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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 over 1 200 aktive fotballspillere og 300 fantastiske trenere og ledere fordelt 

på nærmere 100 lag. 

 

Det føles som en evighet siden pandemien ble avsluttet, men faktisk var Norge akkurat 

begynt å åpne opp da fotballåret 2022 dro i gang for alvor. Gradvis kom heldigvis den 

ekte hverdagen tilbake, men med en kraftig påminnelse fra Russland om at man aldri 

skal ta noe for gitt - selv ikke fred, demokrati og menneskerettigheter. 

 

Fana IL Fotballs høye aktivitetsnivå i tiden med korona gjorde trolig veien ut pandemien 

svært mye lettere. Nesten umiddelbart fyrte en komplett fotballutdanning på alle 

sylindre - treninger, kamper, turneringer, fotballskoler, fotballfritidsordning og akademi. 

 

Klubben har slått ut i full blomst noe en fin økning i antall spillere kan bekrefte. 

Fotballfamilien i Fana IL teller nå over 1 500 medlemmer og har befestet sin posisjon 

som en uhyre viktig institusjon for bedre oppvekstsvilkår 

 

Sammenliknet med pandemitider har det vært enklere å opprettholde kontinuiteten i 

arbeidet som skjer både på og utenfor banen. Uten frivilligheten - selve grunnmuren for 

absolutt alle idrettslag - hadde det selvsagt vært helt umulig. 
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På Nesttun Idrettsplass inngår barnefotball, ungdomsfotball og seniorfotball i en 

helhetlig plan som utvikler hele mennesket og skaper gode vaner. Kjeld Erik Ellingsen, 

Trond Brattelid, Stephan Lien og Stig Olav Larsen har i sine respektive roller som 

trenerveileder vært forbilledlige støttespiller og sparringspartner for å sikre at dette 

legges til grunn i både trening- og kampsituasjon. 

 

Usikkerheten i verden beslaglegger de fleste toppsakene i mediene og har også gitt 

konsekvenser for idrettsfamilien. Fana IL Fotball kan allikevel ha en optimistisk 

tilnærming til fortsettelsen. 

 

Hver eneste dag står - 365 dager i året - står nemlig trenere, lagledere, frivillige og 

ansatte på hodet for å gjøre Fana IL Fotball enda bedre. 

 

Ingenting tyder på at utviklingen skal stoppe opp på Nesttun Idrettsplass. 
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Organisasjon
 

Styret 
Kristian Jæger 

Leder 

 

Torill Sivertsen Lie 

Nestleder 

 

Helge-John 

Hildershavn 

Medlem 

 

Bjarne Paulsen 

Medlem 

 

Anita Østerbø 

Medlem 

 

Frode Raa 

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 
Mads Vik Tvedte 

Daglig leder 

 

Ketil Brekke 

Klubbdriftsansvarlig 

 

Salgs- og 

partneransvarlig 

Helge Algerøy. 

 

Magnus Thorsen 

Bærekraftsanvarlig
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Representasjon 
Fana Idrettslag 

Tor Gjøstein - styreleder 

 

Fana Arena 

Tor Gjøstein - styreleder 

 

Norsk Ligafotball 

Kristian Jæger - 

nestleder 

 

NFF Hordaland 

Kristian Jæger - 

nestleder 

 

NFF Hordaland 

Ressursgruppe for 

Kvalitetsklubb 

Elling Sundberg - 

medlem 

 

NFFs forbundsting 

Kristian Jæger 

 

NFF Hordalands 

kretsting 

Torill Sivertsen Lie og 

Kristian Jæger 

NFF Hordaland 

miljømentorordning 

Ketil Brekke - medlem 

 

NFF Hordaland 

Dommerutvalg 

Kristian Jæger - leder 

 

NFF Hordaland 

Veilederkorps 

Stephan Lien - medlem 

 

NFF Hordaland G2007 

Jacob Bjørnestad, Ulrik 

Bjørnestad, Thomas 

Sjursen, Magnus 

Ødegaard Lågeide, 

Daniel Flydal og Fillip 

Røed Gjeraker 

 

NFF Hordaland G2009 

Mads Håvåg-Eide 

 

 

Utmerkelser 
Hederstegn i sølv i Fana 

Idrettslag 

Helge-John Hildershavn 

 

Hederstegn i bronse i 

Fana Idrettslag 

Kjeld Erik Ellingsen og 

Asle Loftaas  
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Medlemstall  

Kvinner 

Alder 2018 2019 2020 2021 2022 

0-5 3 1 14 25 35 

6-12 117 124 138 161 186 

13-19 104 99 76 78 68 

20-25 14 18 12 19 16 

26 > 62 47 44 62 67 

Sum 300 289 284 345 372 

Menn 

0-5 47 38 52 90 89 

6-12 432 429 412 408 445 

13-19 260 242 217 243 251 

20-25 27 34 27 51 60 

26 > 244 244 177 255 271 

Sum 1010 987 885 1047 1116 

Totalt 1310 1276 1169 1392 1488 

Passive 41 46 51 27 31 

Fana IL Fotballs offensive tilnærming til fotballaktivitet både under og etter 

koronapandemien har gitt positive ringvirkninger for medlemstallet. Særlig antall 

barnefotballspillere øker jevnt og trutt noe som forhåpentligvis kan danne grunnlaget 

for vekst i ungdomsfotballen om noen år. 

 

Videre har medlemssystemet Spond fått virke enda et år hvilket har gitt klubben en 

tilnærmet komplett oversikt av alle involverte. 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

Styret

Daglig leder

Klubbdrift Sport

Barnefotball

Ungdoms-
fotball

Seniorfotball

Marked og 
arrangement

Bærekrafts-
arbeid

Kontrollutvalg Valgkomité
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Fotballutdanning 
 

Seniorfotball 
Med en koronapandemi på kraftig hell kunne klubbens seniorlag endelig forberede seg 

på fotballsesong med flust av kamper både om våren og høsten. Et tilnærmet normalt 

seriespill ble godt tatt imot av flere hundre seniorspillere som spiller syver- eller 

elleverfotball. 

 

Damelaget 

Etter å ha gjennomført 2021-sesongen med en midlertidig trenerløsning overtok Maria 

Brochmann sjefsstolen på Fana IL Fotballs damelag. Selv om Champions League-spill 

på Brann Stadion selvfølgelig skal være prioritert har Brochmann startet å utforske 

trenerrollen for fullt. 

 

I Fana IL Fotball har Brochmann - sammen assistenttrenerne Ashley Thompson og 

Nora-Marie Bore Tvedt - ledet et damelag med rutinerte og erfarne spillere som har 

vært mikset sammen med flere purunge talenter. I rollen som hovedtrener på klubbens 

representasjonslag har altså Brochmann også være en viktig spillerutvikler ved å følge 

opp de fremste talentene og gitt dem tillit over tid også i kampsituasjon. 

 

Til tross for at sesongoppkjøringen ble kraftig amputert grunnet et rekordforsøk i 

sykdomstilfeller stilte Fana-jentene til seriestart med godt mot. Det ble tidlig klart at den 

fysiske forfatningen kunne vært bedre og at laget måtte spille seg i form. Dette gjorde 

man i midlertidig til gangs og selv prestasjonene varierte innkasserte laget rikelig med 

poeng. 

 



 

 
Side 10 

Omleggingen av seriesystemet gjorde at gulroten med å rykke opp var tatt bort. 

Resultatmessig handlet derfor alt om å befeste sin posisjon på øvre halvdel av tabellen 

slik at videre eksistens i en spisset 3. divisjon ble sikret. 

 

Selv om avstanden til topplagene fra Voss og Sotra ble unødvendig stor viste Fana-

jentene at man på sitt aller beste kunne gi alle motstandere kamp til døren. Dette ble 

bekreftet i sluttspillet i KM hvor laget tok seg helt til finalen. 

 

Flere treningsvillige jenter fikk på mange måter sitt gjennombrudd i 2022-sesongen. 

Adina Utkilen Raa - som ble kåret til årets unge spiller - banet definitivt vei for gode 

venninner med knallhardt arbeid og flust av målpoeng. 

 

Etter endt sesong ble Kine Bøe Risa kåret til årets spiller. En bauta på laget som virkelig 

har tatt tak gjennom 2022-sesongen. Som en god dirigent har Bøe Risa styrt orkesteret 

offensivt, men også vært solid i arbeidet uten ball. Bøe Risa har vært superviktig og 

dessuten aldri ankommet Nesttun Idrettsplass uten et sprudlende godt humør. 

 

Maja Speerstra Østervold noterte seg dessuten for flest mål. Østervold har alltid vært 

den fødte målscorer og kan bekle flere posisjoner fremover i banen. Med eminent 

teknikk og store forståelse for spillet har Østervold scoret mange vakre og viktige mål 

for damelaget i 2022-sesongen. En drømmespiller å ha på laget både på og utenfor 

banen.  
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Spiller Kamper 

Malin Solheim 26 

Adina Traa Utkilen 25 

Kine Agathe Bøe Risa 25 

Maja Speerstra Østervold 25 

Sandra Aune Sletten 24 

Maren Stavang Olsen 24 

Andrine Røttingen Døsen 24 

Lisa Bontveit Seim 24 

Emilie Grung 22 

Emma Speertra Østervold 22 

Stine Johannessen 22 

Silje Brattelid 21 

Doneta Padvaiskaite 19 

Stine Rygel 17 

Aurora Hafsås Eilertsen 13 

Sofie Skauge Schutz 11 

Julie Martine Ervik Berntsen 11 

Stine Zahl Jensen 10 

Amalie Friis Arnoldsen 10 

Hannah Røttingen 9 

Helene Barnung Aasved 8 

Tuva Hamre Hatlegjerde 5 
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Herrelaget 

Prosjektet med Ørjan Håland og herrelaget har over lengre tid vist stor progresjon og 

evne til å ta eierskap i alle faser av spillet. Positiv, hurtig og energisk angrepsfotball har 

utvilsomt resultert i utvikling av både enkeltspillere og lag. Kontinuitet i alle ledd har 

nærmest blitt et oppbrukt uttrykk i det møysommelige arbeidet med å forme troppene 

på Nesttun Idrettsplass. Rutinerte og erfarne spillere mikset sammen med purunge 

talenter utgjør sammen et attraktivt utviklingsmiljø mange har lyst til å være en del av. 

Selv med en oppløftende 2021-sesong friskt i minnet gikk herrelaget til seriestart med 

noenlunde samme mannskap - for en gangs skyld uten å ha levert spillere til 

toppfotballen. 

 

Et flertall spillere i herrelagets tropp har selvsagt tatt steg for steg i utviklingsløpet mot 

toppfotballen. Fana-guttene gjennomførte derfor en ambisiøs sesongoppkjøring som 

startet allerede i slutten av november da utviklingen av de fysiske fotballferdighetene 

hadde førsteprioritet innledningsvis - før formen ble spisset med et antall 

treningskamper de siste månedene. Til tross for varierende prestasjoner gjennom 

vinteren kunne hovedtrener Håland rapportere om at den etter hvert godt innprentede 

Fana-stilen fortsatt var i takt og at troppen med få unntak var skadefri og sulten på å 

spille om poeng. 

 

Etter å ha nærmest vært uslåelig i hele halve 2021-sesongen ble vårsesongen som en 

eneste lang berg-og-dalbane. I seriepremieren ble Fana-guttene regelrett ydmyket av 

et tent og kraftig forsterket Brann 2-lag. Jordskjelvet som inntraff i dette oppgjøret 

forfulgte på mange måter Fana-guttene i altfor mange kamper. Høye topper og dype 

daler kan egentlig beskrive prestasjonene godt frem til sommerferien. Heldigvis var det 

eneste som har stått i hodet på trenerteamet å gjenskape og forsterke positive detaljer i 

alle faser av spillet. 

 

I NM for menn slapp man unna med skrekken da Frøya ble en tøff nøtt å knekke i den 

første ordinære runden. Avansementet ble heldigvis sikret med et nødskrik og gav Fana 
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IL Fotballs herrelag mulighet til å bryne seg på motstand fra Eliteserien også dette året. 

Selv om Haugesund til slutt kunne puste lettet ut ble en god og positiv opplevelse da 

Fana IL Fotball inviterte til cupfest både på og utenfor banen. Med stor støtte fra 

fullsatte tribuner leverte Ørjan Hålands disipler en imponerende forestilling og holdt liv i 

håpet om cupbombe helt til siste slutt. 

 

Haugesund-kampen bekreftet også det faktum at et ungt og fremadstormende Fana-

lag på sitt beste kunne være vanskelig nøtt å knekke. Med dette friskt i minne tok 

herrelaget kamp for kamp utover høsten og spilte inn den ene trepoengeren etter den 

andre. Plutselig var en skuffende plassering som middelhavsfarer byttet ut med lukten 

av opprykkskamp. 

 

I det serien spisset seg til og Norsk Tipping-ligaen skulle avgjøres krydret Ørjan Håland 

høstsesongen på helt spesielt vis. Alle som kjenner herrelagets hovedtrener vet at 

Håland er en skikkelig familiekjær mann med stor passion for Fana IL Fotball. Dette lot 

seg kombinere på selveste bryllupsdagen med vielse, fotballkamp, middag og fest på 

Nesttun Idrettsplass. Med en fortjent 3-1-seier mot Brodd kunne en av Hålands største 

tilhengere storme banen iført en fullverdig brudekjole. 

 

Fryktinngytende form gjennom hele høsten var allikevel ikke nok til å spise opp 

forspranget Brann 2 hadde opparbeidet seg. Dermed endte Fana-guttene nok en gang 

opp på en hederlig og solid, men likefullt kjedelig andreplass. 

 

På Fana IL Fotballs årsfest ble Malvin Ingebrigsten kåret til årets spiller. Ingebrigsten 

kom til klubben som midtbanespiller, men ble raskt omskolert og dyrket som en 

moderne midtstopper i jakten på videre utvikling. Med stor treningsiver, nysgjerrige 

tilnærming og svært gode ferdigheter har Ingebrigsten tatt enorme steg og utviklet seg 

til å bli en av regionens mest spennende spillere i sin posisjon. En hardtarbeidende type 

med positiv aura av de sjeldne. Ingebrigsten er en drøm for medspillere og trenerteam 

som alltid står opp for de rundt seg. 
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Fredrik Fosse-Iversen stakk på sin side av med utmerkelsen som årets unge spiller. 

Fosse-Iversen er sønnen til sin far og har alltid hatt fascinerende fotballferdigheter - i 

tillegg til å være flink i avansert matematikk. Med et sjeldent rykk og driv med ballen har 

midtbanespilleren skap ubalanse gjennom motstandernes ledd i tide og utide gjennom 

hele sesongen. En vaskekte Fana-gutt som har vokst opp på Nesttun Idrettsplass og 

gjennomført reisen fra Knøttefotball til å bli en skikkelig profil. 

 

Videre ble Tim Nilsen tildelt en fortjent statuett som årets toppscorer på herrelaget. 

Fargeklatten Nilsen vendte tilbake til Fana IL Fotball med masse tatoveringer og en nese 

for mål. Et råskinn av en angrepsspiller med hjerte av gull. I likhet med resten av 

herrelaget var Nilsen relativt beskjeden gjennom vårsesongen. Utover høsten løsnet det 

for alvor og anført av en brennhet målsnik ble andre halvdel av sesongen langt mer 

lystbetont. Tjuefem scoringer på tjueto kamper lar seg høre uansett nivå.  
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Spiller Kamper 

Simen Brekkhus 28 

Petter Havsgård Martinsen 27 

Fredrik Fosse-Iversen 25 

Anders Sørevik 25 

Malvin Ingebrigtsen 25 

Vebjørn Høynes 24 

Anders Grindheim Njøs 22 

Tim Nilsen 22 

Lars Christian Mioldestad 20 

Joachim Dankertsen 17 

Ådne Nissestad 16 

Herman Stang Stakset 13 

Henrik Mathias Bakke 13 

Simon Midtgaard 13 

Trym Nazoori Adonaba 12 

Eirik Opheim Moldenes 12 

Håvard Nødset Rosø 11 

Bendik August Engen 11 

Isak Østerbø Fimland 9 

Henrik Leander Øvrebø Flagtvedt 7 

Ivar Nå Aga 7 

Nikolai Nitter 7 

Trym Vatn Øvreberg 6 

Yevhenii Martynenko 6 
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Fana SuperTeam 

Fana SuperTeam er en viktig del av Fana IL Fotball. Laget trener hver uke og spiller sine 

kamper i Stjerneserien samt deltar på ulike cuper. Fana SuperTeam bygger opp om 

Fana IL Fotballs visjon om «fotball for alle» og idrettsgleden er det i alle fall intet å si på. 

De siste årene har antall spillere vokst betydelig - fra cirka 10 spillere ved oppstarten for 

snart 20 år siden er det nå antallet spillere tilknyttet Fana SuperTeam over 30. 

  

Fana SuperTeam har vært driftet av Elling Sundberg, Helge Aasheim, Maren Olsen 

Stavang og Ingvild Fjeldstad Morken. Disse har gjort en fantastisk innsats gjennom hele 

året og vært en avgjørende faktor for driften av laget i trening, kamp og på turneringer. 

  

Som vanlig deltok Fana SuperTeam på Landsturneringen som dette året ble arrangert i 

Kristiansand. Her fikk laget noen fine dager og som vanlig var det banketten og dans 

som var høydepunktet. 

 

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. 

 

2021-sesongen gav et etterlengtet gjensyn med gamle travere, stjerner og legender. Et 

stort flertall av disse passet på å holde formen vedlike også inn mot et nytt fotballår. 

 

Dermed stilte Fana IL Fotball med lag for damer syver, herrer syver og samtlige 

veteranklasser.  

 

Selv om innsatsen var upåklagelig fra alle var det særlig damer syver og herrer syver 

som kunne skrive hjem om overveldende resultater. Begge lagene vant nemlig sine 

avdelinger og tronet øverst på tabellen ved sesongslutt. Nok en fjær i hatten og stjerne i 

margen til Ronny Thømt Baldersheim og Martin Ougendal som har ledet disse 

treningsgruppene i mange år. 
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For Fana 3 sin del ventet utfordringer på løpende bånd fra første til siste serierunde. 

Som nyopprykket fikk man det tøft i en ny divisjon og særlig på bortebane var det lite 

som stemte. Lenge så det ut til at den fine gjengen med unge voksne skulle rykke ned, 

men regler er til for å følges og kontrakten i 6. divisjon ble sikret på overtid av overtiden. 

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 

Skorpion Gemini Oberon Callisto 

Orion Merkur Sirius Lynx 

Hydra Saturn Castor Neptun 

Jenter Pegasus Miranda Ariel Føniks 

 

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 

Calypso Atlas Dragen 

Jupiter Titan Herkules 

Uranus Triton Pluto 

Jenter Venus Tellus Mars 
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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 2022 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 G14A G15A G16A 

G13-2 G14B1 G15B  

G13-3 G14B2   

Jenter 
J13-1 J14-1 J15A  

J13-2    
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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 

 G19A 

 G19B-2004 

Jenter J17A - 

 

Volvat FFO 

Fotballspillere fra seks forskjellige skoler nyter tilværelsen etter skoletid på Volvat FFO. 

 

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. 

 

Også gjennom 2022 har Volvat FFO blitt tatt i mot med åpne armer og en 

oppslutningen enhver klubb kan drømme om. Etterhvert rutinerte FFO-spillere har 

sammen med nysgjerrige og spente debutanter møtt på skoleplassen ved skoleslutt for 

så å ta seg trygt til Nesttun Idrettsplass - enten ved bruk av apostlenes hester eller 

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

på tvers av lag, klubber og skoler. FFO-spillere fra forskjellige miljøer har sammen skapt 

en sosial møteplass 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. 

 
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. 
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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. 

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

skoletid i fotballsesongen 2022. 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. 
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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. Med 

målrettet og hardt arbeid over tid skal G13-, G14-, G15-, G16- og G19-laget kvalitetssikre 

at det også i fortsettelsen vil være en stabil kø av talentene på vei mot 

representasjonslag og toppfotball.  

 

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

Akademilagene har selvsagt også dyrket samme fagprioriteringer og metodikk hvilket 

skal eliminere mulige tilfeldigheter og skape trygghet for spillerne i en styrt 

hospiteringsordning. 

 
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. 

 

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. 
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Samarbeidsavtale med Sædalen IL 

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

å styrke jente- og damefotballen. Koronaviruset og etterslep etter pandemien har 

preget utøvelsen av denne uten at troen på planene har blitt svekket av den grunn. 
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Utviklingspersonell i Fana IL Fotball 

Jørn Håkon Brøste Trener Fana J2016 Pegasus 

Eirik Krohn Knudsen Trener Fana J2016 Pegasus 

Kristel Engeset Trener Fana J2016 Pegasus 

Susanne Irene Trønnes Trener Fana J2016 Pegasus 

Frøydis Morken Trener og lagleder Fana J2016 Pegasus 

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 

Jon Langeland Trener Fana J2015 Miranda 

Ingvild Meldal Trener Fana J2015 Miranda 

Frank Daltveit Lagleder 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 

Harald Haugan Trener Fana J2014 Ariel 

Nils Jørgen Selvik Trener Fana J2014 Ariel 

Eva Rønneseth Lagleder Fana J2013 Føniks 

Espen Brekke-Molund Trener Fana J2013 Føniks 

Marius Erdal Trener Fana J2013 Føniks 

Rune Moldestad Trener Fana J2013 Føniks 

Ha Reem Omer 

Mohammed 
Trener Fana J2013 Føniks 

Adrian Rutle Trener Fana J2012 Venus 

Christian Sortland Trener Fana J2012 Venus 

Thor Birkeland Trener Fana J2012 Venus 

Lisbeth Heggland Lagleder Fana J2012 Venus 
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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 

Kim Kristoffersen Trener Fana J2010 Mars 

Kjetil Thorset Trener Fana J2010 Mars 

Knut Bjørlo Trener Fana J2010 Mars 

Hans Magnus 

Ødemark Dyrdal 
Trener Fana J2015 Miranda 

Aleksander Martinsen Trener Fana G2016M Skorpion 

Sigurd Lilje Trener Fana G2016M Skorpion 

Eldbjørg Njøs Trener og lagleder Fana G2016M Skorpion 

Kristoffer Gytre Trener Fana G2016S Orion 

Øyvind Engan Trener Fana G2016S Orion 

Stian Nygård Trener og lagleder Fana G2016S Orion 

Joacim Hetlevik Englund Trener Fana G2016U Hydra 

Joakim Lund Trener Fana G2016U Hydra 

Kim Korsby Trener Fana G2016U Hydra 

Martin Espevik Andreassen Trener Fana G2016U Hydra 

Tom Vargevik Riise Trener Fana G2016U Hydra 

Christer Mathisen Trener og lagleder Fana G2016U Hydra 

Marita Klyve Lagleder Fana G2016U Hydra 

Anders Herland Trener Fana G2014U Castor 

Ørjan Fosså Trener Fana G2014U Castor 

Jan Erik Kronstad Lagleder Fana G2014U Castor 
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Thor Birkeland Trener og 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 

Åse Stavland 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 

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 
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Christian Dørum Trener 
Fana G2012US 

Calypso/Jupiter 

Erik Ulvesæter Trener og lagleder 
Fana G2012US 

Calypso/Jupiter 

Toralf Wågheim Trener og lagleder 
Fana G2012US 

Calypso/Jupiter 

Kjell Amund Brunvoll Trener Fana G2012M Uranus 

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 

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 

Erlend Bang Abelsen Trene og lagleder Fana G2010U Herkules 

Jørn Tage Hereide Trener Fana G2010U Herkules 



 

 
Side 29 

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 

Øystein Meling Trener Fana G2010M Dragen 

Sindre Flydal Lagleder Fana J2009 

Henning Iversen Trener Fana J2009 

Kristoffer Nygaard Trener Fana J2009 

Lars Fagerås Trener og lagleder Fana J2009 

Morten Myhren Trener Fana J2009 

Silje Bratteli Trener Fana J2009 

Terje Lågeide Trener Fana J2009 

Frank Daltveit Lagleder Fana J2008 

Espen Brekke Molund Trener Fana J2008 

Christian Taule Trener Fana J2008 

Per Otto Ringstad Trener Fana J2007 

Andrew Harrison Trener Fana J2007 

Øystein Meling Lagleder Fana J2007 

Arve Kvåle Trener Fana J2007 

Irene Sellevåg Lagleder Fana J2005 

Frode Raa Trener Fana J2005 
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Stian Bussesund Trener Fana J2005 

Hans Berge Trener Fana J2005 

Finn Hovde Lagleder Fana G2009 

Dan Vilhelm Dyrnes Trener Fana G2009 

Per Halvard Merkesdal Trener Fana G2009 

Torbjørn Lomeide Trener Fana G2009 

Thomas Andersen Trener og lagleder Fana G2009 

Bernt-Olaf Flem Trener Fana G2009 

Håvard Loftheim Trener Fana G2009 

Øystein Sivertsen Trener Fana G2009 

Geir Bjørkeli Lagleder Fana G2009 

Eivind Nordbye Trener Fana G2009 

Stephan Lien Trener Fana G2009 

Henning Lien Trener Fana G2009 

Ole-Vidar Andersland Trener Fana G2009 

Simon Markegård Trener Fana G2009 

Svein Rydland Trener Fana G2009 

Magnar Oma Trener og lagleder Fana G2008 

Kenneth Lilleskare Trener og lagleder Fana G2008 

Ørjan Øksnes Lagleder Fana G2008 

Jan Øyvind Svardal Trener Fana G2008 

Henning Nøttveit 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 

Bjørn Kvisvik Lagleder Fana G2007-2 

Rasmus Øxnevad Trener Fana G2007-2 
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Robin Kjell Tshisekedi Trener Fana G2007-2 

Rasmus Øxnevad Trener Fana G2007-2 

Dan Vegard Vårdal Trener Fana G2007-2 

Asle Lohne Lagleder Fana G2007-2 

Adrian Nygård Trener Fana-akademiet G14 

Eivind Iversen Trener Fana-akademiet G14 

Trond Falck Kleppe Lagleder Fana-akademiet G14 

Rune Torgersen Lagleder Fana-akademiet G14 

Aleksander Fredriksen Trener Fana-akademiet G14 

Trym Sørum Trener Fana-akademiet G15 

Jan Petter Hauge Trener Fana-akademiet G15 

Eirik Haugen Tveit Trener Fana-akademiet G15 

Terje Lågeide Lagleder Fana-akademiet G15 

Merete Sjursen Lagleder Fana-akademiet G15 

Markus Warncke Lagleder Fana-akademiet G15 

Linda Hilland Lagleder Fana-akademiet G16 

Alexander Stockinger Trener Fana-akademiet G16 

Petter Martinsen Trener Fana-akademiet G16 

Harald Bastiansen Lagleder Fana-akademiet G19 

Alexander Fredriksen Trener Fana-akademiet G19 

Julian Mellingsæter Trener Fana-akademiet G19 

Anne Bjune Lagleder Fana G19-2004 

Trond Klausen Trener Fana G19-2004 

Jostein Kjærefjord Trener Fana G19-2004 

Alexander Wergeland Trener Fana G19-2004 

Maria Brochmann Trener Damelaget 

Nora Marie Bore Tvedt Lagleder Damelaget 

Asle Loftaas Materialforvalter Damelaget 

Ashley Thompson Trener Damelaget 
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Harald Andreassen Materialforvalter Herrelaget 

Ørjan Haaland Trener Herrelaget 

Trym Elling Sørum Trener Herrelaget 

Alexander Stockinger 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 

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 

Martin Ougendal Lagleder Fana H7 

Andre Kruger Lagleder Fana H7 

Bjørn Omholt Lagleder Fana V40 

Tor Gjøstein Lagleder Fana V50 

Øystein Amland Lagleder Fana V60 

Frode Christiansen Trener Fana V60 

Dagfinn Amundsen Trener Fana V60 
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Dommere 
Koronapandemien medførte sterkt redusert aktivitet i 2020 og til dels også 2021. Dette 

resulterte i at flere dommere har gitt seg og at antall Fana-dommere er betydelig 

redusert. Heller ikke i 2022 fikk Fana IL Fotball gjort et krafttak for å øke 

dommerstanden i klubben.  

 

Dommerkursaktiviteten var fortsatt 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. 

 

Forhåpentligvis kan det store antallet deltakere på de siste kursene være mer aktiv i en 

ny sesong og få smaken på rollen som nøytral kampleder. 

 

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

dommere i tiden som kommer. 

 

På toppnivå har Sivert Øksnes Amland og Maren Hatletvedt fortsatt å levere gode 

prestasjoner. Amland har dømt så og si fast i Eliteserien, mens Hatletvedt har ledet 

kamper i 1. divisjon kvinner og fått svært gode skussmål. 

 

Dommerstaben i Fana IL Fotball 2022 

Maren Hatletvedt Forbundsdommer 

Sivert Amland Forbundsdommer 

Anette Rydland Kretsdommer 

Martin Eilertsen Kretsdommer 

Silje Brattelid Kretsdommer 

Lars Martin Havelin Kretsdommer 

Sarah Onarheim Meling Kretsdommer 
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Disiplinærsaker 
Fana IL Fotball har ikke hatt noen disiplinærsaker i fotballsesongen 2022. 

Protester 
Fana IL Fotball har ikke avlagt noen protester i fotballsesongen 2022. 
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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. Oppstarten av dette programmet har latt 

vente på seg uten at det på noen som helst måte har blitt lagt ned - tvert i mot. 

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 2022-sesongen et utrolig viktig verktøy for å inkludere flest mulig 

spillere i fotballutdanninngen på Nesttun Idrettsplass. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 
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 

Store mengder utstyr og klær fikk tilbake et fotballhjem da hele gjenglemtstasjonen ble 

stilt ut. 

 

Sesongen var hektisk for alle involverte i Fana IL Fotball da mange positive 

fotballaktiviteter i tur og orden avløste hverandre - dagtid og kveldstid i både hverdag 

og helg. Dette kan kanskje forklare hvorfor gjenglemtstasjonen ble fylt til randen. 

 

Det var derfor svært gledelig at mange årvåkne foreldre tok turen innom Nesttun 

Idrettsplass da bærekraftsansvarlig Magnus Thorsen inviterte til en aldri så liten utstilling 

av fotballutstyr i gymsalen. 

 

Et av flere tiltak i Fana IL Fotball for å sikre økt levetid og gjenbruk av produkter. 

 

Med en stadig kø av besøkene fikk det meste som var gjenglemt bein å gå på. Et fint lite 

bidrag i en stor helhet da produksjonen av klær og utstyr er energikrevende og ofte 

forurensende. Dermed var det mange som sparte både miljøet og lommeboken for en 

unødvendig belastning. 

 
Digital plattform 

Klubben har også videreført aktiviteten i en egen Facebook-gruppe med formål om å 

legge til rette for økt gjenbruk av fotballklær og -utstyr i Fana IL Fotball. 

 

Solkraftanlegg 

Sammen med markedsledende samarbeidspartnere har gått Fana IL Fotball i bresjen for 

et unikt, banebrytende og bærekraftig pilotprosjekt. 

 

Klubben sterkt på både økonomi og sosiale forhold , men har avdekket et 

forbedringspotensial hva det gjelder klima og miljø. 
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Erkjennelsen av at Fana IL Fotball må fokusere mer på klima og miljø-dimensjonen har 

naturligvis inspirert klubben. Fana IL Fotball har derfor tatt initiativ til et spennende 

samarbeid for å gå i takt med resten av verdenssamfunnet - muligens også sette seg i 

førersete. 

 

Fana IL Fotball skal møte energikrisen med en av klubbens verdier - handlekraft. 

 

Med store ambisjoner har Fana IL Fotball tatt initiativ til et innovativt og fremtidsrettet 

samarbeid med nøye utvalgte samarbeidspartnere - Corvus Energy, Volte og 

Solcellekraft. 

 

Sammen har de involverte virkelig funnet tonen og jobbet frem et spennende konsept 

som kan skape en ny æra for bærekraftig drift. Solcellepanel fra Solcellekraft, Corvus 

Energy sine batteripakker og Volte sin teknologi er hver for seg storartet, men ikke 

revolusjonerende. 

 

Kombinasjonen av energiproduksjon, lagring på vintagebatterier og den råeste 

teknologien gjør dette til et pilotprosjekt Norge - og kanskje verden - ikke har sett 

maken til. 

 

Den avanserte teknologien til Volte bidrar til dype analyser for å avdekke potensialet i 

egen strømproduksjon og når forbruket bør skje. Ved å benytte revolusjonerende 

styringsverktøy kan energi lagres på Corvus Energy sine batteriene for så å bli tatt i bruk 

på riktige tidspunkt for maksimal utnyttelse og effekt. 

 

Det siste halvåret har Solcellekraft og Volte gjort et grundig forarbeid for å få fakta på 

bordet med tanke på sol og batteri. I korte trekk viser denne at klubbhuset på Nesttun 

Idrettsplass kan bli et energipositivt fra april til september - og langt på vei bli 

selvforsynt året sett under ett. Overskuddsenergi lagres nemlig på batterier for forbruk i 

måneder hvor behovet er større enn produksjonen. 
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Gjenbruk av Corvus Energy sine batterier er et nytt kapittel som egentlig hører 

fremtiden til og sørger for at disse får et komplett kretsløp med lengst mulig levetid og 

flere bruksområder. 

 

Samtidig som Fana IL Fotball reduserer sitt eget bærekraftsavtrykk betydelig vil 

strømregningen så og si forsvinne. Sparte kostnader som klubben mye heller skal 

investeres ute på banen - til det beste for over 1 200 aktive fotballspillere. 

Sammen med Corvus Energy, Volte og Solcellekraft har man altså kommet frem til en 

løsning som er vinn-vinn-vinn for alle parter. 

 

Pilotprosjektet kan definitivt bane vei for andre idrettslag eller bedrifter og på denne 

måten sette fart på grønn omstilling. Til tross for dette hadde en realisering trolig aldri 

vært mulig uten at Sparebanken Vest ble med på laget. 

 

Sparebanken Vest tildelte nemlig klubben en miljøvennlig milliongave og avgjørende 

bidrag for realisere prosjektet som er opptatt av det grønne skiftet og bedre 

oppvekstvilkår. 

 

Ved å få mulighet til å gå i bresjen på disse områdene forplikter alle involverte seg til 

kunnskapsutveksling og kompetansedeling - noe som kan komme veldig mange gode 

til i fremtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Side 42 

Marked og arrangement 
 

Marked 
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. 

 

Stillingen som salgs- og og partneransvarlig ble derfor utlyst i midten av november og 

fikk mange gode søknader. 

 

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

ansettelsen av Helge Algerøy som ny salgs- og partneransvarlig. Ut i fra et stort og 

sterkt startfelt hvor de heteste kandidatene måtte gjennom en grundig 

ansettelsesprosess falt valget altså til slutt ned på nevnte Algerøy. 

 

Algerøy sluttet seg til maskinrommet på Nesttun Idrettsplass allerede første mars – klar 

for å brette opp ermene og bidra til at Fana IL Fotball øker inntektene og har fornøyde 

samarbeidspartnere på alle nivåer. 

 

Som salgs- og partneransvarlig har Algerøy fått en sentral rolle i Fana IL Fotballs videre 

utvikling hvor oppgaven med å styrke Fana-landslaget naturligvis vil være essensiell. 

Klubben har store ambisjoner for "business to business"-konseptet som tar 
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samarbeidspartnerne på alvor ved å være en arena for relasjonsbygging og 

forretningsutvikling - samtidig som idretten får avgjørende støtte til sitt 

samfunnsoppdrag. 

 

Det var derfor med stor glede og forventning Algerøy en liten måned inn i jobben 

presenterte terminlisten for Fana-landslaget med flere landslagssamlinger enn tidligere 

for å kunne skape et enda bedre grunnlag for spennende salgsmuligheter, ny 

kompetanse og økt samarbeid. 

 
En såkalt møtecup ble blant annet lansert som en ny arena for relasjonsbygging og 

forretningsutvikling. På møtecupen ble hele troppen på Fana-landslaget samlet for å 

gjennomføre en-til-en-samtaler seg i mellom. Med et fastsatt kampoppsett skal 

landslagsspillerne på noen få minutter gi hverandre målgivende pasninger og således 

legge opp til videre handel og samarbeid. Med stor iver og åpent sinn stilte altså en stor 

kontigent av bedriftsledere for å høste av hverandre spisskompetanse og 

kjerneprodukter. Gjennomgangsmelodien var udelt positiv - kanskje ikke så rart da 

mange åpnet opp spennende dører i nettverket med tanke på nye muligheter og 

avtaler. 

 

For å markere punktum på en innholdsrik sesong var offensive bedrifter kalt inn til årets 

siste tiltak på Fana-landslaget - bedriftsnettverket til Fana IL Fotball. Julefrokosten i 

Norges fineste klubbhus har etterhvert blitt en herlig tradisjon for lojale og viktige 

samarbeidspartnere. I tillegg var det åpnet opp for prøvespillere i form av bedrifter som 

er nysgjerrig på hvordan Fana-landslaget tar samfunnsansvar med relasjonsbygging og 

forretningsutvikling. Kong Vinter har de siste dagene skapt store utfordringer for 

mange, men stoppet ikke landslagsspillerne på Fana-landslaget fra å utøve 

relasjonsbygging i en særdeles hyggelig setting. 
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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. 

 

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. 

 

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 
2022-utgaven av Fana Kjøtt Vårcup, Bergen Jentecup og Fana Sparebank Barnecup ble 

gjennomført med mange smil om munnen. 

 

Endelig kunne spillere, trenere, foreldre og supportere slippe alle hemninger og nyte to 

utrolig flotte turneringsdager på Nesttun Idrettsplass. Uten nedstengning eller 

koronavennlig turneringskonsept ble gjennomføringen akkurat det barnefotballen har 

lengtet etter. 
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God planlegging - sterk gjennomføringsevne 

Siden nyttår har Fana IL Fotball finslipt på detaljene for å legge til rette for tre 

kvalitetsturneringer på Nesttun Idrettsplass. Som vanlig trakk klubbdriftsansvarlig Ketil 

Brekke i de riktige trådene på forhånd - få kan skilte med lengre fartstid og erfaring fra 

tilsvarende fotballarrangementer. 

 

Selv et finslipt turneringskonsept i bunn krever imidlertidig alle kvinner og menn til 

pumpene på kampdag. 

 

Å arrangere tiltak av denne størrelsen krever sitt, men kombinasjonen av nøye 

forberedelser og en imponerende kraftinnsats fra frivilligheten har de siste årene vist 

seg å være en uslåelig kombinasjon. Fotballmødre- og fedre stilte hele helgen opp i 

hopetall for å bidra med stort og smått. Fana IL Fotball kan trygt konstatere at 

dugnadsinnsats og ønske om å bidra overhodet ikke har gått ut på dato. 

 

Flere hundre lag og mange nye beskjentskap 

Lenge før påmeldingsfristen gikk ut ble det klart at de tre barnefotballturneringene kom 

til å bli en høydare. Den eventyrlige oppslutningen føyde seg inn i rekken av bevis på at 

ingen kan få nok av gode arrangementer - til det beste for både spillere, trenere, 

foreldre og supportere. 

 

Ekstra hyggelig var det at lag fra klubber med lengre reisevei fant det riktig å avlegge 

Nesttun Idrettsplass et besøk de aktuelle helgene. Deltakelsen gav forhåpentligvis 

mersmak slik at disse blir et fast innslag på turneringene fremover - tilbakemeldingene 

kan i alle fall tyde på det. Å møte litt andre motstandere enn det man gjør i hverdagen 

kan fort være litt ekstra spennende og gøy. 

 

Som forventet tiltrakk grillkiosken til Fana Kjøtt seg mye oppmerksomhet for sine 

utsøkte hamburgere - med nøye utvalgt tilbehør. Sammen med byens beste hot-dog 

var dette åpenbart et attraktivt måltid for alle som hadde løpt sokkene av seg  
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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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Klubbdrift 
 

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. 

 

Også i 2022 var det et fokus på banene på Nesttun Idrettsplass. Bane 1 ble kraftig 

oppgradert i 2021 og var stort sett en drøm å spille på for både hjemmelag og bortelag. 

Dog er kvaliteten på lyset en skikkelig hemsko for brukerne av denne banen. 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. 

Utover Nesttun Idrettsplass er det god fotballaktivitet på banene ved Nordahl Grieg 

videregående skole, Midtun skole og Ulsmåg skole. 

 

Brukstillatelse for familieparken 

Siden mai 2022 har Nesttun Idrettsplass vært omgjort til et eneste stort anleggsområdet 

- sett vekk i fra kunstgressbanene og klubbhuset. Ti måneder med høye gjerder og 
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vanskelig framkommelighet har vært en prøvelse for alle som skal utøve god 

fotballaktivitet. 

 

Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves. Bergen kommune sine planer har 

nemlig vakt oppsikt hos alle som har dypdykket i detaljene. 

 

At Nesttun Idrettsplass har tatt et et stort skritt mot å bli en helhetlig og allsidig 

familiepark har nesten vært umulig å ikke legge merke til. I tur og orden har trampoline, 

streetbasket, pumptrackbane, sandvolleyballbane, hinderløype og treningsapparater 

blitt etablert. 

 

I slutten av februar 2023 falt den midlertidige brukstillatelsen på plass hvilket betyr at 

den nye delen av Nesttun Idrettsplass endelig kan taes i bruk. Fortsatt gjenstår det noe 

småplukk noe den bunnsolide entreprenøren vil utbedre i løpet av våren. 

 

Med anlegget sin umiddelbare nærhet til Bybanen gjør Bergen kommune har planlagt 

for økt bruk av kollektivtransport. Parkeringsplassen har derfor bli betydelig mindre enn 

tidligere, men med tydelig tilrettelegging for funksjonshemmede. Historikken tilsier at 

det er på sin plass at denne parkeringen disponeres av Etat for idrett og Fana IL Fotball. 

 

For tilreisende lag vil det være mulig å benytte snuhammer og oppstillingsplass for 

busser. I hverdagen vil nok også en ny rundkjøring for av- og påstigning bli et positivt 

tilskudd. 

 

Mange har nok med årene hørt om storslåtte planer for å ferdigstille et av byens mest 

sentrale fotballanlegg. En 25 år lang ventetid er nå endelig over - Nesttun Idrettsplass 

har blitt ferdigstilt og oppgradert. 

 

Et særdeles viktig og kjærkomment tilskudd i Fana IL og Fana IL Fotball sitt arbeid med 

å skape gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. 
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All honnør til Sondre Haugland, Per-Henrik Justad og resten av gjengen i Etat for idrett 

som har forvandlet en steinrøys bak klubbhuset til et idrettsanlegg som nå legger til 

rette for mye mer enn bare fotball. 

Økonomi 
Årsresultatet i 2022 viser et overskudd på kroner 142 646. Det er bokført netto 

avskrivninger på kroner 568 524 samt at det er betalt avdrag på kroner 470 367. 

Kontantresultatet på total drift er således positivt med kroner 240 803. 

Likviditetssituasjonen ansees som god og kontantbeholdningen utgjør kroner  

6 902 649 ved årets utgang. 

 

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

per 31/12-2022 kroner 21 834 619. Annen egenkapital utgjør kroner 3 198 892. Fond for 

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

kroner 18 135 727. 
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Minneord til Egil Borge 
 

Klubblegenden Egil Borge gikk bort torsdag 3. mars 2022 - på stiftelsesdatoen til 

Fana IL - 92 år gammel. 

 

Med Egil Borges bortgang har klubben mistet sitt kanskje aller største klubbmenneske i 

Fana ILs historie. Egil går igjen i alt som omhandler Fana, Traverbanen og dagens 

moderne Nesttun Idrettsplass. Han har vært utøver, trener, lagleder, tillitsvalgt og 

selvutnevnt vaktmester og ordensmann - og ikke minst en humørspreder av rang. 

 

Det har nesten ikke vært en dag uten at Egil har vært på Nesttun Idrettsplass og i 

klubbhuset. Fra sin bolig i Tors veg har han hatt kort vei til sine kjære omgivelser. Det 

har knapt vært tatt et eneste spark på ballen uten at Egil har hatt kontroll på det, det 

være seg trening eller kamp. Med sin karakteristiske topplue på plass har han overvåket 

aktiviteten på hovedbanen fra sin plass oppe i gresskråningen. Interessen har vært like 

stor enten det er herrelaget, damelaget eller aldersbestemte lag som har trent. Ofte 

kunne han gå ned til trenerne og spørre: "Kem e han der? Han har talent og kan bli 

nokke". 

 

Mange unge har de siste årene spurt hvem som står der oppe og ser på. Trenerne har 

gjerne svart: "Det er han som er Fana". 

 

De kunne ikke hatt mer rett. Ingen har vært tettere knyttet til klubben enn Egil Borge. 

Og ingen har heller vært så populær blant både unge og gamle. Hele tiden har Egil vist 

et glødende engasjement, og sørget for å holde seg oppdatert på hvem som spiller 

hvor. Og ofte kunne han trekke både eldre og yngre til side og for å komme med 

velmente tips og råd etter kamper. 
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Egil har vært medlem av Fana Idrettslag siden 1946. Han deltok i et hopprenn på 

Totland. Etter andreplass der falt det naturlig å melde seg inn i idrettslaget. Han var 

aktiv i flere idretter, men fotball ble etter hvert hans dominerende interesse. Han fikk 

148 obligatoriske kamper for Fanas herrelag. I tillegg har han vært trener, lagleder, 

dommer, leder av fotballgruppen i flere perioder, medlem av ungdomsstyret og utført 

absolutt alt som kan tenkes av både små og store oppgaver for klubben. Til og med 

damelaget i håndball trente han en periode. 

 

Opp gjennom tidene er det ikke få spillere Egil Borge har vært enten trener eller 

lagleder for. Vi snakker nok ikke om noen hundre, men heller tusentalls. Ett år trente 

han alle lagene til Fana. Da mottsanderlagene kom til gamle Traverbanen, ble de tatt 

imot med både vennlighet og respekt fra Egil Borges side. Det samme gjaldt 

dommerne. Etter kampene kunne han gjerne være uenig med enkelte avgjørelser. Da 

opptrådte han høflig og lyttet til dommerens forklaring fremfor å skjelle vedkommende 

ut - en holdning som førte til at Egil ble en svært respektert person også i 

dommerkretser. 

 

Egil har selvfølgelig alt som kan tenkes av hederstegn i klubben, hederstegnet i bronse 

fikk han i 1968, sølvmerket to år senere, og gullmerket i 1975. I 2010 ble han utnevnt 

som æresmedlem. Inntil det siste var Egil nesten daglig å se på NIP'en. Han var fast til 

stede på lunsjsamlingene til Tirsdagsgjengens. Her møtes et tredvetalls medlemmer fra 

den eldre garde, snakker om gamle dager,og forteller en og annen skrøne. Så sent som 

dagen før han døde, var Egil innom klubbhuset. "Vi sees på fredag", sa han til farvel. Slik 

skulle det ikke bli. Heller ikke helgens planlagte hyttetur med sønnen ble det noe av. 

 

Etter at Egil ikke lenger hadde offisielle verv i klubben, fortsatte han med viktig, nyttig 

og annet frivillig arbeid for klubben. Som selvbestaltet vaktmester sørget Egil for at 

området ved Nesttun Idrettsplass skulle se best mulig ut. Om formiddagen kunne han 

sees vandrende rundt banen for å plukke opp rusk og rask som barn og unge hadde 

slengt fra seg. Og han var en mester i å finne baller som forsvant fra treningene, 
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spillerne som trente kunne lete aldri så lenge for å finne igjen baller som forsvant. 

Dagen etter dukket Egil opp i klubbhuset med de forsvunne ballene. Egil hadde 

tydeligvis nese for å finne dem. Hvis han syntes det gikk for lang tid mellom hver gang 

Bergen kommune klippet gresset rundt hovedbanen, var ikke Egil snauere enn at han 

skaffet gressklipper og gjorde jobben selv. 

 

I sitt liv utenom fotballen drev Egil Borge og konen garnbutikk bak Midtun skole. 

Garnhuset var en velrenommert butikk som samlet kunder fra store deler av Bergen. 

Egil Borge har også bidratt som sponsor for klubben opp gjennom årene. Ikke alltid de 

store engangsbeløpene, men heller over svært mange år. I sum har det derfor blitt 

ganske mye som han har bidratt med. Og hendte at en og annen spillere slet med å 

betale egenandel på treningsleir eller fotballsko, hendte det at han stilte opp som 

sponsor for vedkommende. 

 

Egil Borge har alltid hatt talegavene i orden. Det var derfor ikke uten grunn at han i sin 

tid var en populær visevert. Det har han vært i over 300 bryllup. 

 

Nå har stemmen hans stilnet og et rikt liv har tatt slutt. Fana har uendelig mye å takke 

denne ildsjelen for. Maken til klubblegende kan knapt finnes. Fana IL Fotball vil takke 

Egil for alt han har gjort for klubben, på idrettsbanen, på styrerommet, som et levende 

leksikon, som "vaktmester", som en god samtalepartner og for en glødende 

klubbinteresse til siste dag. 

 

Han vil bli dypt savnet på Nesttun Idrettsplass, og vi lyser fred over Borges gode 

minne. 
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Oppsummering / fremtidsutsikter 
 

Da fotballåret 2022 gikk mot slutten erstattet mange en hektisk hverdagslogistikk med 

litt latere dager i julehøytiden - en fortjent pust i bakken for alle involverte i Fana IL 

Fotball. 

 

Fana IL Fotball kan nemlig skilte med et tresifret antall ressurspersoner som i sum 

legger alle til rette for at barn, ungdom og voksne dyrker et bunnsolid fellesskap med 

god fotballaktivitet som et viktig verktøy. 

 

Skrekkhistorier og faresignaler om at frivillig arbeid er i ferd med å forsvinne hører 

definitivt ikke hjemme på Nesttun Idrettsplass. Derimot er det alltid behov og plass til 

flere bidragsytere i maskineriet - bare én time kan utgjøre en stor forskjell. 

 

Samtidig som Fana IL Fotball har utviklet seg til å bli en mønsterklubb på flere fronter er 

klubben på ingen måte immun mot krisene som nå utfordrer verdenssamfunnet. 

 

Inflasjon og energikrise kan fort bli en trussel mot aktivitetsnivået. Prisveksten 

kombinert med strømregninger av en annen verden har fått konsekvenser for Fana IL 

Fotball, men også for flere fotballfamilier. Med dette som bakteppet vil det være ekstra 

viktig at Fanafondet blir benyttet da dette er opprettet for å forhindre, forebygge og 

redusere utenforskap. 

 

Størrelsen på lommeboken skal aldri få avgjøre deltakelse eller ikke. 

 

At Fana IL Fotball er en sentral aktør i nærområdet ved å skape gode oppvekstsvilkår for 

barn og ungdom hadde aldri vært mulig uten gode støttespillere og 

samarbeidspartnere. 
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Samarbeidspartnere i Fana IL Fotball er også landslagsspillere på Fana-landslaget. 

 

Små og store bedrifter gir avgjørende støtte til idrettsbevegelsen gjennom profilering av 

produkter, tjenester og merkevare. Felles for dem alle er at bedriftene har utnyttet 

muligheten til å ta samfunnsansvar og samtidig tiltrekke seg verdifull oppmerksomhet 

for økt kjennskap og handel. 

 

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. 

 

Tusen takk til alle trenere, lagledere, frivillige og ansatte som gjør Fana IL Fotball bedre 

hver eneste dag - 365 dager i året. Samtlige fortjener all den oppmerksomhet de kan få. 

 

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. 

 

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. 


