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1.0.

STYRETS SAMMENSETNING I PERIODEN

Leder

Asbjørn Berland

Nestleder

Espen Kalland

Sekretær

Janne Fadnes

Kasserer

Hans Steinar Salbu

Styremedlem

Ricky Falk

Foreldrerepresentant

Frode Lægreid

Aktives representant

Lars Christer Salbu Hennemann

Varamedlem

Anna Olsson

Varamedlem

Jan Erik Johannessen

Revisorer

Bjarte Fagerås og Trond Lægreid

Valgkomité

Morten Ivarsen, Øyvind Trætteberg

Husstyre

Marit Revheim, Ricky Falk, Morten Ivarsen, Anna Olsson

Styret har i perioden avholdt 10 styremøter.
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2.0.

TRENING OG SPORTSLIGE RESULTATER
Også i år har trenerrollene i Fana Kajakklubb vært fordelt over flere trenere.
Morten og Anna har fulgt den eldste gruppen med treningsprogram og coaching.
Espen har med hjelp fra Andreas hatt ansvaret for gjengen fra 13 til 16 år. Denne
gruppen har økt treningsmengdene gjennom sesongen, og de viste en god utvikling fra
de første stevnene til avslutningen i september. På guttesiden var alle utøvere 1. År i
sine respektive klasser, så det skal bli spennende å se hva de kan gjøre i 2018. Silje,
Erlend og Marit har vært trenere for den yngste gruppen fra 10 -13 år. De har to
treninger per uke i klubben.
I vintersesongen har de yngste hatt ukentlig trening i gymsalen på Kirkevoll, samt
torsdagstrening i klubben
Høsten 2016 startet Padleforbundet opp et nytt prosjekt kalt "Flere padletalenter mot
internasjonalt toppnivå». Målet med prosjektet er å øke bredden for å sikre at vi har
topper som kan delta og kjempe om medaljer på internasjonalt nivå. Strategien er å
øke lokalt samarbeid og kompetanse mellom klubber i nærområdet. Målgruppen er
utøvere i alderen 14-19 (+/-) som viser treningsvilje og engasjement. I
regionsamarbeidet for Vestlandet har Fana Kajakklubb hatt 6 utøvere, samt 2
hospitanter og de har hatt weekendsamlinger i Tysvær, Laksevåg og Fana.
Totalt 16 utøvere fra Fana KK har deltatt på Norges Cup i 2016. Av 17 klubber ble vi
nr. 7, vi tapte mange poeng på at våre beste utøvere ikke kunne delta på flere NCstevner pga landslagsoppdrag. Vi må fortsatt jobbe med å få større bredde, og med å
være representert i alle aldersklasser på jentesiden.
Daniel Salbu, Magnus Ivarsen, Hakeem Teland ble tatt til å representere Norge i
internasjonale senior konkurranser som WC, EM og VM. Den sterkeste prestasjonen
sto Daniel Salbu for med 6. plass på VM K-1 maraton. Harald Ivarsen representerte
Norge i junior EM og VM.
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2.1.

STEVNER OG SAMLINGER

Copenhagen Spring regatta 22.-23 april
Senior:
Daniel Salbu: nr 3 k-1 1000, nr 2 k-2 500m
Hakeem Teland nr 2. K-1 200m, nr 1 k-2 200m, K-4 500m
Magnus Ivarsen: nr 1 k-4 500m
Junior:
Harald Ivarsen: nr 1 k-1 + k-2 200m, nr 2 k-4 500m

NASJONALE STEVNER (med medaljeresultater på mesterskap)

NC1 i Årungen/Strand 20. – 21. mai

NC2 Årungen/Oslo 17. – 18. juni

UM K-1/NC3 i Bergen/Laksevåg 24. – 25. juni

Blindleialøpet 22. juni
K2 Magnus/Morten Ivarsen

NM/UM maraton/NC 4Oslo/Bærum 19. – 20. august
Daniel Salbu 1. plass
Magnus Ivarsen 2. plass
NM k-1/UM lagbåt/NC 5 i Kristiansand 2. – 3. september
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Magnus Ivarsen 2. plass 5000m
Hakeem Teland 2. plass 200m

NM lagbåt/NC 6Tysvær 16. – 17. September:
Magnus/Hakeem 1. plass K2 200m, 2. plass K2500m
Daniel/Magnus 1. plass K2 1000m og K2 5000m
Harald/Hakeem/Magnus/Lars Chr. Salbu 2. plass K4 200m
Harald/Hakeem/Magnus/Daniel 1. plass K4 500m og K4 1000m

LANDSLAGSOPPDRAG (deltakelse + medaljeresultater)

WC2 26.-28.05 Szeged, Ungarn Magnus Ivarsen og Hakeem Teland

WC3 2.-4.06 Beograd, Serbia:Magnus Ivarsen, Hakeem Teland og Daniel Salbu

U23/Junior EM 22.-25.06 Beograd, Serbia: Hakeem Teland, Harald Ivarsen

EM senior Plovdiv, Bulgaria: Magnus Ivarsen, Hakeem Teland

Junior- VM 27.-30. Juli Pitesti, Romania: Harald Ivarsen

NordiskMesterskap,5.-6.8, Silkeborg Danmark
U-21:
Magnus Ivarsen: nr 1 K-2, 200m, K-2 500m, K-1 500m, k-2 5000m, nr 2 K-4 200m, K-4
500m, nr 3 K-1 200m
Hakeem Teland: nr 1 K-1 1000m, k-2 200m, nr 2 k-4 200m
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Junior:
Harald Ivarsen nr 3 k-2 200m

Maraton-VM 8.-10.9 Pietermarizburg, Sør-Afrika: Daniel Salbu, Magnus Ivarsen
SAMLINGER
Ski, seniorlandslag, Livignio, Italia
Test U-23/juniorlandslag, Oslo
Padling seniorlandslag, Florida, USA
Padling seniorlandslag, Sierra, Spania
Påskesamling Flekkefjord
Padling Florida, USA
Padling juniorlandslag, Oslo
Padling seniorlandslag, Porto, Portugal,
Sommerleir på Laksevåg, Bergen
Padling juniorlandslag, Oslo
Padling juniorlandslag, Oslo
Padling seniorlandslag, Sandbekken
Regionsamling, Fana
Padling seniorlandslag, Flekkefjord

2.2.

Januar
Januar
Februar
Mars
Mars
Mars-April.
April.
April
Juni-Juli
Juli
Oktober
Oktober
November
Desember

Daniel
Hakeem, Magnus, Harald
Daniel
Daniel
4 utøvere og 2 ledere fra FKK
Hakeem, Magnus, Harald
Magnus, Hakeem, Harald
Daniel
7 utøvere fra FKK
Harald, Hakeem
Harald
Daniel, Magnus
6 utøvere og 2 trenere fra FKK
Daniel, Magnus, Hakeem

TRENINGSSTEVENER

Det har vært flere treningsstevner denne sesongen, inklusive klubbmesterskapet.
Vi avlyste ett pga. dårlige værforhold. De fleste treningsstevner er blitt padlet
på Stendavatnet.
Deltagelsen har vært god i de yngste årsklassene og litt varierende
på ungdom og junior nivå. Veldig gledelig at Malin har deltatt på stevnene i høst.
Ønsker flere jenter velkommen.
Klubbmesterskapet ble avholdt 20 september på fjorden. Deltakere i de ulike klassene var
med å gjøre dette til en fin avslutning på sesongen.
Åpningsstevne for alle tre kajakklubbene i Bergen ble avholdt på Stendavannet den 26.
april. Her ble det kjørt 200m, 500m og langløp.
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2.3.

Kajakkskole

Kajakkskole
Kajakkskolen 2017 startet 8. mai og ble gjennomført 2 dager i uken, mandag og torsdag, frem
til sommerferien og 2 dager i uken fra 7. august til begynnelsen av oktober. Det var også
tilbud om trening en gang i uken i sommerferien for de som hadde mulighet. Årets
kajakkskole ble avholdt på Fanafjorden. Kajakkskolen hadde 10 deltakere fra alderen 10 til 16
år som padlet sammen i en gruppe.
Kajakkskolen har blitt ledet av Marit Revheim, Silja Fagerås Hope og Erlend Berland. Det har
vært greit oppmøte gjennom kajakkskolen, men som tidligere år mister vi en del padlere i
løpet av sommersesongen/sommerferien og gjennom vinteren.
Det har vært god hjelp fra snille foreldre med bæring av kajakker og kjøring av følgebåt.

3.0.

HAVGRUPPEN

Havgruppen i Fana Kajakklubb har holdt et jevnt aktivitetsnivå gjennom hele året. Gruppen
har 2 faste dager med arrangert tur for medlemmer.
-Tirsdagspadlere i perioden mars/april og frem til slutten av oktober oppmøte 17:30 og klar i
kajakk på sjøen kl. 18:00. på tirsdager.
-Onsdagspadlere padler hele året, med oppmøte og klar i kajakk på sjøen til kl. 18:00 på
onsdager. Turen går som oftest rundt Bukken og retur via Hjellestad og Grimseidpollen eller
retur inn Fanafjorden. Alt etter vær og vind.

Innlegg fra Marit om Tirsdagspadleren til årsberetningen Fana Kajakklubb 2017
Tirsdagspadlerne Fana Kajakklubb

Tirsdagspadlerne er en turgruppe for voksne. Som det går frem av navnet så padler vi hver
tirsdag. Fremmøte kl. 17:30 så vi er klar ute på sjøen og starter å padle senest kl. 18.00. Vi
starter litt tidligere på høsten p.g.a. mørket.
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I 2017 var den offisielle oppstarten 18. april og siste turen var i slutten av oktober. Litt
væravhengig hvor tidlig på året vi kommer i gang og hvor lenge utover høsten vi holder på.
De ivrige startet i slutten av mars.
Vi padler stort sett rundt Hjellestad så sant været tillater det. Eller så er lengden på turene litt
avhengig av hva tid og erfaring man har. Det har vært bra oppslutning med en hard kjerne på
5-6 padlere. Vi har også hatt med oss gjester fra Arna Kajakklubb, dette håper vi å kunne
gjenta i 2018. Gruppen har også en egen side på Face Book, "Tirsdagspadlerne Fana
Kajakklubb".
Alle som deltar på tirsdagspadlingen må være medlem i Fana Kajakklubb (bli medlem) og ha
tatt våttkort. «Info angående tirsdagspadling/ havkajakk:
Alle som deltar på tirsdagspadlingen må være medlem i Fana Kajakklubb og ha tatt vått-kort.
Det er begrenset med kajakker til utlån og her gjelder «førstemann til mølla». Alt utstyr til
Fana Kajakklubb er tydelig merket, - annet utstyr er privat og skal ikke lånes!
Viktig å ta med ekstra tøy-skifte og lykt. Alle som låner kajakk fra klubben må registrere
dette og kvittere når tilbakelevert.
Kort tur: 7- 10 km i rolig tempo. Passer for de med mindre erfaring.
Lang tur: Ca. 15 km- ofte rundt Milde og Hjellestad i moderat tempo. Passer for mer erfarne
padlere.
Begge gruppene møtes senest kl. 17.30 og er klar i kajakkene kl. 18.00.»
Hilsen Marit

Årets tur
Tradisjonen tro har onsdagspadlere også i 2017 gjennomført en felles tur langs Norske kysten.
I 2017 gikk turen fra Å i Lofoten over Moskenesstrømmen til Værøy og Røst. Turen startet
fra Å den 23 juni og vi fikk en fantastisk uke med padling og toppturer i og rundt Værøy og
Røst. Turen ble avsluttet i Å den 03.07.2017.

Nyttårshoppet
Den tradisjonelle padleturen med etterfølgende bading og spa ved bryggen ble avholdt på
nyttårsaften.
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4.0.

Arrangementer og sosiale aktiviteter

Hjellestad rundt ble arrangert 26.august. Det var godt oppmøte og flere deltagere i alle klasser
fra flere lokale klubber i Bergens området. Stevnet var vellykket og alle gav uttrykk for å ha
hatt en god opplevelse med arrangementet.
Den 21 oktober ble det avholdt 50 Års Jubileumsfest for FanaKajakklubb på Bjarhuset på
Stavollen. Arrangementet var vellykket.
Mandagen 7. november var det klubbkveld i Skytterhuset med utdeling av premier fra
klubbmesterskap, sliterpokaler, samt gavekort til klubbes trenere. Ingrid hadde ordnet flotte
fruktkurver som premier i lotteriet.
Årets siste arrangement var grøtkveld og juleavslutning i klubbhuset den 10.desember.

5.0.

Dugnad og økonomi

Det har vært foretatt flere dugnader i løpet av året med noe varierende oppmøte. Arbeid som
har vært utført er forefallende arbeid og enkelte mindre vellikehold av lokaler, reparasjon av
div. utstyr og kajakker, fått montert platting ved container ved Stendavannet og vask og
renhold av lokaler.
En ivrig dugnadsgjeng (begrenset antall) har utført en imponerende innsats med oppgradering
av treningsrom i underetasjen. Himling og alle vegger er nymalt, det er montert nytt belegg på
hele gulvet og et der montert nye speil på vegger. (fremstår som den rene ballsal).
Klubben har en oversiktlig økonomi med godkjent årsregnskap. Det har gått mot et budsjettert
mindre underskudd i 2017. Klubben har god likviditet.
Det bør for fremtiden avsettes en prosentvis sum / del av budsjett til fremtidig vedlikehold.
Husstyret må i tillegg til å drifte den daglige drift med fordeling av vaskelister,
arbeidsoppgaver og kontroll av utstyr også utarbeide en vedlikeholdsplan for bygning /
eiendom.

6.0.

Klubbens eiendom og rekvisita

Klubben fikk en ny container i 2016. Container er plassert ved Stendavannet med platting i
2017.
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Det er i 2017 foretatt forefallende vedlikehold på klubbens utstyr og kajakker.
Klubbens lokaler er nå blitt noen år og det må påregnes en del nødvendig vedlikehold i
nærmere år.

7.0.

Medlemstall

Totalt antall medlemmer ved utgangen av 2017 var 175, 47 færre enn i 2016. Alle tallene som
er rapportert til Norges Idrettsforbund siste år er gjengitt i tabell 1 nedenfor. Vi rapporterer
totalt antall medlemmer, samt aktive medlemmer innenfor flattvann, havpadling og
paracanoe. Tabell 2 viser tallene fra 2016 fordelt på ulike aldersgrupper.
Tabell 1 – Medlemstall i 2008-2017.
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Alle
medlemmer

175

222

208

230

210

217

179

208

174

Flattvann

80

109

80

79

81

87

65

77

57

Kvinner

31

36

14

15

18

26

17

21

15

Menn

49

73

66

64

63

61

48

56

42

Havpadling

76

93

91

90

83

86

65

86

78

Kvinner

37

43

45

41

38

39

28

33

30

Menn

39

50

46

49

45

47

37

53

48

Tabell 2 – Medlemstall i 2017 fordelt på aldersgrupper og kjønn.
2017

Kvinner

Menn

Total

Alderstrinn

05

0612

1319

2025

26+

05

06-12

1319

2025

26+

Medlemmer

0

5

8

4

55

2

3

21

13

64

175

0

3

5

2

21

1

1

17

7

23

80

0

0

1

2

34

0

0

1

2

36

76

Flattvann
Aktive
medlemmer

Havpadling
Aktive
medlemmer
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8.0.

Veien videre

Sesongen 2017 har vært en god sesong resultatmessig, med flerre flotte resultater i
internasjonale stevner /
I de yngre klassene har vi flere bra talenter og vi har i 2017 hatt en gruppe i yngre klasser som
har hatt en meget god og sportslig utvikling. My takke være en flott innsats fra trenere og ikke
minst en utrolig bra treningsiver hos de yngre utøverne.
Fana Kajakklubb skal gi et tilbud til padleinteresserte ungdommer og voksne på det nivå de
måtte ønske. Det betyr at klubben skal gi et godt tilbud til både topputøvere og bredde.
For å få dette til må en del være tilrettelagt:
Klubben har gode treningsfasiliteter. Både til lands og vanns. Med Stendavatnet som
”reserve” treningsarena, er det ikke mange dager i året som umuliggjør padletrening.
Klubben må jobbe videre med å utvikle trenerapparatet og treningskulturen blant våre nestbeste. Ikke minst må klubben ha ekstra fokus på å få etablert et miljø for jenter som ønsker å
trene padling. Her har klubben en stor oppgave å gå løs på.
Klubben bør også jobbe for å utvide aktivitets- og konkurransetilbudet lokalt. Stendavatnet
kan brukes til lokale stevner, noe vi gjorde et forsøk på i 2017, tiltaket var populært blant de
andre klubbene i Bergens området og skal gjentas i 2018. Hjellestad Rundt har vist seg å være
et populært tiltak med et potensiale til å bli et godt tilbud til både mosjonister og
konkurransepadlere. Konseptet skal videreutvikles i åren fremover.

Klubbhuset er i daglig bruk, både til grunntrening og som lagerplass for kajakkene.
Lagringsplassen for kajakker er sprengt. Derfor er det av stor viktighet at planene om en
utvidelse av lagringskapasiteten blir realisert, dersom vi skal kunne ta imot enda flere
medlemmer. Det er utarbeidet tegninger for nytt båthus og det er innhentet aksept / tillatelse
for oppføring av bygget fra naboer. Arbeid med søknad har vært en tålmodighetsprøve med
mange instanser og etater med uttalelsesrett, prosessen har vært og tidkrevende, men like før
Jul 2017 ble der gitt klarsignal fra Byggesak Bergen Kommune. Og vi kan nå endelig starte
bygging av det nye båthuset. Oppstart er beregnet vår 2018 med håp om ferdigstillelse til
Sommer 2018.
En ivrig dugnadsgjeng har lagt ned betydelig arbeid med å oppgradere treningsrommet i
underetasjen. Rommet fremstår nå med nymalte vegger og himling og med nytt belegg på
gulvet.
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Bygningsmassen er meget godt tilrettelagt, men begynner nå å bli noen år. Det er derfor
meget viktig at det utarbeides en vedlikeholdsplan for å bevare bygget og treningsfasiliteter,
som vi er avhengig av.
Det mangler derfor ikke på oppgaver for det nye styret i 2018.

Med sportslig hilsen
for Fana Kajakklubb

Styret i Fana Kajakklubb v/ Formann
Asbjørn Berland
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