang sesongoppkjøring takket hovedtrener Marije Brummel for seg på Nesttun 

Idrettsplass for å tre inn i rollen som assistenttrener på PSV Eindhoven sitt damelag. Da 

denne muligheten kom brått på alle stilte Alexander Sandtorv Fredriksen og Andrew 

Harrison opp for klubben og ledet laget i tospann - godt hjulpet av assistenttrener 

Ashley Thompson. 

 

Da den nasjonale gjenåpningen av samfunnet ikke holdt samme tempo som man 

hadde håpet måtte NFF Hordaland gå til plan B for gjennomføring av fotballsesongen 

2021 for seniorlagene. I praksis handlet dette kort og godt om at det ikke lenger finnes 

nok kampdatoer til å gjennomføre vanlig dobbel serie for 3. divisjon kvinner. 

 

Damelagets rutinerte spillertropp stod måned etter måned sterkt sammen og hadde i så 

måte gode forutsetninger for å gjøre det godt når kampene til slutt kom på løpende. 

Selv om Fana-jentene hadde holdt hjulene i gang gjennom store deler av pandemien 

kom høstsesongen fort. 
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En fin miks av spillere med lang erfaring og purungt talent gikk allikevel offensivt til 

verks. Bunnsolid laginnsats og stor lojalitet til den defensive strukturen gjorde det 

heldigvis vanskelig å bryte gjennom. Også offensivt var det også fine tendenser med 

spill både gjennom og rundt ledd med noenlunde samme prinsipper som øvrige 

akademi- og representasjonslag. 

 

Dette kombinert med at kampformen ble stadig bedre gjorde at damelaget kjempet 

fulgte Os til døren med tanke på sluttspill og opprykk. I tillegg til god poengfangst 

gledet det å registrere at de yngste spillerne i troppen så ut som tryggheten selv og tok 

nivået med glans. 

 

Etter endt sesong ble Stine Rygel kåret til årets spiller og Tuva Hatlegjerde kunne 

smykke seg med tittelen som årets mest fremgangsrike spiller. Nevnte Rygel ble lagets 

toppscorer med syv nettkjenninger. 

 

Spiller Kamper 

Sandra Aune Sletten 10 

Maren Stavang Olsen 10 

Emilie Grung 10 

Adina Traa Utkilen 10 

Helene Barnung Aasved 9 

Malin Solheim 9 

Kine Agathe Bøe Risa 9 

Stine Rygel 9 

Maja Speerstra Østervold 9 

Emma Speertra Østervold 9 

Tonje Dagsvik 9 

Tuva Hamre Hatlegjerde 9 

Sofie Skauge Schutz 9 



 

 
Side 11 

Linnea Eir Lussenhop 8 

Andrine Røttingen Døsen 8 

Åsne Eide Takle 7 

Sigrid Tysnes Bjørhusdal 6 

Benedikte Lundamo Einvik 6 

Julie Frostad-Høyvåg 3 

Ingvild Fjellstad Morken 2 

Linn Kristin Knutsvik 1 

Astri Marie Skåre Lund 1 

 

Herrelaget 

Allerede før koronapandemien inntraff var det nesten en særnorsk ordning om å ha 

sesongoppkjøring over mange mange måneder. Med nesten to år siden forrige tellende 

fotballkamp kan man trygt si at forberedelsene 2021-sesongen var lengste laget også 

for Fana IL Fotballs herrelag. 

 

Skuffelsen var stor da Norges Fotballforbund til slutt besluttet å sette en sluttstrek og 

avlyse fotballsesongen 2020. Fremfor å bli deprimert og ta en lengre pause valgte 

trenerteamet og spillergruppen å være offensiv, øyne mulighetene og hente marginer i 

utviklingsarbeidet gjennom et nøye planlagt treningsregime. 

 

Hovedtrener Ørjan Håland fikk tidlig oppfylt sitt ønske om kontinuitet i alle ledd i 

herrelagets spillertropp. I tillegg ble mannskapet krydret med et par solide tilvekster 

samt flere svært spennende akademispillere. 

 

Selv om Fana-guttene fikk gjennomført et par treningskamper visste man selvsagt ikke 

hvor stod står i kampsituasjon da 1. runde i NM for menn for en gang skyld markerte 

startskuddet på sesongen - den første obligatoriske kampen på 637 dager. 

  



 

 
Side 12 

Til tross for manglene kamptrening viste Fana-guttene strålende mentalitet og rutine 

mot Sotra - nok til å kjenne på krampen og trekke det lengste strået i en totalt sett 

medioker cupforestilling. I andre ordinære runde var Brann neste motstander på veien 

til Ullevaal. Fana-guttene yppet seg mot rødtrøyene fra Kniksens plass, men sløste med 

sjansene og til slutt vant gjestene fortjent selv om 3-0-seieren ikke var like soleklar som 

sifrene skulle tilsi. 

 

NM-kampene mot både Sotra og Brann gav herrelaget verdifull kamptrening før alvoret 

braket løs i form av en hektisk høstsesong hvor det ble lagt opp til en enkel serie med 

kun 13 serierunder totalt med et ujevnt antall hjemme- og bortekamper. Grunnet 

nødvendige oppgraderinger av hovedbanen på Nesttun Idrettsplass ble Fana-guttene 

blitt godt vant med å farte rundt for å gjennomføre treninger og kamper på fremmed 

kunstgress. Med et tosifret kamper på utebane ble man nærmest som en 

bortekampspesialist å regne. 

 

I serien lot de store positive overskriftene dessverre vente på seg for Fana IL Fotballs 

herrelag. Som for de fleste andre lag i avdelingen måtte Fana-guttene bruke litt tid på å 

komme inn i kamprytme. Et mageplask i serieåpningen ble fulgt opp med en ny tannløs 

kamp i andre serierunde. 

 

Derfra og ut ble trepoengerne innkassert helg etter helg og gav en selvtillit og tro på at 

spillestilen med gjentakende gode prestasjoner fikk mange til å snakke varmt om en 

gøy angrepsfotball. På sitt beste var de rød- og hvitstripede et ekkelt fotballag å møte 

fullt av talent som har vært vanskelig å demme opp for. Før siste serierunde stod 

herrelaget med ti strake seire og var på skuddhold til å kunne snyte Frigg for opprykket. 

Selv om det til slutt ble en ny komfortabel seier på halv maskin - den ellevte strake 

trepoengeren - sikret Frigg som forventet seriemesterskapet med ett fattig poeng. 

 

Simen Brekkhus kåret til årets spiller, mens Fredrik Fosse-Iversen var årets mest 

fremgangsrike spiller. Vossingen Brekkhus ble også toppscorer med ni mål.  
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Spiller Kamper 

Simen Brekkhus 15 

Fredrik Fosse-Iversen 15 

Herman Stang Stakset 15 

Petter Havsgård Martinsen 14 

Anders Sørevik 14 

Joachim Dankertsen 14 

Lars Christian Moldestad 14 

Malvin Ingebrigtsen 14 

Vebjørn Høynes 12 

Isak Østerbø Fimland 12 

Trym Nazoori Adonaba 12 

Anders Grindheim Njøs 9 

Øystein Takle Eide 9 

Ådne Nissestad 8 

Henrik Leander Øvrebø Flagtvedt 8 

Henrik Mathias Bakke 7 

Anders Moe Lund 7 

Rasmus Haugsvær 6 

Mats Joachim Walberg 5 

Anders Walker Totland 4 

Simon Midtgaard 2 

Markus Helland Tislevoll 2 

Andreas Voldsund 1 

Herman Austrheim 1 
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Øvrige seniorlag 

Fana IL Fotball ønsker at man gjennom årenes løp får en livslang interesse for både 

fotballen og klubben. Derfor er øvrige seniorlag ekstra viktig på Nesttun Idrettsplass. 

 

Med synkende smittetall, nedgang i antall sykehusinnleggelser og rundt halvparten av 

den voksne befolkningen vaksinert lå alt til rette for et etterlenget gjensyn med gamle 

travere, stjerner og legender - intet mindre enn fantastisk. 

 

Selv om sommerferien bare var dager unna inviterte Fana IL Fotball til 

comebacktrening for damer syver, herrer syver og samtlige veteranlag. En 

fotballtrening med høy puls i spill etterfulgt av mat og drikke i klubbhuset for både 

gående og kjørende spillere var en fin forsmak på det som ble en gøy høstsesong for 

disse lagene. 

 

Blant disse ble Fana 3 et hyggelig bekjentskap og et fint tilskudd på stammen til 

fotballutdanningen i Fana IL Fotball. Laget ble etablert i 2019, men rakk bare å spille tre 

treningskamper før koronaviruset kom over landegrensene og sørget for full 

fotballstopp for de fotballelskende nysigneringene. Etter over et år med 

sesongoppkjøring var det gledelig å se Fana-spillere i sin beste alder representere 

klubben på en fin måte samtidig som man sikret opprykk fra 7. divisjon. 

 

Som vanlig kjempet veteran 50 helt i toppen i sin avdeling på høyeste nivå. Etter en del 

tøffe bataljer på tampen av sesongen kronet laget comebacket med seriemesterkap. 
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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 +/- 

 

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. 
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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 

Gemini Oberon Callisto Calypso 

Merkur Sirius Lynx Jupiter 

Saturn Castor Neptun Uranus 

Jenter Miranda Ariel Føniks Venus 

 

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 

Atlas Dragen Orion 

Titan Herkules Pilen 

Triton Pluto Skorpion 

Jenter Tellus Mars Galaxe 
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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. 

 

Gutter 

13 år 14 år 15 år 16 år 

G13-1 G14-2 G15-2  

G13-2    

G13-3    

G13-4    

Jenter 
J13-1 J14-1   

    

 

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. 
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Gutter 

17 år 19 år 

 G19-2002 

 G19-2004 

Jenter J17-2  

 

Volvat FFO 

Spillere og trenere på Volvat FFO kan se tilbake på et aktivt og fornøyelig fotballår. 

 

Volvat FFO er som kjent et skolefritidstilbud på lik linje med tradisjonell SFO i 

kommunen. Hver eneste dag jobber et kompetent og dedikert FFO-team med å skape 

et godt, sunt og morsomt miljø i tillegg til å utvikle ferdighetsregisteret på banen. 

 

I august kom det et nytt stort innrykk av unge og lovende fotballspillere som ønsket å 

bruke tiden etter skoleslutt på best mulig vis med en fotball mellom beina i samvær 

med likesinnede fotballjenter- og gutter. 

 

Det har med andre ord vært enorme muligheter for spillerne til å knytte nye vennskap 

på tvers av lag, klubber og skoler - og som sagt, som gjort. FFO-spillere fra intet mindre 

enn seks forskjellige skoler fordelt på fire ulike klubber har sammen skapt et miljø der 

man drar i samme retning for å skape et fellesskap hvor fotballinteresse- og lidenskap 

er selve grunnmuren. 

 

Dette har gitt grobunn for en hverdag hvor FFO-spillerne opplever fotballglede 

gjennom mestring i samhørighet med sine medspillere samt knytte gode og sosiale 

bånd til spillere som innimellom står på motsatt banehalvdel. 

 

Heller ikke fotballfritidsordningen har man sluppet unna koronapandemiens 

overhengende arm. Konseptet på Volvat FFO har figurert på alle tre tiltaksnivå i 

trafikklysmodellen - grønt, gult og rødt. 
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Kombinasjonen av bunnsolide smittevernsrutiner, årvåkne foresatte og kanskje en god 

porsjon flaks har det knapt nok vært koronasmitte innendørs på Volvat FFO. Dermed 

har man kunnet opprettholde FFO-tilbudet året gjennom uten et eneste avbrudd og 

sørget for trygghet i faste rammer i en tid hvor mye ellers har vært usikkert. 

 

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. 
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• Åpne tiltak. 

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

• Akademilag. 

o Corvus Energy Fana-akademiet G14. 

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 2021. 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. G13-, 

G14-, G15-, G16- og G19-laget i Corvus Energy Fana-akademiet tok en skikkelig 

storeslem i serien. 

 

Herrelaget har høstet mye skryt både lokalt og nasjonalt for sin utviklende spillestil. 

Akademilagene har selvsagt også dyrket samme fagprioriteringer og metodikk hvilket 

har gitt oppsiktsvekkende utvikling, prestasjoner og resultater. 

 

Sjelden eller aldri har én og samme klubb dominert like mye i Hordaland som denne 

sesongen. Med positiv, hurtig og energisk angrepsfotball toppet samtlige tabellen ved 

sesongslutt. 
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Samtidig som man har videreført en avgjørende og styrt hospiteringsordning har G13-, 

G14-, G15-, G16- og G19-laget i Corvus Energy Fana-akademiet dominert både 

banespillet og målprotokollen. Med målrettet og hardt arbeid over tid har altså køen av 

talentene på vei mot representasjonslag og toppfotball blitt et langt og nydelig skue.  

 

For å sikre en god prosess og fornuftig overgang fra barnefotball til ungdomsfotball har 

treningsgruppene for 2008-guttene blitt fusjonert i G13-klassen med en fornuftig 

differensiering i trening og kamp. Et stort kobbel av rutinerte, engasjerte og dyktige 

trenere har løst dette oppdraget med bravur og skapt et miljø hvor godt kameratskap 

har blitt kombinert med fremragende spillerutvikling. Under høsten har gruppen driftet 

fire lag i serien hvor de fremste dundret gjennom G13. 1. divisjon med mange scorede 

mål og innkasserte trepoengere. Selv om laget kom til kort i KM-finalen bærer syv av 

syv seire i serien bud om mye gøy i årene som kommer. 

 

Under hovedtrener Trym Elling Sørum har en spennende og fremadstormende 2007-

årgang på Corvus Energy Fana-akademiet G14 så til de grader fått implementert 

spillestilen Fana IL Fotball ønsker å stå for. Nærmest som en blåkopi av herrelaget har 

Fana-guttene spilt en høytrykksfotball som har vært ekkel å møte. Spillerne, trenerne og 

laget har tatt store steg i riktig retning. Sammen har man skapt et uhyre sterkt og 

ledende utviklingsmiljø både på og utenfor banen. Med en enorm sult på å skape 

sjanser og score mål vant man serien på begge sider av sommeren og kronet sesongen 

med en overbevisende KM-tittel. 

 

Etter strålende sesonger i 2019 og 2020 gikk Corvus Energy Fana-akademiet G15 inn i 

fotballåret med ambisjoner og forventninger om å utvikle seg videre. God 

treningskultur og offensiv fotball hadde de to foregående sesongene resultert i 

seriemesterskap og KM-tittel. 
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Laget har de siste årene blitt et alle ønsker å beseire og poengdeling i to lokaloppgjør 

gjorde at årets seriemesterskap lenge så ut til å være utenfor rekkevidde. Eivind Iversen, 

Henning Iversen og Espen Moberg sine disipler rodde i midlertidig i land sitt tredje 

strake seriemesterskap med en storslagen målforskjell. 

 

Drømmekvartetten Alexander Stockinger, Petter Havsgård Martinsen, Øyvind 

Andreassen og Harald Bastiansen styrte skuten på Corvus Energy Fana-akademiet G16. 

Allerede tidlig dette året så man konturene av et hardtarbeidende Fana-lag som gjorde 

livet surt for de fleste motstanderne. Der 2005-guttene vant den lokale serien knepent 

var man desto mer suveren i høst. Til slutt var det kun Brann som kunne snyte de rød- 

og hvitstripede for tabelltoppen, men måtte reise tomhendt hjem fra seriefinalen på 

Nesttun Idrettsplass. Samme lag var motstander noen uker senere i en spennende KM-

finale som til slutt måtte avgjøres på straffer hvor Fana-guttene trakk det lengste strået. 

 

Godt akkompagnert av altmuligmannen Are Sangolt har hovedtrener Alexander 

Sandtorv Fredriksen hatt en gøy og travel sesong. G19-laget på Corvus Energy Fana-

akademiet har i tillegg til hyppige treninger hatt kamparena i G19 1. divisjon og 5. 

divisjon for menn. I den lokale G19-serien har den store bredden i troppen kommet 

godt med. Selv om resultatene har variert i takt med prestasjonene har man på 

aldersbestemt nivå alltid vært trygt plassert på øvre halvdel med et til tider svært ungt 

mannskap. 

 

For spillere på Fana IL Fotballs herrelag og akademi har Fana 2 vært en svært viktig 

kamparena. Det er nemlig her spillerne på herrelaget har fått verdifull kamptrening og 

en ekstra mulighet til å spille seg inn i Ørjan Hålands startellever. I tillegg har 

fremadstormende talenter på Corvus Energy Fana-akademiet fått sitt første tidlige møte 

med seniorfotballen. Med nevnte Fredriksen som en viktig brobygger mellom 

herrelaget og fremtidens Fana-spillere har Fana IL Fotball hatt klare opprykksplaner for 

dette laget. Dette oppnådde alle involverte med glans etter å ha gått ubeseiret gjennom 

sesongen. 
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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. Koronatiltak preget utøvelsen av denne uten at troen 

på planene har blitt svekket av den grunn. 
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Utviklingspersonell i Fana IL Fotball 

Frank Daltveit Lagleder Fana J2015 Miranda 

Hans Magnus Ødemark 

Dyrdal 
Trener Fana J2015 Miranda 

Hege Frydenlund Vassnes Trener Fana J2015 Miranda 

Rune Andre Nilsen Trener Fana J2015 Miranda 

Sondre Foldenes Gangdal Trener Fana J2015 Miranda 

Jørn Tage Hereide Trener Fana J2014 Ariel 

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 

Marius Erdal 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 

Lisbeth Heggland Lagleder Fana J2012 Venus 

Vidar Heimset 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 

Nils Jørgen Selvik Trener Fana J2011 Tellus 

Sjur Breistein Lagleder Fana J2010 Mars 

Frank Daltveit Lagleder Fana J2010 Mars 
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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 

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 

Jan Erik Kronstad Lagleder Fana G2014U Castor 

Arne Jørgen Veland Trener Fana G2014S Sirius 

Morten Husebø Trener Fana G12014S Sirius 

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 

Adrian Rutle Trener Fana G2014M Oberon 

Thomas Grønsberg Trener Fana G2014M Oberon 

Åse Stavland Trener Fana G2013U Lynx 

Thomas Tistel Trener Fana G2013U Lynx 

Eirin Faugstad Lagleder Fana G2013U Lynx 

Renate Galleberg Lagleder Fana G2013U Lynx 

Ørjan Risløw Trener Fana G2013U Lynx 

Øystein Lona Trener Fana G2013U Lynx 

Øystein Herland Trener Fana G2013U Lynx 
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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 

Kjetil Thorset Trener Fana G2013M Callisto 

Ørjan Greve Trener Fana G2013M Callisto 

Øystein Kvåle Trener Fana G2013M Callisto 

Jon Langeland Trener 
Fana G2012US 

Calypso/Jupiter 

Kjeld Erik Ellingsen Trener 
Fana G2012US 

Calypso/Jupiter 

Christian Dørum Trener 
Fana G2012US 

Calypso/Jupiter 

Frode Bjørnstad Trener og lagleder 
Fana G2012US 

Calypso/Jupiter 

Toralf Wågheim Trener og lagleder 
Fana G2012US 

Calypso/Jupiter 

Erik Ulvesæter Trener og lagleder 
Fana G2012US 

Calypso/Jupiter 

Andreas Barone Trener Fana G2012M Uranus 

Elin Jensen Trener og lagleder Fana G2012M Uranus 

Daniel Doublet Trener Fana G2012M Uranus 

Tore Wien Trener 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 
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Kjetil Tøsse Trener Fana G2011U Titan 

Alexander Wik Trener Fana G2011U Titan 

Atle Haugland Trener Fana G2011U Titan 

Stian Svendsen Oen Trener og lagleder Fana G2011S Triton 

Sigurd Sørvig 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 

Dan Inge Steine Lagleder Fana G2010U Herkules 

Fredrik Lorentzen Trener Fana G2010U Herkules 

Audun Pedersen Lagleder Fana G2010U Herkules 

Eivind Fjeld Trener Fana G2010U Herkules 

Erlend Bang Abelsen Trener og lagleder 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 

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 

Hanne Sterri Lagleder Fana G2010M Dragen 

Finn Hovde Lagleder Fana G2009U Pilen 
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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 

Espen Brekke Molund Trener Fana J2008 

Christian Taule Trener Fana J2008 

Frank Daltveit Lagleder Fana J2008 

Benedikte 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 

Irene Sellevåg Lagleder Fana J2005 

Frode Raa Trener Fana J2005 

Stian Bussesund Trener Fana J2005 

Hans Berge Trener Fana J2005 

Andrew Harrison Trener Fana-akademiet J17 
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Magnar Oma Trener og lagleder Fana G2008 

Kenneth Lilleskare Trener og lagleder Fana G2008 

Ørjan Øksnes Trener Fana G2008 

Jan Øivind Svardal Lagleder Fana G2008 

Henning Nøttveit Trener Fana G2008 

Daniel Holmefjord Trener Fana G2008 

Bjarte Hegrenes Trener Fana G2008 

Hildegunn Haugen Lagleder Fana G2008 

Per Cato Berg Trener Fana G2008 

Rune Torgersen Lagleder Fana G2008 

Trond Falck Kleppe Trener Fana G2008 

Wiggo Silden Trener Fana G2008 

Terje Lågeide Lagleder Fana-akademiet G14 

Trym Elling Sørum Trener Fana-akademiet G14 

Bjørn Kvisvik Lagleder Fana G2007B 

Rasmus Øxnevad Trener Fana G2007B 

Robin Kjell Tshiseked Trener Fana G2007B 

Kjell Åge Norbeck Trener og lagleder Fana G2007B 

Øystein Herland Trener Fana G2007B 

Linda Hilland Lagleder Fana-akademiet G15 

Eivind Iversen Trener Fana-akademiet G15 

Espen Moberg Trener Fana-akademiet G15 

Henning Iversen Trener Fana-akademiet G15 

Harald Bastiansen Lagleder Fana-akademiet G16 

Alexander Stockinger Trener Fana-akademiet G15 

Petter Havsgård Martinsen Trener Fana-akademiet G15 

Øyvind Andreassen Trener Fana-akademiet G15 

Anne Bjune Lagleder Fana G2004B 

Trond Klausen Trener Fana G2004B 
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Jostein Kjærefjord Trener Fana G2004B 

Alexander Wergeland Trener Fana G2004B 

Anette Færevaag Rekdal Lagleder G2002B 

Julian Mellingsæter Trener G2002B 

Rasmus Øxnevad Trener G2002B 

Alexander S. Fredriksen Trener Fana-akademiet G19 

Are Sangolt Trener og lagleder Fana-akademiet G19 

Alexander S. Fredriksen Trener Damelaget 

Andrew Harrison Trener Damelaget 

Asle Loftaas Materialforvalter Damelaget 

Marije Brummel Trener Damelaget 

Ashley Thompson Trener Damelaget 

Harald Andreassen Materialforvalter Herrelaget 

Ørjan Håland Trener Herrelaget 

Trym Elling Sørum 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 Fjellstad Morken Trener Fana SuperTeam 

Maren Olsen Stavang Trener Fana SuperTeam 

Magnus Thorsen Trener og 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 Fana V40 
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Tor Gjøstein Lagleder Fana V50 

Øystein Amland Lagleder Fana V60 

Frode Christiansen Trener Fana V60 

Dagfinn Amundsen Trener Fana V60 

Dommere 
Koronapandemien medførte sterkt redusert aktivitet i 2020 og til dels også 2021. Dette 

har dessverre resultert i at flere dommere har gitt seg og at antall Fana-dommere er 

betydelig redusert. 

 

Dommerkursaktiviteten var også noe annerledes hvilket gjorde det vanskeligere å 

rekruttere nye dommere. Planer for økt rekruttering har allerede blitt iverksatt med 

både rekrutteringsdommerkurs og klubbdommerkurs i klubbhuset. 

 

Nettopp klubbdommerkurs, som har vært en fin inngang til dommervirke, ble ikke 

avholdt på Nesttun Idrettsplass i 2021, men en del 13-åringer fikk dømme på turneringer 

uten kurs - med stor bravur. 

 

Fana IL Fotball har en klar målsetning om å styrke arbeidet og tilretteleggingen av 

dommere i tiden som kommer. 

 

Som tidligere har Sivert Øksnes Amland og Maren Hatletvedt vært klubbens aller 

fremste dommere. Amland dømte fast i Eliteserien i 2021, rangeres som de beste 

dommerne i landet og har fått meget tilbakemeldinger på sine stødige opptredener. 

Hatletvedt dømte også i 2021 en rekke kamper i 1. divisjon kvinner med gode 

tilbakemeldinger. 

Dommerstaben i Fana IL Fotball 2021 

Maren Hatletvedt Forbundsdommer 

Sivert Øksnes Amland Forbundsdommer 
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Benjamin Heldal Rørstadbotten Kretsdommer 

Anette Fuhong Rosvold Rydland Kretsdommer 

Martin Inggard Ellertsen Kretsdommer 

Trond Inge Andal Kretsdommer 

Silje Brattelid Kretsdommer 

Disiplinærsaker 
Fana IL Fotball har ikke hatt noen disiplinærsaker i fotballsesongen 2021. 

Protester 

Fana IL Fotball har ikke avlagt noen protester i fotballsesongen 2021. 
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Bærekraftsarbeid 
 

Bærekraftsarbeid 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. 

Fana-skolen 
Fana-skolen, som er etablert for å utvikle hele mennesket og skape gode vaner, ble 

effektivt satt på vent under hele pandemien. Dette programmet vil få et naturlig løft i 

takt med at man kan avholde møter og samlinger igjen. 

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. 

 

Fanafondet var i 2021-sesongen et utrolig viktig verktøy for å inkludere flest mulig 

spillere i fotballutdanninngen på Nesttun Idrettsplass. 

E-sport 

Fana IL Fotball har fulgt trenden og kastet seg på den populære e-sportbølgen. 

 

E-sport er verdens raskest voksende sport - både når det gjelder utøvere og seere. I 

Norge har sporten fått et solid fotfeste og vokser seg større og større. At gaming kan 

være en meningsfull aktivitet for veldig mange barn og unge ønsker Fana IL Fotball å ta 

på alvor. 
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E-sport i de tusen hjem 

Gaming og e-sport er imidlertidig ikke noe nytt fenomen da den har røtter tilbake til 

arkadespill på 70- og 80-tallet samt datamaskiner og spillkonsoller på 90-tallet. Siden 

dette har e-sporten vært i enorm utvikling og gaming har definitivt kommet for å bli. 

 

Gaming og e-sporten er i eksplosiv vekst og undersøkelser viser at cirka 96 prosent av 

guttene og 63 prosent av jentene mellom 9 til 18 år i Norge spiller spill på en eller flere 

enheter - PC, konsoll, nettbrett eller mobiltelefon. Interessen for gaming og e-sport har 

med andre ord aldri vært mer populær. 

 

E-sport er dessuten en velorganisert og strukturert konkurranseform. Utøvere som 

ønsker å nå toppen legger ned utallige treningstimer på lik linje med andre 

toppidrettsutøvere. 

 

Tekniske, taktiske, fysiske og mentale ferdigheter 

For å at norsk e-sport skal utvikle seg til nye høyder må en rekke myter og fordommer 

bekjempes. Gaming og e-sport utøves ikke bare av spillere som stenger seg inne på 

eget rom og spiser usunn junk food. E-sport på nasjonalt og internasjonalt toppnivå 

krever knallhard trening - både fysisk og mentalt. 

 

Utøvere som lykkes bak skjermen og tastaturet må ha lynkjappe reaksjonsevner på 

høyde med topptrente jagerpiloter samtidig som man har omfattende teknisk og taktisk 

spesialkompetanse for spillet man konkurrerer i. Grunnlaget for gode prestasjoner i e-

sport legges i viktige forberedelser. Derfor har de beste lagene knyttet til seg trenere, 

kostholdseksperter og fysioterapeuter for å optimalisere inngangen til timeslange 

kamper. 
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Flere forskjellige grener 

Det finnes i dag konkurransemiljøer knyttet til en rekke spill i forskjellige sjangre. Norges 

Fotballforbund har blant annet tatt et sterkt eierskap til eFotball ved å arrangere både 

kretsmesterskap og norgesmesterskap i tillegg til å ha ansvaret for det norske 

eFotballandslaget. 

 

Selv om eFotball er det som ligger nærmest kjernevirksomheten til Fana IL Fotball er det 

ingen grunn til å utelukke at andre grener innenfor e-sport også vil være høyaktuell. 

 

Blant annet fordi den norske e-sportligaen med navn Telialigaen er den største av sitt 

slag i Europa. Telialigaen består av fire forskjellige grener i spillene Counter-Strike: 

Global Offensive, Rocket League, League of Legends og Hearthstone. Med over 800 lag 

og til sammen 4500 spillere fordelt på seks divisjoner gjør ligaen til en arena med lav 

terskel for å delta og således en suveren ener på breddesatsing til e-sporten. 

 

Skal styrke fellesskapet 

Ved å legge til rette for e-sport skal Fana IL Fotball få gamere og e-sportinteresserte ut 

av gutte- og jenterommene og inn i det positive fellesskapet på Nesttun Idrettsplass. 

Mange barn og unge som opplever utenforskap og som står i fare for en ensom 

tilværelse i tradisjonell idrett opplever ofte inkludering og mestring i spillverdenen. En 

del av disse kommuniserer og samarbeider svært godt digitalt og dersom man møtes 

fysisk blir dette også en viktig arena for utvikling av sosial kompetanse. 

 

Tilbudet om e-sport i Fana IL Fotball er derfor ment å være en lavterskel og trivelig 

fritidsaktivitet, men også et springbrett for utøvere og lag som har konkrete mål og 

ambisjoner med gamingen. 
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Selv om e-sport er verdens raskest voksende sport kan det fort bli en trussel mot 

folkehelsen på grunn av langvarig sitting og fysisk inaktivitet. Fana IL Fotball vil derfor 

bruke idrettskompetansen i klubben til å implementere et fokus på søvn, kosthold og 

fysisk aktivitet i e-sportmiljøet. Dette for at utøverne skal stå best mulig rustet til å 

prestere og bli den beste utgaven av seg selv. 

 

E-sporten er i det hele tatt på sterk fremmarsj og for Fana IL Fotball blir veien litt til 

mens man går. Klubben ønsker å ta ansvar og vise vei i utviklingen av e-sportaktivitet 

som stadig flere unge og voksne anser som en underholdende og meningsfull 

fritidssyssel. Fana IL Fotball ønsker rett og slett å bry seg litt ekstra ved å engasjere seg i 

og rundt arenaer den yngre garde er en del av. 

Gjenbruk 
Gjenbruk av klær og utstyr er definitivt høyaktuelt i et bærekraftsperspektiv. 

Produksjonen av dette er energikrevende og ofte forurensende. 

 

Ansvarlig forbruk og produksjon 

Derfor er det på sin plass å minne om at et av FNs bærekraftsmål er å ha et ansvarlig 

forbruk og produksjon. Dette handler kort og godt om å gjøre mer med mindre 

ressurser. Om alle land hadde hatt et like høyt forbruk av ressurser som Norge hadde vi 

trengt nesten tre jordkloder. 

 

Ved å ta vare på tingene reduserer man enkelt og greit fotavtrykket på planeten - et lite 

bidrag i en stor helhet. 
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Gjenbruksdag 

En jevn strøm av Fana-venner avla Nesstun Idrettsplass et besøk da Fana IL Fotball 

arrangerte gjenbruksdag for fotballutstyr. 

 

Masse gjenglemt Fana-tøy fikk dermed raskt et nytt hos i et annet fotballhjem. Minst 

like gledelig var det at mange hadde gjort hjemmeleksen godt ved å ta med fotballsko, 

leggbeskyttere, keeperhansker eller treningstøy som fortsatt kan gjøre god nytte for 

seg. 

 

Gjennomgangsmelodien denne formiddagen var definitivt fokuset på å redusere det 

private forbruket og fotavtrykket på moder jord. Fotballutstyr med flotte kvaliteter fant 

veien til nye heldige brukere gjennom en hyggelig og kontrollert byttevirksomhet. 

Deltakelsen på det koronavennlige arrangementet sparte både miljøet og lommeboken 

for unødig belastning. 

 

Helt til slutt må det nevnes at fotballutstyret som ble til overs etter gjenbruksdagen har 

startet på en lang reise til barn og ungdom som virkelig har et stort behov for dette - 

nærmere bestemt på det afrikanske kontinentet i Sierra Leone. Dermed kan 

fotballspillere langt utenfor Fana og Ytrebygda bydeler få bære Fana-logoen med 

stolhet. 

 

Gjenbruksdagen var alt i alt et flott tilskudd til bærekraftsarbeidet som gradvis øker i 

styrke. Fana IL Fotballs bærekraftsansvarlig ble dessuten flere erfaringer rikere hvilket 

kommer tilsvarende arrangementer til gode i fremtiden. 

 
Digital plattform 

Gjenbruksdagen, som egentlig skulle vært gjennomført i gymsalen på Nesttun 

Idrettsplass i høst, ble flyttet til en digital plattform av hensyn til strenge smitteverntiltak. 

Klubben opprettet derfor en Facebook-gruppe med formål om å legge til rette for økt 

gjenbruk av fotballklær og -utstyr i Fana IL Fotball. 
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NFF Kvalitetsklubb 
 

Fana IL Fotball skal være Hordalands beste utviklingsklubb og legge til rette for at 

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

aldre - uavhengig av forutsetninger og ambisjonsnivå. 

 

Det er et faktum av Fana IL Fotball er klubbstyrt. Dette innebærer at spillere, trenere, 

lagledere og foresatte skal rette seg etter de retningslinjer klubben har besluttet både på 

og utenfor banen. Herunder har kvalitetsklubbkonseptet til NFF bekreftet at klubben 

holder et høyt nivå hva det gjelder klubbdrift, overordnede planverk og gjennomføring. 

 

Etter en litt hakkete dialog med kretsen ble Fana IL Fotball resertifisert som NFF 

Kvalitetsklubb for to nye år.  
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Marked og arrangement 
 

Marked 
Koronapandemien har naturlig nok påvirket antall samlinger og tiltak også for Fana-

landslaget - "business to business"-konseptet i regi av Fana IL Fotball. Da Norge i slutten 

av september så ut til å gå over til en tilnærmet normal hverdag var det også på høy tid 

å kalle inn alle involverte for å jobbe med formasjon, relasjoner og samhandling på 

Fana-landslaget. 

 

På denne tiden av året har normalt Fana-landslaget gjennomført sesongens 

høydepunkt - en bortekamp i Europa. Her har internasjonal fotball i en nøye utvalgt by 

stått sentralt samtidig som alle involverte her gjennomført mange formelle og 

uformelle samtaler om salg, kompetanse og samarbeid. 

 

Comebacksamlingen for Fana-landslaget ble gjennomført med et interessant program i 

Norges fineste klubbhus på Nesttun Idrettsplass. 

 

Som alltid la man opp til et faglig og sosialt program for å legge forholdene til rette for 

relasjoner, kunskapsutveksling og vennskap mellom alle offensive landslagsspillere i en 

hyggelig setting. 

 

Daglig leder Mads Vik Tvedte innledet med en rykende fersk løypemelding om ståa i 

klubben og videre utvikling på alle kjerneområder. Deretter tok bærekraftsansvarlig 

Magnus Thorsen ordet for å gi et lite innblikk i hvordan Fana IL Fotball identifiserer, 

planlegger og gjennomføre tiltak som skal styrke klubbens innsats innen bærekraft i 

Fana og Ytrebygda bydeler. 
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Medieviter og forfatter Magnus Hoem Iversen har dypdykket i de viktigste aspektene 

ved sosiale medier og hvordan disse påvirker hverdagen og bevisst benyttes i 

markedsføring av varer, politiske valg, demokrati og diktaturer. Denne ettermiddagen 

delte Iversen sin spisskompetanse med Fana-landslaget for å avsløre myter og 

sannheter om sosiale medier. På toppen av dette serverte Fana Kjøtt et måltid med de 

beste råvarer. 

 

Etter en deprimerende periode med koronarestriksjoner som har kommet og gått har 

det vært vanskelig å kalenderfeste samlinger og tiltak på Fana-landslaget. 

Koronapandemien har tatt et stort steg i riktig retning og svært mange smitteverntiltak 

har blitt fjernet. Selv om digitale møter og konferanser trolig vil bli mer vanlig er det lite 

som kan måle seg med lystbetonte og hyggelige samlinger. Fana-landslaget skal 

utnytte mulighetene og ta sats i 2022-sesongen. 

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. 

 

Fana Flaks ble videreført i samme form som tidligere - med lav pris på loddene 

kombinert med et fortsatt fokus 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. 
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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 
Årets utgaver av Fana Kjøtt Vårcup, Madam Bergen Jentecup og Fana Sparebank 

Barnecup tok barnefotballen på største alvor. 

 

Å arrangere en turnering midt i en pandemi stiller store krav til både arrangør og 

deltakere. Enkleste utvei hadde definitivt vært å avlyse de viktige begivenhetene som 

altfor mange andre. 

 

Fana IL Fotball, Fana Kjøtt, Lofoten og Fana Sparebank tok imidlertidig utfordringen 

med bygge om turneringskonseptet av hensyn til nasjonale regler for 

idrettsarrangementer og konkurranser. 

 

Spennende kamper og etterlengtet medaljedryss 

Tidligere har de svært populære turneringene vært å regne som en folkefest hvor 

kampene har blitt rammet inn av et yrende folkeliv, underholdende cupgate og ren 

Norway Cup-stemning. 

 

Dette året handlet alt om å la flest mulig spillere i barnefotballen få utfolde seg i treer-, 

femmer-, syver- og nierfotball. 

 

Tydelig sulteforet på kampaktivitet møtte lagene i tur og orden opp for å gi jernet fra 

første spark på ballen. De unge lovende bar spillertrøye åpenbart med stolthet og jaktet 

både nettkjenninger og sklitaklinger. Denne positive responsen var nøyaktig det 

arrangørklubben drømte om da man la seg i selen for at flere hundre lag kunne boltre 

seg på kunstgresset - fordelt på tre turneringshelger. 
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På forhånd var det annonsert at premieutdeling måtte utgå. Dette var en sannhet med 

modifikasjoner som lett var til å misforstå. Der lagene normalt har mottatt velfortjent 

hyllest under en ellevill premieutdeling i gymsalen måtte lagene denne gang selv ta 

ansvar for medaljedrysset. I etterpåklokskapens navn var dette for mange prikken over 

i-en harmoniske og fine turneringsdager. 

 

Koronavennlig turneringskonsept 

For at alle regler, retningslinjer og anbefalinger ble overholdt underveis hadde 

turneringsgruppen i Fana IL Fotball meislet ut en rekke koronavennlige tiltak. 

 

Begrensningen i antall deltakere på et utendørsarrangement førte til at kun et fåtall lag 

fikk delta - og dessverre nesten like mange på en altfor lang venteliste. Nesten før 

markedsføringen hadde startet ble turneringene fulltegnet hvilket bekreftet Fana Kjøtt 

Vårcup, Madam Bergen Jentecup og Fana Sparebank Barnecup sin popularitet. For at 

flest mulig skulle bli inkludert måtte Ulsmåg-banen bli tatt i bruk som alternativ 

kamparena. 

 

Videre ble det kun åpnet opp for én tilskuer per spiller - samtlige måtte registrere seg 

ved ankomst. Kampoppsettet ble dessuten delt inn i kohorter hvilket innebar i praksis at 

både Nesttun Idrettsplass og Ulsmåg-banen ble tømt for folk umiddelbart etter siste 

spilte kamp. 

 

Ingen klubbdommer - ingen kamp 

Treerfotballen blir i Fana IL Fotball gjennomført uten klubbdommere da kampverter 

sammen med fornuftige trenere ivaretar en god opplevelse for spillerne dagen til ende. 

 

Øvrige spillformer ble imidlertidig trygt ledet av klubbdommere fra Fana IL Fotballs 

ungdomslag. Flere av dem var rykende fersk i rollen som nøytral part, men alle klarte 

seg strålende gjennom et mange hundre kamper.  
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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 og Nina-Karin 

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

 

Også i 2021 var det et fokus på banene på Nesttun Idrettsplass. Gjennom sommeren ble 

et stort og viktig arbeid med å utbedre forholdende på hovedbanen iverksatt. Med 

Sondre Haugland i spissen jobbet etat for idrett knallhardt i kulissene for at bane 1 skulle 

få nytt kunstgress. I tillegg til nytt banedekke på 8028 kvadratmeter ble 

overflatejevnheten og drenasjen utbedret hvilket kommer godt med i ekte bergensvær. 

Alt ble naturligvis gjennomført og oppgradert til de kravene som stilles av hensyn til 

miljøet. Det gamle kunstgresset ble sammen med pad og granulat resirkulert i sin 

helhet. Videre ble det installert forskjellige barrierer og stasjoner for 

granulatoppsamling. 
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Bane 2 ble skiftet i 2018 og har fått uvanlig stor slitasje allerede. Bergen kommune, som 

både eier og drifter banen, har derfor opprettet en dialog med leverandør om dette. 

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. 

 

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

reguleringsplanen. Dette skyldes rett og slett at formelle feil i forbindelse med 

anbudsrunden har gjort at kampen mellom entreprenørene har gått til ekstraomganger. 

Administrasjonen har jobbet tett mot Bergen kommune og det er tegn som tyder på at 

kommunen vil kunne nå målet om endelig ferdigstillelse i 2022. 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 
 

Også 2021 var et spesielt år på grunn av korona - med lavere ordinære inntekter, lavere 

kostnader samt diverse støtte fra det offentlige og det private. Det var flere forhold som 

medførte at årsresultatet ble langt bedre enn budsjettert. Lavere personalkostnader 

grunnet en periode med lavere bemanning, spillersalg og høyere medlemsinntekter 

utgjorde de største avvikene. 

 

Årsresultatet i 2021 viser et overskudd på kroner 1 085 722. Det er bokført netto 

avskrivninger på kroner 522 012 samt at det er betalt avdrag på kroner 455 702. 

Kontantresultatet på total drift er således positivt med kroner 1 152 032. 

Likviditetssituasjonen ansees som god og kontantbeholdningen utgjør kroner 5 811 941 

ved årets utgang. 

 

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

per 31/12-2021 kroner 22 210 726. Annen egenkapital utgjør kroner 3 056 246, fond for 

vedlikehold av klubbhuset utgjør kroner 500 000 og tilskudd til klubbhuset utgjør 

kroner 18 654 480. 
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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. 

 

Koronapandemien har tydeliggjort hvor viktig Fana IL Fotball er som en sosial og fysisk 

aktiv arena hvor masse glede, viktig trygghet, unikt fellesskap og stor handlekraft skaper 

vennskap og minner for livet. Særlig i tider hvor koronaviruset har herjet som verst og 

nedstengninger har gjort at også idretten måtte settes på vent. 

 

Fana-trenere og -lagledere på alle nivå har tatt mange utfordringene på strak arm og 

skapt et rikt tilbud med treninger og kamper innenfor gjeldende regelverk. Uke inn og 

uke ut har Nesttun Idrettsplass vært fylt til randen av god og riktig fotballaktivitet på 

lagsnivå såvel som ekstratiltak. 

 

Takknemligheten overfor alle mamma- og pappatrenerne som har fulgt Fana IL Fotball 

sitt ønske om å gi gass så langt det lar seg gjøre kan ikke beskrives med ord. 

 

At flere hundre engasjerte frivillige har valgt å investere sin fritid i Fana IL Fotball har 

nok en gang vært helt avgjørende for klubbens fremganger. Kraften til klubbens store 

korps av frivillige - foresatte, lagledere, trenerveiledere og styremedlemmer - har gjort 

at Fana IL Fotball ofte får skryt for å være en bunnsolid mønsterklubb. 

 

Fana IL Fotball har også knyttet til seg et antall engasjerte samarbeidspartnere som ser 

verdien av klubbens tilstedeværelse i Fana bydel. Hver og en av disse bidrar til at 

klubben kan legge til rette for et bredt idrettstilbud, men også ta et stort sosialt ansvar 

i samfunnet. 



 

 
Side 47 

Samarbeidspartnerne til Fana IL Fotball er altså en viktig del av fotballfamilien i Fana IL 

og fortjener en stor takk for at man står last og bram med barne-, -ungdoms- og 

seniorfotballen på Nesttun Idrettsplass. 

 

Samarbeidet med Fana IL er også meget godt med felles tiltak på mange områder. En 

stor takk rettes til både administrasjonen og de tillitsvalgte i Fana IL for at vi sammen 

kan bidra til stor aktivitet med god kvalitet for medlemmer i Fana IL Fotball og Fana IL. 

 

Selv om høye smittetall og nye koronarestriksjoner la en kraftig demper på deler av 

fjoråret er det lov å krysse fingrene for et nytt og mer positivt fotballår i 2022. 

Forhåpentligvis kan alle involverte i Fana IL Fotball klare å gjenskape innsatsen, 

pågangsmotet, velviljen og engasjementet som gjennom året har vært enestående. 

 

Nok en gang er det på sin plass å takke, bukke, nikke og neie til alle som spanderer litt 

eller mye av sin fritid på Nesttun Idrettsplass. Tusen til alle pådrivere og bidragsytere 

som systematisk utvikler klubben i riktig retning. 


