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Regional dameturnering for Troms og Finnmark

2019
1
29.til 31. mars i Finnmarkshallen,
Alta

AKTIV STØTTESPILLER
FOR DAME- OG
JENTEFOTBALLEN!

VELKOMMEN TIL
TIDENES BESTE
KRAFTLAGSTURNERING
Det er en glede for meg som leder i
Tverrelvdalen IL fotball å kunne ønske
velkommen til Kraftlagsturneringen 2019.

nere. Vi har et utgiftsbudsjett på nær 100.000 kroner på turneringen hvor halleie, dommerutgifter, premiering og annonsering
og et turneringsprogram vi er veldig stolt over, er de tyngste
budsjettpostene. Takket være gode samarbeidspartnere har vi
klart å holde påmeldingsavgiften på samme nivå i nær ti år, og
har likevel kommet ut med noen tusenlapper i pluss. Det tror
jeg vi også klarer i år. Samtidig er damelaget en meget stor takk
skyldig til Byggmester Bengt Andersen som går inn som hovdsamarbeidspartner for damelaget vårt i sesongene 2019 og 2020.

I 2020 feirer arrangementet 10-årsjubileum, og vi har klart å holde
turneringen oppegående også i år hvor vi selv har slitt hardt med
å stille damelag. I fjor var vi tilbake i 2. divisjonen med en knall
debutsesong som endte akkurat mellom øvre og nedre halvdel på
tabellen. På høstesongen tok våre damer neste mest poeng, bare
navnesøster TIL (Tromsø) snek seg forbi på høsttabellen.
Ny sesong betyr også ny spenning. Det jeg konstaterer som leder
er at damelaget vårt har utfordringer i forhold til sentrale spillere,
hvor både graviditet og jobb/skole betyr endringer i spillerstallen.
Vi tar imidlertid utfordringene, og nye spillere står fram og tar
ansvar. Håpet er at vi etter årets Kraftlagsturnering har vist at vi
blir et lag som kan utfordre topp fem også i år.

Skoleveien 6, 9510 Alta • Telefon 78 43 07 67 • Telefax 78 43 47 86
E-post: post@finnmarkshallen.no

Foto: Jarle Mjøen
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Med Tromsø IL som deltaker har vi sikret oss et referansepunkt
fra nordnorsk toppnivå i damefotballen. Både vi og medarrangør Finnmark fotballkrets er ekstremt fornøyd med at Tromsø tar
turen nordover og kaster glans over denne helgen som er viet
damefotballen, og bare damefotballen.

MÅTTE DET BESTE LAGET VINNE OG ALLE FÅ TOPP UTBYTTE
AV TURNERINGEN! LYKKE TIL!

Som arrangør er vi svært glad for at vi har kunnet dele turneringen i to nivå, og de beste møter de beste, og at de nest beste
møter lag på sitt nivå. Det gir jevne kamper og maksimal utbytte
med tanke på en kommende sesong med et nivå både i 3. divisjonen i Finnmark, og ikke minst 2. divisjonen som blir et hakk
opp i forhold til 2018
Jeg vil benytte anledningen til å takke alle våre samarbeidspart-

Med hilsen

Ole Andersen
Leder fotballgruppa, Tverrelvdalen IL
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- 2. DIVISJONSKLUBBER
KAN FÅ 100.000 KR
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med den økonomiske belastningen det er for klubbene i fylket - Vi har stått på, plaget forbundsstyre og store deler av forsom har kvinnelag i 2.divisjon kvinner, og den bekymringen bundet med krav om likhet. Vi må ha hjelp til å gi damefotdette medfører for klubbene.
ballen i nord reelle muligheter til å konkurrere på høyt nivå.
På Forbundstinget fikk vi gjennomslag for prinsippet. Nå skal
I 2018 uttalte Finjord at vi ser at kostnadsbildet i denne divi- forbundsstyret vedta hvor mye forbundet skal legge i den
sjonen har vært så stort at lagene fra Finnmark har store øko- nasjonale potten til reisefordeling i 2. divisjonen, og hvilket
nomiske utfordringer knyttet til gjennomføring av seriespillet. grunnbeløp klubbene skal betale inn som skal fordeles ut til
Dette har vært en direkte årsak til at lag har trukket seg fra klubbene med største reisekostnader, sier Torkjell Johnsen som
seriespill.
viser til at dessverre kan de første reisetilskuddene ikke betales
ut før i 2020 og da for sesongen 2020.
- Den nasjonale satsningen som nå skjer innenfor kvinnefotballen, og spesielt knyttet til like vilkår for menn og kvinner, er - Det har med at reisefordelingsstøtten må inn i budsjett og
svært positivt, uttalte Finjord.
godkjennes.
Det er like dyrt for kvinner som for menn å reise med fly/buss
i lange avstander. Finnmark Fotballkrets har argumentert med
at vi må bruke de gode erfaringene man gjorde i 3.divisjon
menn ved at alle lag betalte inn et likt beløp, den gang rundt
kr.18.000, og NFF deretter tildelte reisetilskudd ut fra de faktiske
kostnader som den enkelte klubb hadde hatt for deltakelse i
seriespillet. Kretsleder Torkjell Johnsen tok dette opp allerede
på daglig leder- og kretsledersamlinger med de øvrige kretsene i 2018. Det ble full tilslutning rundt en slik innføring. Men
ingenting skjedde før fotballtinget vinteren 2019.

Av lagene fra Finnmark i 2. divisjonen Troms og Finnmark er
det Polarstjernen og Porsanger som har de største reisebudsjettene, naturlig nok. Det er også disse klubbene som kan få
størst tilskudd. Enkelte antyder at det kan bli opp mot 100.000
kroner. Storklubbene Tromsø IL og TUIL har damelag med
store ambisjoner, men hvor dame- og jenteutøverne føler at
de ikke blir prioritert i forhold til klubbenes vedtatte satsing.
Forbundsstyrets vedtak om reisefordeling vil derfor bli svært
godt mottatt også i damefotballmiljøet i Troms og hos
Tromsø-klubbene.

Folie til lysskilt på vegg 98x69cm 2stk

Torkjell Johnsen, BUL og Tromsø IL kan få god økonomisk hjelp i 2020 om de fortsatt er i 2. divisjonen.

Kretsstyret i Finnmark fotballkrets har
sikret økonomien til hardtsatsende 2. divisjonsklubber i nord.

Johnsen i Finnmark fotballkrets og legger til:
- Men det skulle bare blått mangle at urettferdigheten og diskrimineringen av jente- og damefotballen skulle fortsette. Vi
var på overtid på å få gjort noe med dette.

- Dette er en av mine viktigste seire som tillitsvalgt leder for
fotballen i Finnmark. Vi har fått et prinsipielt gjennomslag
både for at forbundet skal inn med reisestøtte til 2. divisjonen
damer, men at det også skal bli en reiseforedeling i tillegg.
Det etter malen på herrenes 3. divisjon, sier styreleder Torkjell

Daglig leder Roger Finjord og hele den politiske ledelsen av
Finnmark fotballkrets har stått på over mange år for å få reisetilskudd/ reisefordeling for 2. divisjonen damer, men forbundstyret sa lenge nei. Finnmark Fotballkrets har argumentert
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- DETTE BLIR HISTORISK

Satsing over år gjør at Polarstjernen er historisk godt rustet.

- Ambisjoner er at spillerne lokalt fortsatt skal ha lyst å spille for IL
Polarstjernen, og at vi fortsatt får 200 tilskuere på hjemmekamper.
Vi håper at jentene fortsetter å flytte hjem etter endt skolegang,
gjerne på grunn av miljøet og jobben Polarstjernen stiller opp
med. Vi har ambisjon om å konkurrere på et bra nivå og ha det
gøy med det artigste vi vet, også de neste 10 år, avslutter Morten.

- Vi har i år en større tropp enn noen gang! Veldig mye ungt, som
dessverre har dårlig med tilbud aldersbestemt, så vi har tatt opp
alle i A-stallen. De kan få tøffe og fine utfordringer både med å
komme seg inn i kamphverdagen og å stå i den, men samtidig får
de en god treningshverdag som gjør at de løfter seg voldsomt fort,
forteller Polarstjernen-trener Morten Jakola.

Trenere:
Morten Jakola , Anita Andersen , Torbjørn Ittelin og Morten Kristiansen
Nye spillere:
Connie Malen Moen (sist klubb BUL for flere år siden, voksent comeback) + 4 fra Norilds J17 lag i år (de øvrige signerte iløpet av
høsten ifjor, totalt 8 stk)

Bredden i troppen er god, og den toppes ved at Polarstjernen har
beholdt nesten samtlige etablerte spillere. For første gang , med
alle tilgjengelig, kan klubben stille en 11er uten tenåringer.
- Noe som neppe noengang vil skje i praksis. Men prosjektet og
engasjementet lever videre, vi samarbeider tettere med naboklubbene enn noen gang. Det både med hospitering og deling av
treningshverdager, noe vi håper å høste frukter av det både på
kort og lang sikt, påpeker den rutinerte og engasjerte treneren.

Telefon: 78 44 68 00 • post@fagtrykkide.no • www.fagtrykkide.no

Avgang:
Ingen pr. nå som har tatt overgang eller lagt opp , har ett par spillere borte på skole , som antyder at de er på vei hjem i mai + ett
par spillere som er med på det de kan pga. jobb.

Polarstjernen har hatt fotballskole med tilhørende treningssamling i januar, en samlingshelg med KIF i februar, og den årlige turen til Rovaniemi i midten av mars. Finlandsturen ble organisert
sammen med BUL og Polarstjernen fikk 2 tøffe og fine kamper.
Det ble 3-2 tap mot Rops (1. div) og 3-0 tap mot BUL.
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Blir tøft å følge opp høstsesongen 2018
Usikkerheten preger Tverrelvdalen IL foran
2019-sesongen.

Fra trenerteamet kommer det gode tilbakemeldinger på
de nye spillerne, flere under 18 år. I tillegg har det kommet
til tre nye keepere som skal konkurrere med Julie Henriksen Olsen som hadde en kanongod sesong. Keeperplassen har i mange år vært en utfordring for damefotballen i
Dalen, og keeperstallen er gledelig nyhet.

Tverrelvalen hadde kun én seier og tre poeng etter vårsesongen. På høstsesongen var det bare gullaget Tromsø
Il som tok flere poeng – et lag Dalen slo 1-0 på selveste
Alfheim.

Lagets toppscorer i 2018, Lotte Thomassen, er imidlertid ute i lykkelige omstendigheter og uaktuell for spill i
2019. Hun var svært viktig som stopper i første halvdel av
sesongen, men ble enda viktigere for laget når hun var
tilbake i sin vante plassering som toppspiss. I tillegg er
Ingvild Hågensen borte fra fjorårets stall, også hun en
angrepsspiller av format.

- Vi vet hva som kreves og hvor nivå-lista ligger. Spørsmålet er om vi er i stand til å heve oss på dette nivået. Stallen
er bredere, mange nye unge spillere, men gode og viktige
spillere er ikke med denne sesongen. I tillegg har nøkkelspillere vært helt eller delvis ute rent treningsmessig,
sier Solveig Heggeli Slettvoll, toer på lagets toppscorerliste i 2018 og en av spillerne trener Jarle Mjøen forventer
seg mye av sesongen. Det er et ansvar Solveig har tatt og
har sammen med Brita Eira og Charlotte Opgård Thomassen 100 prosent treningsframmøte.

- Det er flere som tegner bra, og det er god kamp om å
komme inn i angrepsrekka. Vi må ta større ansvar. Vi har
jobbet med å utvikle laget spillemessig, og med mer ball
i laget vil det også bli lettere å være offensiv spiller, påpeker Solveig.

Nytt av året er at Dalen også stiller med lag i en 3. divisjonen som har historisk mange 11-erlag. Det betyr mye
spilletid på alle, men også tøff kampbelastning på de som
havner midt mellom første-11-eren i 2. divisjon og nødvendigvis sentrale spillere på 3. divisjonslagets kamper.

- Vi gleder oss enormt til Kraftlagsturneringen. Her møter
vi garantert tre av fire lag som kommer til å være topp
fire i serien. BUL er nok seriefavoritt, men jeg tror både
Tromsø og Polarstjernen er kapabel til å kjempe om seriemestertittelen. For egen del er målet å utvikle lag og
enkeltspillere og gjøre det som er nødvendig for å unngå
en nedrykkskamp. En plass midt på tabellen vil være strålende for oss, sier trener Jarle Mjøen.
- Vi gleder oss enormt til Kraftlagsturneringen. her møter
vi garantert tre av fire lag som kommer til å være i toppen
av divisjonen. En av utfordringene til trenerteamet er at
Birte Mjøen som var svært sentral i laget i 2018-sesongen

I 2018-sesongen stilte Tverrelvdalen med en relativt lik
11-er fra kamp til kamp. Det gjorde at 13 til 15 spillere fikk
mye spilletid, men at det også var spillere som hadde få
minutter på banen gjennom hele sesongen. I år blir det
mye spilletid på alle, og målet er å fase inn flere alderstemte spillere på 3. divisjonslaget.
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hvor hun ble brukt både sentralt på midtbanen og i
siste halvdel av sesongen som stopper, har fått svært
få treningsøkter med laget så langt i oppkjøringen.
Avslutning av sykepleierstudiet, småbarnsmor, deltidsarbeider og familien i husbygging, har ikke gitt rom for
trening. Birte er imidlertid tilbake nå i Kraftlagsturneringen, men har en vei å gå før fjorårskvaliteten er nådd.
Dermed må søstrene Berit og Jenny Marie Mannsverk ta
enda mer ansvar enn i fjorårssesongen.
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NORBYE & KONSEPTA AS

UNGT OG TALENTFULLT SKAL LÆRE
VOKSENFOTBALL

Alta if damer er et ungt lag
med spillere fra 2001 og yngre.
- Vi har fokus på å lære seniorfotball samtidig
som vi utvikler treningskultur og ferdigheter hos
hver enkelt. Vi vil være et spillende lag og tar
gjerne litt risiko i spill ut fra keeper. Gjennom
gode treninger og kamper ønsker vi å ta steg uke

VELG NORDNORSK
#mittnordnorge

for uke, sier trener Vidar Lillegård som står på ett
hundre og ti prosent for det unge laget.
Alta IF har hatt svært god rekruttering over flere år, men har de senere år avgitt et helt lag av
spillere til BUL som satsingsklubb i Alta på damesiden.

snn.no
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VI ER EN MEDSPILLER
FOR DAMEFOTBALLEN
TIL LYKKE I TURNERINGEN
OG I SESONGEN!
«FOR TVERRELVDALEN IL HAR REALISERINGEN AV SPAREBANK1 STADION
VÆRT ET ENORMT UTFORDRENDE, SELVSAGT ØKONOMISK, MEN OGSÅ SOM
BYGGEPROSJEKT. PST HAR SOM LEVERANDØR AV KUNSTGRESSET VÆRT EN
STERK STØTTESPILLER; ALLTID TILGJENGELIG OG LØSNINGSORIENTERT I BYGGEFASEN, KONKURRANSEDYKTIG PÅ PRIS OG HUNDRE PROSENT TIL Å STOLE
PÅ NÅR DET GJELDER TIDSPLAN, MONTERING OG LEVERING.»
KUNSTGRESSKOMITEEN TVERRELVDALEN IL
VI I PST GRATULERER TVERRELVDALEN IL OG FOTBALLEN I FINNMARK MED
ET FANTASTISK FINT ANLEGG. TUSEN TAKK FOR OPPDRAGET FRA EN HUNDRE PROSENT PROFESJONELL BYGGHERRE.
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Skal til toppserien innen
2023
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fra TUIL) Madelene W. Holum (ny fra TSI) og Oda Skogheim (ny fra Furuflaten) har blitt innlemmet i spillerstallen. Kjennere i Tromsø mener laget normalt skulle vært
svekket, men at de mange nye unge spillerne har utviklet
seg i løpet av vinteren under den nye treneren. I tillegg
er fjorårets spillere blitt ett år eldre, noe som til tross for
spillertap hever laget.
Selv om Tromsø IL vant i fjor, er BUL en større favoritt.
Laget har beholdt nesten hele spillerstallen, som rett nok
rykket ned fra 1. divisjonen, men spilte jevnt med både
topp og bunn på dette nivået. Treningskampene og spillerstallen gir BUL et klart favorittstempel. Spørsmålet er
om hva som skjer til høsten når syv til åtte av spillerne

Målet til Tromsø-damene er å prege
damefotballen i Norge.

– Soleklart, det vil ikke være en målsetting i det hele tatt

flytter.

per i dag. Det må slås litt hardt i den tromma for å ville
noe med et damelag i nord. Jeg skjønner at man skal

Bak der følger Tromsø IL, og med TUIL, Porsanger og Po-

Toppen av norsk damefotball ble på fotballtinget spisset

fortsette å videreutvikle det man har begynt på, men her

larstjernen som sterke outsidere. Vi blir gjort oppmerk-

kraftig. Samtidig sikter herrefotballens ener i nord også

må det noe mer til, sa Kjeldsberg til avisen iTromsø.

som på at spesielt TUIL og Lars Pedersen har styrket stal-

mot toppdivisjonen på damesiden.

len i det stille og vil komme til seriestart i en skarp utgave.

Spørsmålet er om det skriftlig nedsatte målet til Trom-

Hun har sagt opp kontrakten som trener for Tromsø-da-

sø ILs høyeste organ, årsmøtet, om å være i toppserien

mene og nå er det Øyvind Tjelda Haga som skal sørge

Fløya 2 kan bli den store overraskelsen. De grønnkledde

innen 2023 er realistisk.

for at TIL-damene blir landsdelens beste. Detter skal

har vært svært aktiv på overgangsmarkedet, mest med

Tromsø-damene være med å prege norsk damefotball

tanke på 1. divisjonslaget, men det betyr at også 2. divi-

på samme måte som «gutan» i klubben.

sjonstallen er betydelig styrket. Tverrelvdalen, Finnsnes

Berit Kjeldsberg, som inntil forrige sesong var trener for
TILs kvinnelag i 2.-divisjon, var ikke imponert over bud-

og Varden vil slik det ser ut en måned før seriestart, være

sjettet som lå til grunn for kvinnesatsingen i 2019-seson-

Tromsø IL har mye av det samme laget som ble serie-

nødt til å konsentrere seg om å unngå tabellbunn og

gen på TILs årsmøte onsdag. Særlig ikke hvis målet er å

mester i 2018, men som tapte kvalifiseringen mot Bryne.

nedrykk.

få laget opp til Toppserien innen 2023.

Et par viktige spillere er borte, mens Camilla Hansen (ny
14
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TAR ET EKSTRA LØFT
FOR JENTENE
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at gruppa hadde hatt ork til å gjennomføre ny turnering
om det ikke hadde vært at sponsorene Alta Kraftlag og
Sparebank1 Nord-Norge er spesielt opptatt av å verne
om dame- og jentefotballen i en tid da tilbudet er under
press.

perfaring gjennom Kraftlagsturneringen, og det blir artig
å se finnmarkslagene i kamp med Tromsø IL, som må sies
å være topp nordnorsk nivå, påpeker Ulf Tore og Einar.
Førstnevnte veldig fotballinteressert, men i denne sammenhengen i likhet med Dahl først og fremst glad for
løfte et tilbud for jenter og damer.

– For Alta Kraftlag er det svært viktig å være med å støtte
opp om damefotballen som har dårligere kår enn herre
og guttefotballen. Derfor sa vi ja til å være med på et tiltak
som kommer mange klubber til gode, og som forhåpentligvis på sikt kan bidra til god utvikling for damefotballen,
sier markedssjef Einar Dahl i Alta Kraftlag.

- Dame/jentetilbudet er kanskje ikke enda helt likestilt
med herrenes, men vi opplever at mange klubber nå har
gjort klare prioriteringer som likestiller jente/dame med
gutte/herretilbudet. Så selv om vi i praksis har en vei å gå
virker det som vi er på rett vei.

sportslig, men også fordi antall damelag i Finnmark lett
kunne telles på en hånd.

I turneringsprogrammet for 2017 omtalte vi Sparebank1
og Alta Kraftlag som avgjørende i kampen for å bygge
opp dame- og jentefotballen i Tverrelvdalen IL. I år kan vi
trygt si at begge har vært svært viktig for å løfte dame/
jentefotballen i Finnmark ved å sikre at Kraftlagsturneringen er blitt damefotballens vakreste vårlige eventyr i
nord.

Når Einar Dahl og Ulf Tore Isaksen, henholdsvis markedssjef i Alta Kraftlag og banksjef i Sparebank1 Nord-Norge,
ankommer treningen til damelaget til Tverrelvdalen IL,
det er høy damefaktor i hallen. Det samme er det på mange treningsarenaer i Finnmark. For både BUL, Porsanger,
Polarstjernen og Tverrelvdalen har klart å bite seg fast i 2.
divisjonen. Faktisk var de tre sistnevnte topp fem i Troms/
Finnmark-serien i 2018, og BUL var da i landsomfattende 1. divisjon. I 3. divsjonen som de siste sesongene har
bestått av fire fem 11-er og 7-erlag i kombinert serie, er
det nå syv lag, alle 11-er, og både Øst- og Vest-Finnmark
representert.

- Kraftlagsturneringen har utvilsomt en del av æren for
at vi har fått et historisk høyt nivå på damefotballen i
Finnmark, men kanskje enda viktigere; vi har fått en
bredde som gir et grunnlag for ytterligere spissing av nivået, sier daglig leder i Finnmark fotballkrets, og tidligere
landslagstrener, Roger Finjord.
Siden 2010 har fotballkretsen vært medarrangør med
Tverrelvdalen IL for Kraftlagsturneringen. Ikke alle årene
har det vært en selvfølge at den skulle bli arrangert, både
fordi arrangørklubben Tverrelvdalen var i en bølgedal

- Helt fantastisk gledelig utvikling. Vi håpe at BUL som
ambisjoner om å gjeninntre i landsomfattende 1. divisjon
klarer det. Alt skulle ligge til rette for at BUL får topp kam-
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Kraftlagsturneringen er mye arbeid. Langt mer arbeid enn
det mange tror. Fotballgruppa til Dalen har tatt mål av seg
til å skape arrangement som gir lagene lyst å komme tilbake.

Lokal og regional Den fotballinteresserte banksjefen hos
Sparebank1, Ulf Tore Isaksen, har nylig sett Finnmarksløpet hvor banken er hovedsponsor få storstilt markedsføring nasjonalt og lokalt. Samtidig understreker banksjefen at Sparebank1 skal være en del av lokalmiljøet.

- Dame- og jentefotballen har mye å takke Sparebank1 og
Alta Kraftlag for. De er to av de viktigste sponsorene for en
liten klubb som er langt bak i køen av lag og foreninger
som kjemper om samarbeidsavtaler og kroner fra næringslivet. Når de i tillegg stiller opp og bidrar litt ekstra
for dame- og jentefotballen har vi mye å takke dem for,
forklarer gruppeleder Ole Andersen.

– I alt vi gjør er Sparebank1 lokal og regional. Det nære,
lokale og regionale vil alltid være en del av banken, og
vi er til for folk i landsdelen, Finnmark og her i Alta, slår
Isaksen fast og legger til: – Vi har over veldig mange år
hatt et nært og sterkt samarbeid med Tverrelvdalen IL, og
jeg gleder meg over at damefotballen nå får være i fokus
ei hel helg.

Han skulle gjerne sett at eier og daglig leder av Byggmester Bengt Andersen AS hadde vært til stede å fått
fortjent hyllest av damespillerne. Bmba har i år sikret
damesatsingen i Tverrelvalen ved å gå inn som hovedsamarbeidspartner for damelagene til Tverrelvdalen i 2.
og 3. divisjonen.
Når det gjelder selve turneringen brukes det veldig mange timer på arrangementet, og Andersen er glad for at
Finnmark Fotballkrets stiller opp som hjelper og medarrangør. Turneringen 2018 ga noen tusen kroner i pluss
etter avsluttet turnering. Likevel tror ikke Ole Andersen
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DRAKT-TEAMET
FOR DAMELAGET
damelag
damelag
2019 2019
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Tverrelvalen IL tok en sterk 5. plass i sin debutsesong i 2.
divisjonen i 2018. Det med gode støttespillere profilert på
spillerdraktene. Disse er også med på «laget» i 2019. De
siste dagene har vi hatt flere forespørsler fra bedrifter i
Alta som har ønsket samarbeidet med damelaget, og
profilering på spillerdraktene. Men vi har dessverre ikke
hatt tilgjengelig profileringsplass. Vi benytter samtidig

anledningen til å gi en ekstra takk til Fagtrykk som er vår
profesjonelle og særdeles viktige samarbeidspartner for
trykk og reklame.

damelag 2019damelag 2019
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KAMPOPP SETT FOR
KRAFLAGSTU RNERINGEN
KLASSE A 2. div
Tromsø IL
Polarstjernen IL
Tverrelvdalen 1
BUL 1

FREDAG 16.03
Alta IF – Tverrelvalen 2 (klasse B)...................19.15
Tverrelvalen 2 – BUL 2 (klasse B)...................19.45
BUL 1 – Tverrelvalen 1 (klasse A).................... 21.00
Tromsø IL – Polarstjernen (klasse A)............22.30

KLASSE B 3. div
Tverrelvdalen 2
BUL 2
Alta IF

SØNDAG 18.03
Finale klasse B.................................................09.30
Bronsefinale klasse A .................................... 10.40
Finale klasse A................................................ 12.00

LØRDAG (forts.)
BUL 2 – Alta IF (klasse B)................................11.00
Alta IF – Tverreldvalen 2 (klasse B)................ 11.30
Tromsø IL – BUL 1 (klasse A)........................... 12.00
Polarstjernen – Tverrelvdalen (klasse A)......13.20
Hallen ledig, mulig treningskamp herrer .......15.00-17:45
Semifinale (klasse B)...................................... 18.00
BUL 1 – Polarstjernen (klassa A)..................... 19.10
Tverreldvalen 1 – Tromsø IL (klasse A)..........20.20

LØRDAG 17.03
Dommersamling – disponerer hall til test.... 08.00-10:30

Tverrelvdalen 2 – BUL 2 (klasse B)................ 10.30

TVERRELVDALEN ILs FOTBALLGR UPPES SAMARBEIDSPARTNERE
ALDERSBESTEMTE HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE:

HOVEDS PONSOR:

ØVRIGE DELSPONSORER FOTBALLGRUPPA:

HOVEDSAMARBEIDSPARTNER FOR DAMELAGET:

DISSE HAR STØTTET KRAFTLAGSTURIN GEN MED ANNONSE I PROGRAMMET:
Finnmarkshallen • G-Travel • Fagtrykk Idé • Sparebank 1 Nord Norge • Elektro • Byggmester Bengt Andersen • Mannsverk Bygg, Eriksen Maskin • Alta revyen • Job Zone • Alta Kraftlag • Elkjøp • Sibelco
K R A F T L A G S T U R N E R I N G E N
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Vi er sponsor for TIL
og ønsker lagene lykke til!
Heier på damefotballen i Alta.

BENGT ”TIL-DAMENES HELT”
- Fra Bengt Andersen har vi to år på råd fått tilbakemeldingen om han kan bidra med noe. Det resulterte i kroner foran 2018-sesongen. Og nå ble
en ny telefonsamtale til en stor kontrakt for damelagene til TIL for 2019 og 2020 som gjør bmpa
til hovedsamarbeidspartner for damelagene.
Damelagene kan takke Bengt for at satsingen på
damelaget kan fortsette med uforminsket tyngde
selv om laget er dyrest i drift i Tverreldvdalen IL.

Alle klubber vet hvor vanskelig, og frustrerende,
jakten på den gode sponsor er.
Ikke minst er dette en vel kjent øvelse for lederne
i klubbene som har damelag på relativt høyt nivå.
Da er det godt at det finnes en Bengt Andersen
og et selskap som heter Byggmester Bengt Andersen.
For selv om både summer og størrelse på bmba
sin støtte til Alta IFs rekrutteringsarbeid på gutte/
herresiden ikke er gjort kjent, er det en offentlig
hemmelighet at Bengt har vært nøkkelen til en
satsing som også har medført deltakelse i nasjonal serie og med heltidsansatt trener. Og det få
vet et at Bengt også har bidratt over flere år med
økonomisk støtte til lokale klubber, blant annet
Tverrelvdalen IL og da damelaget spesielt.

Foto: Lars Christian Hansen

Da damelaget ville ha Bengt med på bilde for å
promotere klubben, damefotballen og Kraftlagsturneringen fikk de bare en tilbakemelding om
at han satte pris på takknemligheten, men at det
nok ble bilde uten han. Rett og slett fordi Bengt
ikke liker publisitet om egen person og bidrag
han gir til idretten.

- Vi har to år på råd opplevd noe vi tror få andre
klubber har opplevd. At noen fra næringslivet
har tatt kontakt med spørsmål om det er mulig å
tegne samarbeidsavtaler. Det setter vi utrolig stor
pris på, og tar det som en bekreftelse på at det arbeidet vi gjør settes pris på. Det er en bekreftelse
på at vi gjør noe riktig, sier leder i fotballgruppa
Ole Andersen og legger til:

Bengt Andersen
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OPPRYKKSKLAR I 2019?

no 2019

Opprykksfavoritt, BUL an

BUL rykket ned fra 1. divisjonen, men
ønsker raskest mulig retur.

optimale treningsforberedelser før sesongstart,
sier hovedtrener Terje Fallsen som i 2018 ledet
BUL2 i 2. divisjonen. Nå skal Fallsen og hjelpetrener Atle Hansen føre BUL-damene tilbake til 1.
divisjonen – kanskje allerede sesongen 2019. Det
betyr at 2. divisjonen må vinnes og at det blir suksess i en to-trinns kvalik.

Til Kraftlagsturneringen kommer BUL med to
lag, favoritt i hver sin klasse. Både Bossekop 1
og Bossekop 2 består av spillere fra BUL sitt satsningslag på damesiden. BUL 2 har i tillegg innslag
av aldersbestemte spillere.

- Vi har vært på treningsleir i Rovaniemi og spilt
kamper her. Så skal vi til Tromsø første helga i
April. Kraftlagsturneringen er i så måte viktig for

- Bossekop UL satser tungt videre etter nedrykket
og har som mål å vinne 2.divisjon i år. Vi har trent
godt i vinter og klubben har lagt opp til at vi får

24

Emmy Olsen, Johanne Bjørnå, Oda Lillegård og Mari Ek Esjeholm blir alle viktige spillere for BUL denne sesongen.

som spilte herrefotball i fjor, og Ingvild Toft, et
kjempetalent fra Alta IF som er født i 03. Keeper
Irene Pettersen vil bli erstattet av Nathalie Kristiansen og Ulrikke Josefsen. To unge keepere med
stort potensiale.

oss. Vi får møte divisjonskolleger og vi får dermed
trent videre i kamp på de momentene vi har øvd
på i vinter. En av utfordringen å drive damefotball
i nord er å få arrangert gode treningskamper mot
god motstand på grunn av avstandene, påpeker
BUL-treneren.
Siden nedrykket i fjor høst har BUL, på tross av stor
etterspørsel etter klubbens beste spillere, bare
mistet Irene Pettersen og Amanda Sørensen.
- Det betyr at vi har en stor og sterk stall med mye
erfaring fra 1.divisjon. I tillegg har vi fått Camilla
Krogh, en meget rutinert og fotballklok spiller
25
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VI ER UTVIKLINGSORIENTERT

Trener Isak Ole Hætta

Kautokeino IL kan prege damefotballen i
Finnmark de neste årene.

- 4 spillere ønsker å spille under Høybakken i Porsanger IL
- Vi har 1 som er gravid
- 6 langtidsskadde
- 1 reiser til Finland
- Bryllup i Kauto fredag og lørdag
- Og 2-3 andre årsaker til forfall

Det er et tips fra en som har fulgt fotballen i fylket i mange
år. Bakgrunnen for tipset er at Isak Ole Hætta har sagt seg
villig til å følge opp de eldste jentespillerne og damelaget
i Kautokeino foran 2019-sesongen. Han jobber i dag med
både gutter, jenter og damespillere.
- Vi har hatt veldig mye skader, belastningsskader på sentrale spillere i vinter, og har vært nødt til å tilpasse treninger
og treningskamper til dette. Samtidig gleder vi oss veldig
til å komme på stor bane og møte andre tredjedivisjonslag i Kraftlagsturneringen, fortalte Hætta da de spilte treningskamp mot Tverrelvdalen tidligere i vinter.

Vi ønsker Tverrelvdalen IL
lykke til med Kraftlagsturneringen,
samt framtidig rekruttering og
talentutvikling.

I treningskampen i vinter hang det forsterkede Kautokeino-laget bra med i perioder, men sluttsifrene ble stygge til
slutt 8-1. Samtidig sakser vi dette fra FB-siden til Tverrelvdalen:
«En god første kamp av Dalen der vi fikk se igjen ting i perioder vi har trent på. Mistet litt struktur i 2. omgang, men
scoret til gjengjeld flere mål (3-0 til pause). 16 spillere spilte
minimum en omgang. Et ungt Kautokeino-lag klarte ikke
helt å matche de røde, men hadde perioder der de styrte
kampen og hadde flere store sjanser i tillegg til et fint mål
på langskudd. Tror Kautokeino under Isak Oles ledelse kan
bli en favoritt i 3. div.»

Foto: ???

Onsdag kom beskjeden om at Isak Ole måtte trekke laget
fra Kraftalgsturneringen. Isak Ole skrev til oss:
Ikke høy i hatten. Vi er bare 8 damer/jenter som kan stille,
og det betyr at vi må trekke laget fra turneringen.
Veldig, veldig beklagelig!
Det er flere grunner til at vi ikke hadde flere som kunne
være med.

Fotballkjennere i Finnmark vet at Isak Ole er en meget god
trener, og som han selv ga uttrykk for med tanke jobben
med damelaget: - Vi er utviklingsorientert og skal bygge
lag. Selv om det er veldig ungt ser jeg et bra potensial både
i lag og enkeltspillere.

27

REGIONAL DAMETURNERING FOR TROMS OG FINNMARK 2019 | KRAFTLAGSTURNERINGEN

Vi støtter
damefotballen
i oppturer
og nedturer!

ANLEGGSBYGGING
FOR 13 MILLIONER

Når klubbene i 2. og 3. divisjonen gjester
Tverrelvalen får de spille på et topp fotballstadion.
Det gamle naturgresset er skiftet ut med topp moderne
kunstgress. I tillegg er hele anlegget rundt fotballstadion
oppgradert i tillegg til tre nærmiljøanlegg; utendørs volleyballbane med kunstgress, flate for islegging vinterstid
og ei 300 meters aktivitetsløype for barn beregnet for
sykkel sommer og ski om vinteren.
29

Dette har kostet nærmere åtte millioner
kroner. I tillegg har Tverrelvdalen IL bygget
et nytt skileikanlegg i lisiden ved boligfeltet øverst i Tverrelvdalen. Dette et anlegg
til 2,6 millioner kroner. I tillegg kommer
renovering av klubbhuset som ble gjort for
et par år tilbake, det til en kostnad for opp
mot to millioner kroner.
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I DAMEFOTBALLENS
MEKKA
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Jarle Mjøen, sportslig leder, damelagstrener, Tverrelvdalen IL
Geir Roger Bakken, trener G15, Tverrelvdalen IL
Geir Ove Mannsverk, trener G13, Tverrelvdalen IL
Ole Andersen, trener og leder av fotballgruppa Tverrelvdalen IL
Tore Syvertsen - Stoppen SK
Tor Wigulf Christensen - Stoppen SK
Håvard Hauge Håkonsen - Lier IL/Stoppen SK – spillerutvikler Strømsgodset

Rolf Mauritzon - Lier/Stoppen SK
Knut Arne Menes - Hokksund IL
Amund Lundteigen - Vestfossen IF
Bob Stokka - Hokksund IL
Rolf Hansen – Hokksund IL (opprinnelig Alta IF)

Jarle Mjøen, Geir Ove Mannsverk, Ole Andersen og Geir Roger Bakken.

Jentene bør drømme om å bli proff i
Bayern München.

tilbake fra storklubben: Dere er velkommen, men ikke med
en større gruppe enn 10 til 13 trenere.
Sammen med trenere fra Drammen-området dro undertegneede (Jarle Mjøen) og, Geir Roger Bakken, Ole Andersen og Geir Ove Mannsverk fra Tverreldvalen til Bayern.
Studieturen er en del av et større kompetanseprosjekt
hvor hovedsamarbeidspartner Sparebank1 Nord-Norge har
bidratt til realisering.
– Det ble en personlig opplevelse for alle oss fra Tverrelvdalen IL, men det viktigste er at vi fikk se og oppleve
treninger som har overføringsverdi. Det til tross for at vi er
en breddeklubb basert på dugnadstrenere og stort sportslig spenn i spillergruppene. For oss ble også erfaringsutvekslingen med trenerne fra klubbene rundt Drammen
også viktig, sier Geir Roger Bakken, G13-treneren som neste
sesong blir G15-trener.

I november tok vi turen til en av verdens beste fotballklubber på herresiden - Bayern München. Men Bayern er også en
av verdens beste dameklubber.
– Vi ble møtt med en fantastisk åpenhet og kom veldig tett
på akademiet ute på FC Bayern Campus. Jeg vil hevde at alt
vi så og hørte var nyttig, og ga oss klare bilder på hvorfor
nivået er milevis fra det vi finner i norske klubber. Samtidig
var det en felles erkjennelse at vi ikke kan kopiere, men må
«oversette» impulsene til den hverdagen vi befinner oss i,
sier Rolf Hansen, trener og mentor i aldersbestemt avdeling
i Hokksund, og den som organiserte studieturen.

Fantastisk mottakelse
Hvem er trenerne på studieturen, og hvilke lag og klubber kan nå regne med å bli møtt med en dose Bayern
München-inspirert fotballtrening. Deltakere:

Liten gruppe
Da studieturen ble planlagt satte Alta-mannen Rolf den
tidligere svenske landslagsspilleren og eks. tysklandsproffen, Jan «Janne» Olsson, på jobben med å organisere klubbesøket hos Bayern München. Relativt raskt kom beskjeden
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Champions league kamp

til damefotballen de siste ti årene, og roste ikke minst av
vår egen Caroline Graham Hansen (Wolfsburg), sier Hauge
Haakonsen og legger til:
– Som andre akademier i Europa er det en veldig tydelig
rød tråd med tanke på metodisk tilnærming til øvelsesutvalg
og øktutforming, samt pedagogikk på felt. De deler spilleprinsipper og rollekrav på tvers av alle lag fra U9 – yngste
Foto:
kullet – til A-laget. Det er en
tydelig rød tråd gjennom hele
utviklingsstigen. Disse tingene kan man absolutt ta med
seg til en breddeklubb-kontekst, selv om man ikke har de
samme ressursene til å gjennomføre det på et like høyt nivå.
Wörle hadde også rosende omtale av Nora Holstad Berge
som hadde vært sentral i flere år på damelaget til Bayern,
men som nå har lagt opp. (se eget intervju med Nora litt
lengre bak i programmet).

Åpenhet
For å gjøre en lang historie kort. Vi ble møtt med en fantastisk åpenhet av Bayern, og fikk følge både A-laget herrer og
ikke minst alle de øvrige lagene som holder til ute på FC
Bayern Campus, et trenings- og kampanlegg for alle unntatt
A-lagene. Milliardanlegget FC Bayern Campus gjorde oss
målløs, både størrelse, treningsbanene, stadion og øvrige
fasiliteter. Og laget med kanskje høyest status av de som
holdt til på FC Bayern Campus var damelaget.
Trenerne valgte litt ulikt, litt ut fra egne interesser og lag de
jobbet med hjemme i Norge. Vi fra Dalen benyttet anledningen til å få med oss mange treninger med damelaget,
J17 og Bayerns chamion league-kamp mellom Bayern og Zurich.Kampen i CL gikk på stadion i Campuset, liten og intiom
med plass til 3000, hvor 2000 var sitteplasser. Overvar også
damekamp i Bondesliga med Bayern.

Høyt nivå
Nivået var svært høyt, også i forhold til norsk toppnivå, og
selvsagt mange hakk fra den 2. divisjonen vi hører hjemme
i. Lønnen er selvsagt langt fra det herrespillerne i Bayern får
inn på konto, men mange av damespillerne hadde millionlønn. Samtidig er det kun én ting som gjelder for de som
kunne tenke seg livet som proff.

Ulike inntrykk
Gruppen plukket treninger og kamper, litt etter interesse
og hvilke lag de i hjemmemiljø. Håvard Hauge Haakonsen, leder Lier IL Fotball/spillerutvikler i ungdomsavdeling
Strømsgodset TF var svært godt fornøyd med utbytte.
– At vi fikk en guidet tour gjennom fasiliteten til Bayern
Campus var nok det største høydepunktet, krydret med
åpne A-lagstreninger og Bundesliga-kamp på Allianz Arena.
Spesielt kult var intervjuet med damelagstreneren til Bayern
Munchen, Thomas Wörle. Han skrøt veldig av utviklingen

Det er opp til deg; tro på drømmen og gjør det maksimale
for at den skal bli til virkelighet. Vil du dette nok, ja, da er
det mulig.
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JEG VAR STOLT OVER
Å TILHØRE BAYERN
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klubbens historie. Følelsen av å være en del av noe mye
større enn bare seg selv og sin egen individuelle prestasjon var noe jeg kjente på tidlig. Man var stolt av å tilhøre
klubben og jeg opplevde at damelaget ble respektert både
innad i klubben og utad blant supportere, forklarer Nora
som i dag er utenfor fotballmiljøet.
– Jeg holder meg i form med annen trening, jeg spiller
blant annet litt tennis.
Nora fikk være med på en stor opptur for damefotballen,
både i klubben, men også Tyskland. Hun merket raskt en
økende i satsing på damefotballen i de årene hun var der.

Trening damelaget Bayern Munchen

Bayern-brakka. Enten måtte vi satse fullt ut for å ta steget ut
i Europa, eller vi måtte godta å være ‘en god toer i ligaen.
Beslutningen om satsing ble tatt. Planene om å innlemme
damelaget på det nye campus’et ble lagt og flere ressurspersoner ble fast ansatt i støtteapparatet.

– Fra å være en «outsider» som langsomt prøvde å bygge
opp noe, ble vi etter to mesterskapstitler på rad kjapt en av
ligaens store favoritter. Med titlene fulgte mer ressurser fra
klubben, bedre treningsfasiliteter, men også mer prestasjonspress og forventninger. Vi gikk fra å være underdog
uten den «stjernespekkede» troppen til å satse på tyske
landslagsspillere og tungvektere som Melanie Behringer,
Melanie Leupolz, Sara Däbritz og Simone Laudehr.

Norske Nora hadde satt spor etter seg i
storklubben.

– Artig å høre at «Tom» husker meg, og det med et positivt
fortegn, forteller Nora når jeg tar kontakt med henne etter
studieturen.

Trener-turen til Bayern fikk et sterkt fokus på damefotballen for oss trenere fra Tverrelvdalen (se reportasjen på
siden foran). Samtidig som vi var opptatt av å se hvordan
en toppklubb i verden på damesiden jobber, både med damespillere, men også rekruttering, er det viktig å videreformidle hva som er mulig å oppnå. Ikke bare for herrespillere,
men også for damespillere.

De fleste med interesse for kvinnefotball i Norge vet hvem
Nora er. Spilleren som er notert med 69 landskamper, men
også noen fine år som profesjonell i Bayern München under ledelse av Thomas Wörle. I Norge har sandefjordingen
spilt blant annet for Kolbotn og Arna-Bjørnar, i Sverige for
Linköpings i damallsvenskan og proff i USA.
– Jeg kom til Bayern 01/14, da sesongen ar halvspilt sesong, og ble til etter sesongen 2017. Jeg merket at det var
en storklubb med en gang jeg kom dit. I Bayern er man én
stor familie, alle som går rundt med Bayern-logo på klærne
er en del av klubben og er med på å sette sitt fotavtrykk i

Samtalene med Bayern München-trener, Thomas Wörle.
som har hatt stor suksess med både skape lag og ta enkeltspillere til nye nivå, ga at klart inntrykk av at Nora Holstad
Berge hadde satt spor etter seg i toppklubben.
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Under studieturen vår i Bayern fulgte vi damelaget ute på
Foto:
campuset, og så også de
rundspille Zurich på det nye
stadionet ute på campuset. I kvartfinalen i CL møte de Slavia
Praha, en drømmetrekning som gir lave odds på at laget skal
nå semifinalen.

Nora ser i dag at klubben ikke var helt klar for suksessen.
Troppen viste seg å ikkee være bred nok.
– Samtidig prøvde vi fortsatt å finne de treningsmetodene
som passet best til oss. Det må nevnes at vi hadde utrolig
mange skader de første sesongene. Det ble forventet at vi
skulle hevde oss i Europa på lik linje med Wolfsburg, men
vi hadde for liten erfaring internasjonalt og en for kort suksesshistorie. I motsetning til herrelaget, og i motsetning til
Wolfsburg hadde ikke alle bitene helt falt på plass for oss,
noe vi merket etter vi ble utspilt av PSG i Champions League.

– For min egen del var de tre og et halvt årene i Bayern de
beste i min karriere - både på og utenfor banen. Jeg lærte
utrolig mye fotball av «Tom» og jeg utviklet meg som spiller
samtidig som jeg opplevde en respekt for mine ferdigheter
på banen og for min rolle i laget, sier Holstad Berge og legger til
– Dessverre fikk jeg ikke med meg livet på campus, det ble
åpnet sesongen etter jeg dro. Etter 15 år på toppnivå i diverse
ligaer, fikk jeg hele tiden nye småskader og problemer, noe
som tok bort litt av gleden ved å spille. Det å spille i Tyskland
og for Bayern var ekstremt krevende fysisk, samtidig som
jeg kjente at jeg var litt mettet på fotball og var klar for å
gjøre andre ting i livet. Derfor la jeg opp i slutten av 2017.:

Det å bli utspilt i CL av PSG førte til et stemningsskifte. I
Bayern tas det grep om A-laget herrer ikke er helt i toppen,
ikke bare i Bondesliga, men også i Europa. Nå merket Nora
at de høye herrer i klubben heller ikke lekte toppfotball med
damelaget.
– Uten at jeg vet hva som ble avgjort internt i klubben, opplevde jeg den matchen som et vendepunkt for sjefene på
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