Årsberetning for Fana Kajakklubb
2020

Fana Kajakklubb
Fanahammeren 28
5244 Fana

Fana Kajakklubb er medlem av Norges Padleforbund og tilbyr fritidsaktiviteter og trening
for kajakk, flattvann og havkajakk i alle aldersgrupper og på alle nivåer.
Klubbens hovedfokus og statuttfestet hovedmål for organisasjonen er barn og ungdomsarbeid.
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1.

Styrets sammensetning i perioden
Styret har i perioden avholdt 11 styremøter.
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Anna Olsson
Ricky Falk
Knut Hordnes
Janne Fadnes
Silja Fagerås Hope
Frode Lægreid (Foreldrerepresentant)
Lars Christer Salbu Hennemann (Aktives representant)
Anne-Tove Boga
Asbjørn Berland

Revisorer
Valgkomité
Husstyre

Bjarte Fagerås og Trond Lægreid
Morten Ivarsen, Øyvind Trætteberg
Frode Lægreid, Ricky Falk, Asbjørn Berland

Representant til Ro- og padleanlegg på Nordåsvannet:

Knut Hordnes

Endring i styret i 2020
Asbjørn, som har vært et høyt verdsatt medlem av styret i 30 år, døde i november.
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2.

Fana Kajakklubb

Trening og sportslige resultater
Treningsåret 2020 har som alt annet blitt sterkt preget av COVID-19 pandemien. Med nedstenginger og
strenge restriksjoner har treningen til enhver tid vært underlagt nasjonale og lokale retningslinjer. Vi har
så langt det har latt seg gjøre prøvd å opprettholde et tilbud for barne-, ungdoms-, og elitegruppene i
klubben.
Anna og Morten har som før fulgt opp de eldste utøverne, mens Marit, Erlend og Silja har fulgt de
yngste. For å sikre trygg gjennomføring av treninger har Eveline og Jens også gått inn som faste trenere
for den yngste gruppen.
Våren 2019 var det ingen påmeldte til kajakkskole, og denne gruppen hadde lite aktivitet. På høsten
2019 begynte en flere barn i alderen 11-12 år og gjennom vinteren inn i 2020 fikk vi et bra miljø med
treninger i klubben og i AdO. Da idretten åpnet opp igjen før sommeren 2020 kom det enda flere barn i
denne alderen og gjennom sommeren, høsten og vinteren har det vært høy aktivitet både innendørs og
utendørs – avhengig av gjeldende retningslinjer. Det er med stor optimisme vi ser frem til 2021
sesongen i aldersbestemte klasser, både på gutte- og jentesiden.
Klubben har også jobbet iherdig for å kunne tilrettelegge for ungdomsgruppen og elitegruppen. Disse
har hatt treningsprogram tilpasset årstid, ambisjoner og retningslinjer. I perioder har foreldre i denne
gruppen støttet som smittevernsansvarlige og ressurspersoner for å kunne gjennomføre treninger på en
trygg måte. Vi ser en stor fremgang blant ungdomspadlerne og en stabil og solid satsing blant
eliteutøverne.
Når det gjelder sportslige resultater, så har 2020 vært en bra sesong for Fana. Selv om det var få
konkurranser, så har Fana-padlere vist at de hevder seg helt i toppen. I seniorklassen ble det 3
individuelle medaljer på NM. Harald Ivarsen forsvarte sitt gull på K-1 200m, og Daniel Salbu viste at
han har kondisjonen på plass med sølv på 1000m og bronse på 5000m. Også på lagbåt-NM viste
seniorherrene at de gjør det bra selv om sykdom gjorde at laget ble kraftig svekket. Sølv på K-4 500m
med en gjennomsnittsalder på 35 år, sølv på K-2 500m og bronse på K-2 5000m var bra uttelling når
Magnus Ivarsen måtte melde avbud pga. kyssesyken.
I ungdomsklassen var Fana KK dominerende blant guttene i 2020. Lars Ivarsen ble ungdomsmester i
maraton kort- og langbane, Felix Svanberg ble ungdomsmester på 200m og 500m. Felix og Filip ble
ungdomsmestre på K-2 500m og 2500m. I tillegg ble det sølv og bronse på K-4, der Filip og Felix hadde
med seg Kristoffer Tønnesen og Oskar Lægreid i båten. Amanda Haugland, som er P14-padler, tok
steget opp i ungdomsklassen på langløpet i UM og kapret en bronsemedalje. I gutter og piker 14 har
Amanda Haugland og Arild Stiegler hevdet seg helt i toppen, med pallplasseringer på flere løp. Med
mange nye jenter i klubben får kanskje Fana opp lagbåter på jentesiden fremover.
Det ble kun arrangert én internasjonal konkurranse i 2020, World Cup i Szeged i september. Daniel
padlet K-2 1000m med Eivind Vold fra Oslo KK. Dessverre ble det ingen finale, men semifinalen var et
solid løp som lover godt for fremtiden.
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Fana Kajakklubb

Stevner og samlinger
Totalt 18 utøvere fra Fana KK har deltatt på de to Norges Cup-stevnene som ble arrangert i 2020.
Pga. få NC-stevner i 2020, og at en del utøvere ikke hadde mulighet å stille siden de var i karantene, så
har Norges Padleforbund besluttet å ikke lage en sammenstilling av NC-poeng for 2020.
På UM/NM Maraton (Short track og full maraton) stilte Fana KK med syv deltakere.
Det ble ikke arrangert noe Vestlandsmesterskap i 2020.

2.1.1 Medaljeresultat nasjonale mesterskap
NM / JNM / UM / K1 Kortbanemaraton, 27. juni, Hamar
Lars Ivarsen
UH

K1

Short track

1.plass

NM / JNM / UM / K1 Maraton, 28. juni, Setskog
Lars Ivarsen

UH

K1

Maraton

1.plass

NC2 NM / JNM K1 + UM Lagbåt, 5. – 6. sept, Årungen
Harald Ivarsen
SH
Daniel Salbu
SH
Daniel Salbu
SH

K1
K1
K1

200 m
1000 m
5000 m

1. plass
2. plass
3. plass

Felix Svanberg, Filip Falck
Felix Svanberg, Filip Falck
Felix Svanberg, Filip Falck

UH
UH
UH

K2
K2
K2

200 m
500 m
2500 m

3. plass
1. plass
1. plass

O Lægreid, F Falck, K Tønnessen, F Svanberg
O Lægreid, F Falck, K Tønnessen, F Svanberg

UH
UH

K4
K4

200 m
500 m

3. plass
2. plass

NC3 NM / JNM Lagbåt + UM K1, 19.- 20. sept, Tysvær
Harald Ivarsen/ Daniel Salbu
SH
Harald Ivarsen/ Daniel Salbu
SH
H Ivarsen/ D Salbu/Morten Ivarsen/ L Chr Henneman
SH

K2
K2
K4

Felix Svanberg
Felix Svanberg
Felix Svanberg

UH
UH
UH

K1
K1
K1

200 m
500 m
3000 m

1. plass
1. plass
3. plass

Amanda Haugland

UD

K1

3000 m

3. plass

2.1.2 Deltagelse og medaljeresultater internasjonale stevner
World Cup 1 25.- 27. september
Daniel Salbu
(Leder Morten Ivarsen)

Szeged, Ungarn

Alle andre World Cup og internasjonale mesterskap ble avlyst.
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2.1.3 Treningssamlinger
Regionssamling
Januar
9 deltakere fra Fana Kajakklubb.

Fana

Landslagssamling
Februar-mars
Daniel Salbu, Magnus Ivarsen, Harald Ivarsen

Florida, USA

Treningssamling
Februar
Monte Belo, Portugal
Lars Ivarsen, Filip Falck, Felix Svanberg, Malin Paulsen
Sommersamling NPF
18. – 23. juli
Skien
Daniel Salbu, Magnus Ivarsen, Harald Ivarsen, Lars Ivarsen, Filip Falck, Felix Svanberg.
Landslagssamling
November
Magnus Ivarsen, Harald Ivarsen

Flekkeford

------Påskesamling, Flekkefjord AVLYST
Sommerleir, Laksevåg
AVLYST

2.2

Klubbstevner
Treningsstevner
Fana kajakklubb har også i år kjørt treningsstevner hver uke. Pga. korona og smittevernbestemmelser
ble oppstart litt senere enn vanlig. Stevnene ble avholdt fra begynnelsen av juni og frem til midten av
september, med pause i skoleferien. Én gang ble stevnet avlyst pga. dårlige værforhold. Ansvar for å
arrangere stevnene gikk i år på rullering mellom foreldrene til alle utøverne.
Det er en fin gjeng i klassen Ungdom Herrer (15-16 år) og Piker 11-12, og noen få i Piker 13-14, som
trener godt og er med og pusher hverandre. I de andre klassene er det ingen eller liten deltakelse. Det har
i år vært konkurrert mer i lagbåt enn tidligere år.
Klubbmesterskap
Årets kubbmesterskap ble avholdt onsdag 23 september med flotte padleforhold på fjorden. Det var 17
deltakere i syv ulike klasser, fra Piker/gutter 12 til Senior Damer/Herrer.
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Fana Kajakklubb

Kajakkskole
Våren 2020 ble det ikke arrangert kajakkskole for nybegynnere. Det var vanskelig å få gjennomført
kajakkskolen på grunn av Covid19. Det ble derfor ikke rekrutering av nye padlere denne våren.
I august startet vi opp kajakkskolen og hadde om lag 15 nye padlere som begynte i aldersgruppen 10 –
14 år. I tillegg hadde vi med oss 4 stk. fra sesongen tidligere. Av disse har vi en stabil gruppe på 13
aktive som møter på trening hver uke.
Vi håper å starte opp kajakkskole igjen til våren.

4.

Havgruppen
Havgruppen i Fana Kajakklubb har holdt et jevnt aktivitetsnivå gjennom hele året. Gruppen har 2 faste
dager med arrangert tur for medlemmer.
Tirsdagspadlerne er en turgruppe for voksne og vi padler hver tirsdag fra kajakklubben. Kort tur ca 7-10
km i rolig tempo, passer for de med mindre erfaring. Lang tur ca 16-18 km.
Tirsdagspadlerne er på sjøen i perioden mars/april og frem til slutten av oktober. Oppmøte
kl. 17.30 og klar i kajakken, på sjøen, senest kl. 18.00. På høsten starter vi en halvtime tidligere pga.
mørket.
2020 sesongen har, pga. covid 19, vært spesiell for oss alle. Tirsdagspadlerne hadde offisiell oppstart 7.
april, men i starten var bare de med eget/privat utstyr som kunne være med da klubben var stengt ned
pga. koronatiltak. Vi padler som oftest rundt Hjellestad så sant været tillater det og man har tid,.
Fanafjorden er vakker og andre løyper/turer har det også blitt. Det har vært bra oppslutning med en
"hard kjerne" på fem - seks personer. I juni feiret vi at eldstemann i gruppen, Terje Kreybu, hadde fylt
80 år med padletur, bursdagssang på fjorden og kakefest utenfor klubben. Siste offisielle tur i gruppen
var 13. oktober.
Vi har en egen gruppe på Facebook som lyder navnet "Tirsdagspadlerne Fana Kajakklubb".
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.
Denne gruppen har vært mindre aktivitet i året som gikk, men med en fast stamme som har møtt opp fast
hele året. Denne gruppen har hatt 2. fellesturer i året som gikk. Våren gikk turen fra Bolstadøyri til
Stanghelle med innlagt omvisning på fjellgård. Og høsttur på Austevoll.
Alle som deltar padling tirsdag og onsdag må være medlem i Fana Kajakklubb og ha tatt vått-kort.
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Arrangementer og sosiale aktiviteter
Året 2020 har vært preget av restriksjoner grunnet covid-19 og vi har av den grunn ikke kunnet holde
arrangementer og sosiale sammenkomster for våre medlemmer. Vi har holdt enkelte sammenkomster,
men da i mindre grupper og i henhold til retningslinjer fra myndigheter og forbund sentralt.
Vi håper at behovet for covid-19 tiltak avtar slik at vi i løpet av 2021 kan ta opp våre tradisjoner med
sosiale sammenkomster og arrangementer.

6.

Dugnad og økonomi

6.1.

Dugnad
Året 2020 har vært preget av Corona tiltak, noe som har vær medvirkende til at det i dette året ikke har
vært avholdt noen større felles dugnader. På tross av disse problemer er det et mindre antall av klubbens
medlemmer som har foretatt en del utvendig vedlikehold med maling av deler av yttervegger. Det er
også utført en del løpende vedlikehold innvendig og på klubbens utstyr.
Med forhåpentlig lettelser i Corona tiltak/sikring vil vi i 2021 håper vi å kunne avholde dugnader for
nødvendig utvendig og innvendig vedlikehold på klubbhuset.

6.2.

Økonomi
2020 har vært et spesielt år, og dette vises også i regnskapet. Det har vært mye mindre utgifter til
konkurranser og annet, og dette sammen med mye ekstra inntekter gjennom covid-fond så har vi hatt et
rekordhøyt overskudd på ca. kr. 470 000,-.
I løpet av året fikk vi momskompensasjon for utgifter vi har hatt i forbindelse med den nye båthallen på
kr. 140 000,-. Dette brukte vi til å betale tilbake på lånet vi tok opp.
Det ble ikke investert i noe nytt utstyr i løpet av året, verken båter eller treningsutstyr.
Kaien har igjen fått juling i en storm, og kjettinger festet i bunnen var løsnet. Det ble en del utgifter til å
feste disse igjen og fikse bryggen.
Det har vært en del våttkort kurs i løpet av året, og vi betaler nå utøvere for å gjøre deler av denne
jobben. Det tjener både klubben og utøverne på.
Selv om vi har hatt et godt år økonomisk sett, så passer vi på å ikke bruke for mye av overskuddet i
neste års budsjett. Det er mange flere medlemmer i barn/ungdomsgruppen i 2021, og det blir derfor økte
kostnader i konkurranser. Vi har budsjettert en investering i nye kajakker.
Bjarte Fagerås reviderer regnskapet.
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7.

Klubbens eiendom og rekvisita
•
•
•

8.

Klubben har fått to tredemøller med mindre mangler, den ene er utbedret og tatt i bruk.
Arbeid med utvendig vedlikehold og maling av klubbhuset er påbegynt, men ble ikke ferdigstilt og
arbeidet må ferdigstilles i 2021.
Klubbkajakker, treningsapparater og padlemaskiner har regelmessig blitt vedlikeholdt gjennom året.

Medlemstall
Tabell 1a og 1b viser tallene for 2020 og 2019 fordelt på ulike aldersgrupper. Medlemstall hentes fra
administrasjonsverktøy Klubbadmin.

Tabell 1a – Medlemstall i 2020 fordelt på aldersgrupper og kjønn.
2020

Kvinner

Alderstrinn

Menn

Total

0-5

06-12

13-19

20-25

26+

0-5

06-12

13-19

20-25

26+

Totalt

0

8

8

3

59

0

8

13

7

79

Flattvann

0

6

8

1

16

0

8

10

4

23

76

Havpadling

0

0

1

2

43

0

3

3

3

55

110

185

Tabell 1b – Medlemstall i 2019 fordelt på aldersgrupper og kjønn.
2019

Kvinner

Alderstrinn

Menn

Total

0-5

06-12

13-19

20-25

26+

0-5

06-12

13-19

20-25

26+

Totalt

1

8

7

4

57

0

8

12

9

74

Flattvann

1

7

7

2

15

0

7

9

6

17

71

Havpadling

0

0

0

2

43

0

1

3

3

55

107

180

Vi byttet i 2019 administrasjonsverktøy fra Medlemsnett til Klubbadmin. Grunnlag for tallene for 2019 i tabell 1b ble derfor hentet fra
både Medlemsnett og Klubbadmin.

Alle tallene som er rapportert til NIF fra 2008 til 2019 er gjengitt i tabell 2 nedenfor. Vi rapporterer
totalt antall medlemmer, samt aktive medlemmer innenfor flatvann og havpadling.
Tabell 2 – Medlemstall i 2008-2020.
Alle medlemmer

Flattvann
Kvinner
Menn

Havpadling
Kvinner
Menn

2020

2019

2018

2017

2016

2015

185
76
31
45
110
46
64

180
71
32
39
107
45
62

172
69
23
46
79
42
37

175
80
31
49
76
37
39

222
109
36
73
93
43
50

208
80
14
66
91
45
46

2014 2013

230
79
15
64
90
41
49

210
81
18
63
83
38
45
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2012

2011

217
87
26
61
86
39
47

179
65
17
48
65
28
37

2010

2009

2008

208
77
21
56
86
33
53

174
57
15
42
78
30
48
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Veien videre
2020 var et nytt år med gode sportslige prestasjoner, til tross for få konkurranser. På seniorsiden så viser
fortsatt klubbens padlere at de hevder seg godt. Harald forsvarte sitt NM-gull på K-1 200m, og Daniel
viste nok engang at han er en av landets beste på 1000m og 5000m. Også blant ungdomsherrer har vi en
solid bredde, med topp plasseringer i alle båttyper og distanser på UM. Ungdomsutøverne tar nå steget
opp i juniorklassen, noen som betyr mer trening og mer seriøs satsning hvis man ønsker å henge med i
toppen. Men for klubben er det viktig å ta vare på alle utøvere, både de som satser for fullt og de som
trener for at det er kjekt. En viktig oppgave for klubben fremover er å legge til rette for aktivitet for alle.
For første gang på mange år så har klubben en stor gruppe blant de yngste med hovedvekt på jenter. Kan
klubben klare å holde på denne gruppen, å unngå stort frafall så har man en gyllen mulighet til å få høy
aktivitet i årene fremover.
Med så store grupper som det er nå så betyr det mange på klubben i det daglige. Gjennom vinteren kan
det noen ganger føre til utfordringer med tanke på at det er mange som ønsker å trene innendørs
samtidig. Spesielt i 2020 med Corona-restriksjoner blir det ekstra kjennbart. Det betyr at ikke alle kan
trene på akkurat de tidene de selv ønsker. Men det er også et «luksus-problem», det betyr høy aktivitet
og at det er mange som vil trene på klubben. I de kommende årene må vi kanskje ha skjemabelagt
trening for det som skjer innendørs gjennom vinteren.
Selv om vi har fått opp en flott gjeng blant de yngste må vi fortsatt ha fokus på nyrekruttering. Frafallet i
padling er normalt stort, og rekrutteringer svinger fra år til år. Vi bør ha et stort fokus på å dra med
foreldre til nye rekrutter, en måte å gjøre dette på kan være å kjøre foreldrekurs. Vi ser også at
introduksjonskurs er populært, og noe klubben bør fortsette med, både for å rekruttere nye medlemmer,
men også som en inntektskilde.
Når man ser at aktivitetsnivået i klubben øker, oppstår det også et behov for større treningsflater
innendørs. Man har diskutert å utnytte taket på den nye båthallen til å lage en vinterhage, der man kan
ha alle padlemaskiner og spesifikke trekkapparater. Det vil frigjøre en del areal både i første og andre
etasje, som kan brukes til basistrening, sirkeltrening etc. Det har blitt hentet inn kostnadsestimat for
tilbygget, og man ser at det kan la seg gjøre innenfor de økonomiske rammene klubben har i dag.
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Minneord Asbjørn Berland
Asbjørn Berland sovnet stille inn 13. november etter en tids kreftsykdom
Asbjørn kom inn i Fana Kajakklubb på slutten av åttitallet, da hans to sønner begynte å padle. Asbjørn viste seg
raskt å være et stort tilskudd i kajakklubben, og med sine praktiske evner ble han en viktig brikke i klubbens
arbeid. Et eksempel på Asbjørns evne til å fikse ting fikk klubben under NM i 1992. Én time før første start
forsvant strømmen, og det ble skikkelig krisestemning. Men Asbjørn snudde seg raskt rundt, fikk ordnet
strømaggregat fra BKK, og noen minutter før stevnet skulle begynne så var strømmen på igjen. Ingen av
deltakeren merket noen ting og første start gikk som planlagt
I 1991 kom Asbjørn inn i klubbens styre, og hadde en stor rolle i oppførelsen av nytt klubbhus som stod ferdig i
1994. Uten hans evne til å ordne og organisere byggearbeidet hadde det tatt mye lengre tid for klubben å bygge
det nye klubbhuset.
Asbjørn var formann i klubben fra 2001 til 2011 og fra 2013 til 2018. I denne perioden la han ned et stort
arbeid, med både organisatorisk og praktiske oppgaver. De største oppgavene var gjennomføring av
verdensmesterskapet i maratonpadling på Nordåsvannet i 2004, der Asbjørn tok ansvar for mange av alle de
store oppgavene som fulgte, og ikke minst 2 påbygningsprosjekt på klubbhuset i 2009-2010 og i 2018. Evnen
til å ta et stort ansvar for alle oppgaver som en klubb har, og få medlemmene med seg, var et kjennetegn for
Asbjørn.
Selv om Asbjørn tredde tilbake som formann i 2019, var han fortsatt med i styret i Fana KK, dvs. at 2020 var
hans 30. år i styret i kajakklubben.
Bergen kommune deler hvert år ut idrettspriser, og en av prisene er årets ildsjel. På bakgrunn av den fantastiske
jobben Asbjørn har gjort for Fana KK, innstilte klubben Asbjørn til denne prisen høsten 2020.
Tilbakemeldingen fra idrettsrådet og kommunen var at de så på Asbjørn som beste kandidat til å få denne
prisen. Dessverre fikk ikke Asbjørn selv oppleve å få tildelt prisen, men til stor glede for hele padlemiljøet ble
Asbjørn tildelt prisen post mortem.

Årsberetning for Fana Kajakklubb 2020

Side 12 av 12

Vedlegg 1.

Fana Kajakklubb

Status for felles ro- og padleanlegg

Banesystemet på Nordåsvannet ble ikke lagt ut i sesongen 2020 på grunn av Covid-19 og restriksjoner
på aktivitet.
Etter initiativ fra Os Roklubb har det vært aktivitet for å få vurdert baneanlegg i Vindalsvannet.
Årsaken er at Os Roklubb sitt treningsvann vil bli berørt av E39 og klubben har vært i dialog med
Bjørnafjorden kommune om alternativer. Et møte med Bergen kommune juni 2019 resulterte i et
fellesmøte for å få diskutert muligheten for å ha et nasjonalanlegg på Vindalsvannet i et samarbeid
mellom Bjørnafjorden kommune og Bergen kommune om dette. Årsak til å vurdere å «forlate»
Nordåsvannet er at det krever et landanlegg som er kostbart og krevende å realisere.
Det var dissens i både ro og padlemiljøet om foretrukket lokasjon for et nasjonalanlegg, men det ble
besluttet sensommeren 2019 å gjennomføre en mulighetsstudie for et baneanlegg i Vindalsvannet med
tilhørende landanlegg.
På et fellesmøte tidlig i mars 2020 ble baneanlegget og Vindalsvannet diskutert. På dette tidspunkt var
det ikke gjort noe mer med oppstart av mulighetsstudiet. Det ble i dette møtet også gitt beskjed om at
flere personer som hadde arbeidet med ro og padleanlegget gjennom mer enn 10 år ønsket å bli erstattet
av nye krefter. Følgende ble besluttet i møtet:
•
•
•

•

Alle klubber melder inn en representant til arbeidsgruppen. Gruppen konstituerer seg selv og velger
leder og fordeler funksjoner.
Gruppen skal arbeide for at baneanlegget i Nordåsvannet benyttes og driftes av hele miljøet.
Gruppen skal arbeide videre med å etablere en organisasjon med statutter og formål å etablere et
konkurranseanlegg i Bergensområdet. Dette inkluderer relasjonen og samarbeidsformen med Bergen
Kommune.
Arbeidsgruppen skal arbeide videre med Bergen og Bjørnafjorden kommuner om et mulighetsstudium
av Vindalsvatnet. Gruppen skal bidra og klargjøre prioritering og kriterier for ro og padleanlegget.
Det er gjennomført arbeidsmøte med Bergen kommune om det praktiske rundt baneanlegget i
Nordåsvannet. I april ble baneanlegget impregnert av Sartor Maskin på oppdrag fra Bergen kommune.
Det er også bygget en bod/lager i Fjøsangerbukten til lagring av banesystemet.

Grunnet Covid-19 er det ikke gjennomført arbeidsmøter siden møtet i mars i fjor. Det siktes mot et nytt
arbeidsmøte så snart Covid- restriksjonene letter. Det er da naturlig at også baneanlegget kommer i sjøen
for 2021 sesongen.
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