
Årsberetning for Fana Kajakklubb 
2022 

 

 

 

 

 

 

  

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.  



Side 2 av 12 Fana Kajakklubb 
 

Årsberetning for Fana Kajakklubb 2022 

 

 

 

Innholdsfortegnelse 
  

1. Styrets sammensetning i perioden ......................................................................................................................3 

2. Trening og sportslige resultater ..........................................................................................................................4 

2.1.  Stevner og samlinger ...................................................................................................................................5 

2.1.1.  Klubbstevner ........................................................................................................................................5 

2.1.2.  Medaljeresultater nasjonale mesterskap. ..........................................................................................6 

2.1.3.  Deltagelse og medaljeresultater internasjonale mesterskap. ...........................................................6 

2.1.4.  Treningssamlinger ...............................................................................................................................7 

3. Kajakkskole ..........................................................................................................................................................8 

4. Havgruppen ..........................................................................................................................................................8 

5. Arrangementer og sosiale aktiviteter .................................................................................................................9 

6. Dugnad og økonomi .............................................................................................................................................9 

6.1. Dugnad ..........................................................................................................................................................9 

6.2.  Økonomi .......................................................................................................................................................9 

7. Klubbens eiendom og rekvisita ........................................................................................................................ 10 

8. Medlemstall ....................................................................................................................................................... 10 

9.  Samarbeidspartnere ..................................................................................................................................... 11 

10. Veien videre ................................................................................................................................................... 11 

11.  Status for Langholmen felles ro og padleanlegg ........................................................................................ 12 

 .................................................................................................................................................................................... 12 

 

 

 

  



Side 3 av 12 Fana Kajakklubb 
 

Årsberetning for Fana Kajakklubb 2022 

1. Styrets sammensetning i perioden 
 
Styret har i perioden avholdt 8 protokollførte styremøter. 
 
Leder     Anna Olsson 
Nestleder    Ricky Falck 
Sekretær    Alice Hatlelid Opdahl (Foreldrerepresentant) 
Styremedlem    Theresa Tankred 
Styremedlem    Silja Fagerås Hope 
Styremedlem    Frode Lægreid 
Styremedlem    Lars Christer Salbu Henneman (Aktives representant) 
Varamedlem    Eirik Holm 
Varamedlem    Erlend Berland 
 
Andre roller 
 
Revisorer    Bjarte Fagerås og Trond Lægreid 
Valgkomité    Morten Ivarsen, Øyvind Trætteberg 
Husstyret    Frode Lægreid, Ricky Falk 
Kasserer    Johanne Kristine Villanger 
 
Representant til Ro- 
og padleanlegg på 
Nordåsvannet:    Knut Hordnes 
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2. Trening og sportslige resultater 
 
Trening  
Treningsåret 2022 har heldigvis ikke bare vært preget avCOVID-19 pandemien. Etter en tung start på 
vinteren kunne vi ut på våren åpne opp og gjennomføre treninger som tidligere. Anna og Morten har 
som før fulgt opp de eldste utøverne, mens Marit, Erlend og Silja har fulgt de yngste.  
 
Våren 2022 kunne vi endelig gjennomføre kajakskole og det var høy aktivitet i klubben for denne 
aldersgruppen gjennom sommeren. Utpå høsten opplevde vi dessverre et frafall av den yngste gruppen, men 
noen har fortsatt flittig gjennom vinteren.  
 
Gruppen med jenter, og noen gutter, i 13-15 års alderen viser gode takter i treningsarbeidet og vi ser med 
spenning frem mot sesongen 2023.  
 
Klubben har også jobbet iherdig for å kunne tilrettelegge for ungdomsgruppen og elitegruppen. Disse har 
hatt treningsprogram tilpasset årstid, ambisjoner og retningslinjer.  
 
Etter sommeren har noen fra junior/senior gruppen tatt steget og blitt trener for den yngste gruppen. Lars, 
Felix, Arild og Filip har delt på å følge denne gruppen en gang i uken, først på sjøen, siden med inntrenging. 
Dette ser vi på som svært positivt for både aktive og trenere. Vi har også hatt god hjelp av en gruppe 
foreldre som stiller opp for kjøring av følgebåt, gjennomføring av treningsstevner og annet som trenerne 
trenger hjelp til. 
 
 
Sportslige resultat  
2022 var nok et bra år for Fana KK med mange gode resultater. Mest bemerkelsesverdig var nok 
Daniel Salbu sin padletur fra Svinesund til Grense Jakobselv. 63 dager varte turen, men det var med 
en del dager landligge på grunn av dårlig vær. En imponerende prestasjon, og veldig kjekt å følge med 
oppdateringene underveis. Harald Ivarsen valgte å trappe ned landslagssatsningen sin, og dermed så 
var ikke Fana-padlere representert på internasjonale regattaer i seniorklassen for første gang på 
mange år. Men selv med litt mindre satsning så viste «mosjonistene» at de kunne padle. Harald vant 
K-1 200m på NC 4, Magnus tok sin første medalje på K-1 200m i NM, etter å ha gjennomført 
militærtjenesten fra august 2021 til juni 2022. På lagbåt-NM viste Fana at de fortsatt henger med, på 
K-2 1000m så padlet Daniel sammen med Felix Svanberg inn til gull på K-2 1000m. Harald og Magnus 
sprintet inn til gull på K-2 200m, og det ble sølv til Fana K-4 på 1000m og 200m 
 
I juniorklassen dominerte Fana-gutta i 2022. Av mange topp plasseringer kan vi nevne Felix Svanberg, 
som hadde en kjempesesong med mange flotte resultater, nevnes kan gull på K-1 500m og 1000m i 
NM. Og sølv på k-1 1000m i Nordisk. Lars Ivarsen padlet også inn til gode plasseringer med 6. plass på 
Maraton-EM og to gull i Nordisk. Både Felix og Lars deltok på Junior EM i sprint i Serbia. På lagbåt- 
NM ble det gull på K-4 500m med Felix, Lars, Arild Stiegler og Filip Falck. 
 
PÅ jentesiden ble det også mange flotte resultater i 2022. Det mest gledelige var kanskje UM-gull på 
K-4 200m med Amanda Haugland, Emilie Svanberg, Bjørk Hansen og Mathea Opdahl. De viste K-4 
padling av høy klasse, som var avgjørende for den flotte prestasjonen. Flott K4-padling fikk vi også 
se i sesongens aller siste K4-løp for piker/gutter14, der Ane, Mathea og Bjørk satt i båten 
som tok førsteplassen. Amanda og Emilie ble også junior norgesmestre på k-2 200m. Dette 
er en jentegjeng som kan få mange gode resultater i årene fremover.  
 
Til slutt kan man nevne at Felix, Lars, Filip, Arild og Amanda deltok på Nordisk mesterskap i Finland, og  
alle kom hjem med medaljer. Flere resultater finner dere på oversikten.  
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2.1.  Stevner og samlinger 
 Etter to sesonger med redusert aktivitet pga. Covid ble 2022 endelig et tilnærmet normalt år med tanke 

på stevner og samlinger. 
  

 Norges Cup 

Totalt 16 utøvere fra Fana KK deltok på én eller flere av de seks Norges Cup-stevnene som ble arrangert 
i 2022. 
 
Klubben kom på 4. plass i Norgescupen med 2.428 poeng, 130 poeng etter Strand KK på 3. plass og 
2.369 poeng etter seirende Tysvær KKK. Felix Svanberg kom på 1.plass i den individuelle juniorcupen. 
Amanda Haugland kom på 3. plass i ungdomscupen, og det gjorde også Mathea Opdahl i klassen Piker 
14. 
 
Andre nasjonale stevner 
UM/NM Maraton Short track   24. juni Skien     1 deltakere fra Fana KK 
UM/NM Maraton    26. juni Setskog    1 deltakere fra Fana KK 
 
Regionale stevner 
Åpningsstevne     5. mai Fana KK 
Vestlandsmesterskap    1. okt Laksevåg    11 deltakere fra Fana KK 
 
Internasjonale stevner 
Copenhagen Spring Regatta   29. april-1. mai, København   4 deltakere fra Fana KK 
Nordisk mesterskap Maraton   26. juni, Setskog    1 deltakere fra Fana KK 
Junior-EM Sprint    23-26. juni Beograd, Serbia   2 deltakere fra Fana KK 
Junior-EM Maraton    30-31. juli Silkeborg, Danmark   1 deltakere fra Fana KK 
Nordisk mesterskap Sprint   6-7. august Tampere, Finland   5 deltakere fra Fana KK 
 
 

2.1.1.  Klubbstevner  
 

 Treningsstevner – Sliter’n 
 

Treningsstevnene har i år vært kjørt fra midten av mai til starten på september. Det er positivt å 
se at det er en stabil gruppe med jenter i piker 14 år og ungdom damer som deltar. Også fint å se 
en stabil gruppe i junior herrer. I de andre årsklassene er det liten eller ingen deltagelse. Det ble 
avholdt 7 treningsstevner i år. 
 
Vinnere av «sliteren» 2022 
Senior herrer:   Aleksander Otterstad 88p 
Junior herrer:   Lars Ivarsen 90p 
Ungdom herrer:  Arild Stiegler 80p 
Ungdom damer:  Emilie Svanberg 118p 
Piker 14år:   Bjørk Hansen 126p 

 
. 

Klubbmesterskap 
Årets klubbmesterskap ble avholdt onsdag 19. oktober under kalde men fine forhold på fjorden. 
Det var 11 deltakere i syv ulike klasser, fra Gutter/Piker 14 til Senior Herrer/Damer. 
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2.1.2.  Medaljeresultater nasjonale mesterskap.  
 

NC5 NM / JNM K1 + UM Lagbåt  10-11. september Kristiansand 
 
SH  K1 200  3. plass  Magnus Ivarsen 
JH  K1 200  2. plass  Felix Svanberg 
JH  K1 500  1. plass  Felix Svanberg 
JH  K1 1000  1. plass  Felix Svanberg 
JH  K1 5000  2. plass  Felix Svanberg 
 
UD  K2 200  2. plass  Amanda Haugland/Emilie Svanberg 
UD  K2 500  2. plass  Amanda Haugland/Emilie Svanberg 
UD  K2 2500  2. plass  Amanda Haugland/Emilie Svanberg 
UD  K4 200  1. plass  Björk Hansen/Mathea Opdahl/A Haugland/E Svanberg 
UD  K4 500  2. plass  Björk Hansen/Mathea Opdahl/A Haugland/E Svanberg 
 
NC6 NM / JNM Lagbåt   17-18. september Årungen (Strand KK) 
 
SH  K2 200  1. plass  Harald Ivarsen / Magnus Ivarsen 
SH  K2 1000  1. plass  Daniel Salbu / Felix Svanberg 
SH  K2 5000  3. plass  Daniel Salbu / Magnus Ivarsen 
SH  K4 200  2. plass  D Salbu / M Ivarsen / H Ivarsen / Lars Ivarsen 
SH  K4 1000  2. plass  D Salbu / M Ivarsen / F Svanberg / Lars Chr Hennemann 
JH  K2 500  2. plass  Felix Svanberg / Lars Ivarsen 
JH  K2 1000  2. plass  Felix Svanberg / Lars Ivarsen 
JH  K2 5000  1. plass  Felix Svanberg / Lars Ivarsen 
JH  K4 200  3. plass  F Svanberg / L Ivarsen / Filip Falck / Arild Stiegler 
JH  K4 500  1. plass  F Svanberg / L Ivarsen / Filip Falck / Arild Stiegler 
JH  K4 1000  2. plass  F Svanberg / L Ivarsen / Filip Falck / Oskar Lægreid 
JD  K2 200  1. plass  Amanda Haugland / Emilie Svanberg 
JD  K2 500  2. plass  Amanda Haugland / Emilie Svanberg 
 
 
 

2.1.3.  Deltagelse og medaljeresultater internasjonale mesterskap.  
 
Junior-EM Sprint  23-26. juni Beograd, Serbia  (leder fra Fana KK: Anna Olsson) 
 
Felix Svanberg   K1 500, K1 1000 
Lars Ivarsen   K4 500, K2 1000 
 
Junior-EM Maraton 30-31. juli Silkeborg, Danmark (leder fra Fana KK: Magnus Ivarsen) 
 
Lars Ivarsen K2 (med Mikkel Sjursen fra Strand) 
 
Nordisk Mesterskap 6-7. august Tampere, Finland (leder fra Fana KK: Morten Ivarsen) 
 
JH  K1 200  3. plass  Lars Ivarsen 
JH  K1 500  3. plass  Felix Svanberg 
JH  K1 1000  2. plass  Felix Svanberg 
JH  K2 200  1. plass  Lars Ivarsen (med Simen Straume, Njørd) 
JH  K2 1000  2. plass  Felix Svanberg (med Mikkel Sjursen, Strand) 
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JH  K2 5000  1. plass  Lars Ivarsen (med Mikkel Sjursen, Strand) 
3. plass  Felix Svanberg (med Gudmund Staupe, Tysvær) 

 
JH  K4 500  2. plass   Lars Ivarsen 

3. plass  Felix Svanberg, Filip Falck 
 

JH  K4 1000  2. plass  Lars Ivarsen, Felix Svanberg 
3. plass  Filip Falck 

 
UH  K2 200  2. plass  Arild Stiegler 
UH  K4 200  3. plass  Arild Stiegler 
UH  K4 500  2. plass  Arild Stiegler 
 
UD  K4 200  3. plass  Amanda Haugland 
UD  K4 1000  3. plass  Amanda Haugland 
 
 

2.1.4.  Treningssamlinger 
 
Vintersamling     25. februar – 5. mars, Flekkefjord 

Lars Ivarsen, Felix Svanberg, Filip Falck 
 

Vårsamling med Silkeborg   8. april-24. april, Castrelo, Spania 
Lars Ivarsen 

 
Landslagssamling senior   Mars-april i Mexico City og Tampico, Mexico 

Harald Ivarsen 
(Leder fra Fana KK: Magnus Ivarsen, Morten Ivarsen) 

 
Påskesamling bredde    9-13. april, Flekkefjord 

12 deltakere fra Fana KK 
 

Landslagssamling junior   13-16. juni, Laksevåg 
Lars Ivarsen, Felix Svanberg 
 

Sommerleir bredde    29. juni – 3. juli, Laksevåg 
7 deltakere fra Fana KK 
 

Landslagssamling Junior   22-24. juli, Fana/Nordåsvannet 
Filip Falck, Lars Ivarsen, Felix Svanberg 

 
Landslagssamling Ungdom   11-15. juli, Tysvær 

Amanda Haugland 
 

Regionsamling bredde   28-20. oktober, Tysvær 
7 deltakere fra Fana KK 
 

Regionsamling bredde   2-4. desember, Tysvær 
5 deltakere fra Fana KK 
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3. Kajakkskole 
 

I mai 2022 hadde vi to forsøk på å gjennomføre åpen dag hvor unge kan prøve seg på kajakk. Begge 
disse dagene blåste vekk, og det var generelt dårlige padleforhold mange av ettermiddagene i mai. Dette 
resulterte i at vi gjennomførte ikke Kajakskole i vanlig form, men hadde før og etter sommerferien 
ukentlig åpen trening for den yngste gruppen der vi hadde med to trenere for å kunne tilpasse økt for de 
helt uten erfaring og de med litt erfaring. På disse treningene var det et varierende oppmøte der noen 
utøvere falt fra, og andre kom til. Vi hadde veldig god hjelp fra foreldre med følgebåt. Det var også tilbud 
om en annen økt der trener fulgte de som ønsket litt mer og hardere trening. 

 

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 halv time  
tidligere på grunn av tidlig mørke. 

 
2022 sesongen har heldigvis vært litt mindre preget av Covid 19 enn de to foregående sesongene. 
Tirsdagspadlerne hadde sin første offisielle padletur 26. april og sin siste 25. oktober. Vi padler som oftest 
rundt Hjellestad så sant været tillater det, og man har tid og lyst. Det har også blitt litt andre turer/ruter i 
vakre Fanafjorden, Bjelkarøy, Buarøyne og over til Krokeide for å nevne noen. Noen av medlemmene har 
også vært med på padleturer og padleleirer rundt om i distriktet. Vi var også representert i klubbens eget 
turløp Hjellestad Rundt. Det har vært bra fremmøte om tirsdagene, fortsatt med en hard kjerne på fem, seks 
personer. På det meste har vi vært nærmere 20 padlere, noe som er veldig kjekt. 

 
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 hatt lite aktivitet i året som gikk, vi har ikke lykkes med å komme oss opp på nivået som 
før Covid, men etter samtaler med tidligere aktive satser vi på at året 2023 skal bli et år med større aktivitet.    
 
  Info angående tirsdags og onsdags padling/ havkajakk: 
Alle som deltar padling tirsdag og onsdag må være medlem i Fana Kajakklubb og ha tatt vått-kort.  
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5. Arrangementer og sosiale aktiviteter 

 
Året 2022 var vi ferdig med Corona restriksjonen og vi kunne endelig igjen gjennomføre sosiale 
aktiviteter som normalt.  

I løpet av året har vi hatt Åpningsstevene, Lagbåtsøndag, Bergen Kommunes Sommerleir, 
Hjellestad Rundt, Lek og Gøy dag med vannski og tubekjøring, Introkurs, aktivitetsdag for Avarn, 
Pizzakveld for de aktive, vi har hatt klubbkveld på Skytterhuset og grøtkveld før Jul i klubben.  

 

 

6. Dugnad og økonomi 
 

6.1. Dugnad 
 
Vi har ikke klart å få samlet til felles dugnad i 2022, men det har likevel vært dugnadsaktivitet fra 
enkelte av klubbens medlemmer og støttegruppe/foreldre.  

- Det har vært foretatt beis og maling av deler av utvendig fasade.  
- Vedlikehold av treningsutstyr 
- Rydding og vasking av klubben lokaler 
- Utbedring av deler av det elektriske anlegget m.m.  

  
 
 

6.2.  Økonomi 
 

 Året 2022 var tilbake til normalen, med 6 NC-stevner, påske- og sommerleir, samt andre 
mesterskap. På NC-stevnene har det vært fra 8 til 11 deltakere fra Klubben. 12 var med på 
påskeleiren og 7 på sommerleiren. 
 
Årets overskudd var kr. 32 348,47.  
 
De største inntektene var Spillemidler for ny båthall, kr.321.000 og kr. 100.000 fra Sparebankstiftelsen 
Sparebanken Vest til ny båt.  
 
De største utgiftene var kjøp av båt m/tilbehør kr. 253.950 samt buss kr. 225.000. 
 
Vi har investert i nye båter, 2 Stellar Apex K1 Excel og en Peisheng K-1 kevlar karbon. 

 
Bjarte Fagerås reviderer regnskapet. 
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7. Klubbens eiendom og rekvisita 
 

• Undersøkelser og planlegging for vinterhage på terrasse over båthus er nå foreløpig avsluttet 
grunnet høye bygge kostnader. Og vi ser på eventuelle andre alternativer.  

• Klubben har kjøpt 3. nye kajakker, 2 Stellar Apex K1 Excel og en Peisheng K-1 kevlar karbon 
• Vi har kjøpt Minibuss og ny følgebåt.  

 
 

8. Medlemstall  
 
 Tabell 1 og 1b viser tallene for 2022 og 2021 fordelt på ulike aldersgrupper. Medlemstall hentes fra
 administrasjonsverktøy Klubbadmin. 
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9.  Samarbeidspartnere  
 

Fana KK vil takke sponsorer og samarbeidet for all støtte i 2022. Uten disse ville det vært mye tyngre 

å drive klubben 

Sparebanken Vest for stort bidrag til innkjøp av følgebåt. 

 

Lindqvist som har støttet innkjøp av kajakker og følgebåter 

 

COOP Fana som har bidratt med mat og drikke til stevner og andre aktiviteter 

 

Rolo Sveis som har bidratt til vedlikehold av landgang, kajakkhenger og vektstenger 

 

 

10. Veien videre 
 
2022 viste nok engang at Fana-padlerne hevder seg bra i konkurranse med andre klubber i Norge. Med 5 
deltagere til nordisk mesterskap viste klubben at man har en sterk gjeng til tross for klart mindre ressurser 
enn de fleste andre klubber med padlere på samme nivå. Men det er et stort generasjonsskifte i klubben. 
Padlere som Daniel, Harald og Magnus, som har vært sikre landslagspadlere i mange år, har trappet ned og 
satser ikke så mye lengre. Samtidig får vi opp nye sultne padlere i seniorklassen, men det er for mye å 
forlange at de skal gå rett inn på seniorlandslaget.   

Ellers har klubben en liten men treningsvillig jentegjeng som det skal bli spennende å følge i årene 
fremover. Et mål må være å få opp enda flere jenter, slik at gruppen utøkes.  

Det området som er mest utfordrende er rekrutteringen. I mange år har Fana vært en av de beste klubbene, 
både i senior og aldersbestemte klasser. Nå begynner det å tynnes ut litt, og skal klubben har en bra gruppe 
som deltar på stevner i fremtiden så må det gjøres noe med rekrutteringen. Et godt rekrutteringsarbeid 
krever dyktige trenere som kan skape idrettsglede og mestring. Hvordan finner vi disse trenere?  

Økonomi vil alltid være et tema for et lite idrettslag. Det finnes et potensiale ved å arrangere 
introduksjonskurs. Skal klubben gjennomføre flere introduksjonskurs må det være flere som kan holde 
kurs.  Kravet for å være kursholder er at man har aktivitetslederkurs, og det er en del personer i klubben 
som har tatt det kurset opp igjennom årene. Vi håper vi kan få engasjert flere personer til å holde 
introduksjonskurs fremover.  

Klubben har i noen år hatt planer om å bygge et nytt treningsrom på taket til den nye båthallen. Det har så 
langt vist seg bli mye dyrere enn først antatt. Vi kommer å fortsette undersøke mulighetene for utbygging. 

 
 
 
 
 
For styret  Fana Kajakklubb    
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11.  Status for Langholmen felles ro og padleanlegg  

Driftsåret 2022 
 

Banesystemet har lagt ute i sesongen 2022 med 4 strekk, og er benyttet til trening og 
samlinger for både roere og padlere, samt 3 lokale ro regattaer og NM for studenter. 
Planlagt nasjonal ro regatta ble kansellert på grunn av lav påmelding. 

 
Følgende aktiviteter er gjennomført: 

- Før sesongstart er alle 16 tromler a 500 meter kontrollmålt, skjøtet og reparert der det var                                         
Behov. 

- Anlegget ble lagt ut i slutten av april etter impregnering av tauverk og blåser. 
- Det er gjennomført daglig tilsyn med banene fra utlegging og frem til opptak av baneanlegget i 

slutten av oktober.  
- Banene er kontrollert for tilgroing, og børstet ren for groe i slutten av juni og august. Det har ved 

begge gjennomganger vært begrenset og varierende grad av groe og tilløp til blåskjell. 
- I sesongen har det gått tapt 10-20 blåser, sannsynligvis som et resultat av blåser/tau har kommet inn                                    

i propeller.  
- Banene har blitt kappet/røket bane ved 5 anledninger. I alle tilfeller har vi kommet så raskt på banen 

at det har vært ukomplisert å skjøte og rette opp anlegget. Skjøting, oppretting og justering av 
banene har til dels vært tidkrevende. 

- Ved opptak av banene i oktober var det en relativt enkel jobb å tromle inn tauverket med begrenset 
groe/blåskjell. 

 
Erfaringer fra driftsåret 2022: 
Drift og tilsyn med banene har vært omtrent så omfattende som forventet og beskrevet i 
kontrakten med Bergen Kommune. Daglig tilsyn og rask mobilisering ved brudd på banene 
er vesentlig for å unngå større floker og problemer med å redde baner som får brudd på 
banestrekk. Skjer brudd på banen samtidig med noe vind er tidsfaktoren enda viktigere. 
Børstning av banene i medio/slutten av juni samt slutten av august medfører lite total 
groe/blåskjell på baneanlegget. Erfaringen er også at små skjøtestykker uten impregnering 
får raskt groe, noe som tilsier at antigroe/impregnering av tauverk og blåser ar avgjørende 
for å ha banene liggende gjennom hele sesongen. 

 
 
 

Thorvald Jacobsen / Knut Hordnes representant for Fana Kajakklubb 
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