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Berit Mannsverk og hennes lagvenninner holder stand i 2. divisjonen for Troms og Finnmark 
og viser vei for herrelaget i Finnmarksserien. Damelaget koster TIL mest, men nå kommer det 
reisetilskudd fra forbundet. 
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– Skal bli toppscorer i 2019
Dalens X-faktor i 
2018-sesongen, Mag-
nus Hart, er borte, 
men en spiller har pla-
ner om å fylle skoene  
til Hart.

Vi våger påstanden at Stein 
Arne «Lole» Mannsverk er Al-
tas største fotballtalent de sis-
te årene, men en spiller som 
ikke helt har klart å leve opp til 
hans naturgitte forutsetninger. 
Og det kommer ikke av at han 
har tatt fotballen på hælen, el-

ler ikke villet nok. Kanskje har 
han vært for lojal mot moder-
klubben Tverrelvdalen?

– Jeg trives veldig godt i Dalen,
og det er mye kvalitet i med-
spillerne. Det er ikke man-
gel på gode medspillere som
bremser utviklingen. Ambisjo-
nene er å utvikle meg og jeg
føler at jeg denne vinteren har
tatt steg, sier Mannsverk som
trekker fram Svein Ove Tho-
massen som viktig for at både
han og resten av lagkamera-
tene skal få den spillemessige
utviklingen som alle håper på.

Tilbake i Dalen
Svein Ove er tilbake i Dalen fra 
et kort opphold i Alta IF hvor 
han ble hentet på sommeren i 
fjor for å gjøre Alta til en opp-
rykkskandidat. I flere av kam-
pene i blå-gul drakt var Tho-
massen den kreative spilleren 
som løftet laget til Bård Flovik 
inn i opprykkskampen. Dess-
erre var ikke Svein Oves inn-
treden nok til at Alta IF klarte 
opprykket.

– Alle så at Svein Ove var vik-
tig for Alta IF, og at han har en 
dimensjon med spillet sitt som 
gjør han til spiller på høyt nivå. 
Når han valgte å gå tilbake til 
Dalen er det viktig for oss, men 
også et tap for Alta IF, kom-
menterer Lole.

Selv er han ekstra godt for-
nøyd med å ha Thomassen 
som lagkamerat. Den hurtige  
kantspilleren med gode all-
roundferdgheter  har en klar 
amisjon for sesongen: Han 
skal bli toppscorer, og vet at 
gjennomspillene til sitt søsken-
barn på midtbanen vil gjøre det 
mer realistisk å nå målet.  Etter 
fem kamper, når dette skri-
ves, har Stein Arne notert seg 
for 15 mål. Han mister noen 
kamper med Samelandslaget i 
vår, men mener det er mulig å 
score 30 likevel i løpet av hele 
sesongen. Samtidig har Da-
len-ledelsen gitt grønt lys for at 
Mannsverk kan trene med Alta 
IF, og ingen moderklubben er 
i tvil om at han kan spille seg 
rett inn i 11-eren til Alta IF om 

klubben måtte ønske det.

Godt trent
Selv trekker «Lole» fram en 
vinter hvor han har fått trent 
usedvanlig bra, og har unngått 
lange skadeavbrekk som har 
vært vanlig tidligere.

– Jeg har i flere sesonger
mast på Stein Arne at han må 
bli mer direkte i spillestilen. 
Han må tåle å brenne sjanser. 
Han må mentalt jobbe med å 
gå mer rett på kassa, ta sjan-

sen på kjappe avslutninger, 
gjerne rundt motspilleren. En 
behøver ikke alltid ha passert 
motspilleren for å avslutte. Det 
er vel å bra å være assistkon-
ge, men Lole har kapasitet til 
å være toppscorer i divisjonen. 
Skal han klare det må han ble 
råere i boksen og gå mer rett 
på mål, sier sportslig leder i 
Dalen, Jarle Mjøen og legger 
til:

– Stein Arne har sett veldig
bra ut. Han er blitt flinkere til 

Torbjørn Thoresen Mofoss
22
Back
Bossekop

Kenneth Thomassen, 26år
En god potet: back kant 
midtbane, ass. trener i år
Tvdalen, alta if
Min 5 sesong i dalen
# singel og ingen unga som 
æ vet om enda

Jonatan Rotvik, 23 år 
Midtbane IL Runar,prøve-
spill for Sandefjord fotball og 
Tønsberg. 1. sesong i Dalen.

Andreas Kalseth, 34 år
Midtstopper 
Rotsundelv/Skjervøy/hjem-
meluft/Rafsbotten/ 
10ende sesongen i Dalen

David Dong-Hee Vik, 23 
Back/benk
Alta IF, Rafs, Milf
Første ordentlige sesongen.
Singel

Joacim Fossmo
Stopper
20 år 

Jay van Hoorn, 25 år
Midtbane/angrep
Alta if, ØIL, Ajax
Ny 
Tre kamper i æresdivisjon
Singel

Svein Ove Thomassen 29 år
Midtbane
Alta IF, Bul, Tvdalen.
Mange sesonger i Tvdalen

Daniel Reginiussen, 28 år
Kant,spiss, Alta, Sørøy Glimt
Kom til Dalen i 2010, 5 frek-
ke landskamper for Sápmi

Anthony Logje, 26 år
Midtbane/angrep
Kautokeino il, Astor fk, Alta 
if, Bossekop
Ny i Dalen

Stein Arne Mannsverk
20 år
Spiss/back
Dalen siden småguttelaget
5 landskamper

SKADEFRI: Stein Arne «Lole» Mannsverk har tatt store steg 
gjennom en vinter hvor han har fått være skadefri. Men han 
har potensial til å ta et nytt nivå, og Alta IF kan bli neste 
stoppested.

SKYTER PIL TIL TOPPS? Porsanger, fjorårets toer i Finn-
marksserien, har forsterket med Alta IF-spiller siste sesong, 
Eirik Lund Holm.

Alexander Niklasson 
Ellingsen (21)
Keeper
Alta IF
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– Skal bli toppscorer i 2019

Kristian Thomassen, 17år
Midtbane/kant/back
Daln sidn myggfotball

Jonathan Linnes, 23 år
Keeper
Nerskogen IL, Alta IF, Rafs-
botn IL, 2 sesonger i Dalen

Rickard Ellingsen, 23 år
Stopper, potet
Ny, tidligere klubber; Dalen 
og Alta IF 

Vegar Kristensen Suhr , 26
Kant/back
Alta if I yngre dager
3 sesonger med dalen

Jørgen Nord, 19 år
Angrep
Alta IF, 3. sesong i TIL.

Mats Jørgen Masvik, 30
Stopper og midtbane
Alta if, bul og tv.dalen
Begynne å bli nån år i dala 
trøya

å bue løpene og true bakrom, 
og han er definitivt mer rett 
på mål enn tidligere. Sammen 
med fjorårets toppscorer Da-
niel Reginiussen og Lasse Biti 
Næss har Dalen divisjonens 
beste angrepsrekke.

Kjetil imponerer 
Magnus Hart er borte fra fjor-
årets stall. Svein Ove er tilba-
ke, og Rickard Ellingsen (23) 
har vist potensial på å kunne 
bli en av de store profilene i 
Finnmarkserien i 2019-seson-
gen. Mannskapet er så jevnt at 
det på benken vil være spillere 
som hadde vært fast inventar 
på de fleste lagene i divisjonen.

Samtidig har hovedtrener 
Kjetil Thomassen både impo-
nert klubbledelse og spiller-
stall. Han fikk sin debut som 
hovedtrener i 2018, og høstet 
applaus over hele linja. I inn-
gangen til 2019 ser vi en trener 
som er blitt enda tøffere med 
spillerne, som stiller store krav 
både til seg selv og spillergrup-
pa. Kanskje den viktigste en-
keltfaktor til at de fleste holder 
Dalen som en outsider til se-
riemesterskapet bak favoritten 
Porsanger.

Lasse Biti Næss (29)
Midtbane/angrep
Nordlys IL, Alta IF, Bosse-
kop IL, Finnsnes IL, Lyn-
gen IK, Skarp IF

Joakim Medlie (25)
Midtbane
Alta IF

Nils Kristian Ågnes Utsi 
(20)
Kant/Midtbane
Fra egen stall

Simen Berntsen Stødle 
(23)
Kant/Spiss
Porsanger IL, BUL

Johnny Mathis Opgård 
Utsi
Back/Kant
Alta IF, BUL, Ishavsbyen

Mats Berntsen Stødle 
(32)
Midtstopper
Lakselv IL, Porsanger IL

TATT STEG: Stein Arne 
«Lole» Mannsverk er kanskje 

divisjonens hurtigste, men 
har vært for lite rett på kas-
sa. Nå har han jobbet fram 

en mer direkte spillestil som 
vil resultere i enda flere mål.
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Visste du at alle i 
Nord-Norge eier 
banken i lag?

I lag. For Nord-Norge. 

Mange tror at det ikke er så stor forskjell på banker. Men det er 

det. I noen banker går alt overskuddet i lomma til investorene. 

Sånn er det ikke i SpareBank 1 Nord-Norge. Vår største eier 

er alle oss som bor i Nord-Norge. Og som største eier får 

landsdelen også den største andelen av overskuddet. For det 

er her verdiene skapes og pengene faktisk hører hjemme. 

Pengene går til små og store prosjekter og aktiviteter i hele 

Nord-Norge. Og jo flere kunder vi har, desto mer penger går 

tilbake til ildsjelene. I lag gjør vi Nord-Norge til en enda bedre 

plass å bo. For det er det vi er til for. For Norge-Norge.

Les mer på snn.no
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Fjorårets publikumsyndling i 
Dalen kan få proffdrømmen 
oppfylt.

Magnus Hart ble elsket av både lag-
kamerater, ledelse i Tverrelvdalen IL 
og publikum. Hans positive væremåte, 
hans dedikasjon til fotballen og ydmy-
ke framtoning til tross for at han hadde 
en cupfinale på sin fotball-CV, gjorde at 
sterkt savnet i Dalen. Samtidig gleder 
hele klubben seg, inklusiv trener Kjetil 
Thomassen, over at Hart vraket en ny 
sesong med Dalen og dro sørover for å 
realisere drømmen om å leve av fotbal-
len.
  – Ingenting er banket i stein, men et 
to ukers prøvespill ser ut til å gi meg en 
bra profesjonell kontrakt. Fram til som-
meren blir jeg imidlertid i moderklub-
ben Drøbak/Frogn i 3. divisjonen og får 
gjensyn med Norild i seriespill, forteller 
Hart når TIL-avisa tar kontakt etter at en 
serierunde er gått.

X-faktor
Stein Arne «Lole» Mannsverk, den som 
er pekt ut til å bli klubbens nye X-faktor 
og fylle Harts fotballsko, sier at Magnus 
Hart var en berikelse for Tverrelvdalen.
  – En utrolig god fotballspiller, men en 
lagkamerat som var ydmyk og aldri sat-
te seg selv foran laget. En spiller som 
gjorde at det var artig å se oss spille, og 
en medspiller som gjorde de arti å spille 
på samme lag, sier Lole.

Proff i Mosta FC
Han kan bli en av Norges neste profe-
sjonelle spillere. Magnus har allerede 
vært på to ukers prøvespill i toppklub-
ben FC Mosta. Klubben spiller i Premi-
er League, rett nok maltesiske Premier 
League og har vært i toppdivisjonen si-
den 2010. 
  Det internasjonale overgangsvinduet 
var imidlertid stengt før prøvespillperi-
oden var avsluttet, og neste sjanse til 
kontrakt kommer derfor når vinduet åp-
ner til sommeren.
  – Jeg er veldig godt fornøyd med prøve-
spillet og følte at jeg fikk vist fram mine 
kvaliteter. Tilbakemeldingen fra klub-
ben var veldig gode, og det er grunnen 
til at jeg kun har forpliktet med å spille 
for min moderklubb Dørbak/Frogn fram 
til sommeren.
  Etter det TIL-avisa erfarer var det lenge 
snakk om en svært lukrativ proffkontakt 
i Kina for Hart. De lyktes ikke, og den 
tidligere Dalen-spilleren kan i stedet 
ende på Malta.

Ny motivasjon
Hart forteller at han er en type spiller 
som må ha frihet og trives for å kun-
ne prestere. Da han valgte å spille for 
Tverrelvdalen på et divisjonsnivå langt 
under det han hadde vært på, var en av 
grunnene at han ønsket å få fram gle-
den mot fotballen. Bak seg hadde han 
flere innhopp i den norske eliteserien 
for Sarpsborg og en tapt cupfinale, en 
finale som han rett nok ikke kom på ba-
nen fra benken.

  – Jeg angret aldri på at jeg ble Da-
len-spiller. Spillere som Svein Ove, 
«Lole», Jonatan, Rickard holder et vel-
dig høyt sportslig nivå, men enda vik-
tigere er at miljøet både på laget og i 
klubben gjorde at fotballen igjen ble 
veldig artig. Sesongen i Dalen ga meg 
ny motivasjon til å gi alt for å holde 
drømmen om proffspill levende, sier 
Magnus.

Tror på Dalen
Dersom alt klaffer og han blir proff fra 
sommeren er han fullstendig klar over 
at han må være klar.
  – Det betyr at jeg må gi alt for min mo-
derklubb fram til sommeren. Drøbak/
Frogn vant første kamp mot alle odds. 
Det ble 1-0 mot Ready, påpker Magnus 
og sier at neste kamp blir mot Lyn (når 
dette skrives) før de tar i mot Norild på 
hjemmebane. Det er Teitur Thordarson, 
ikke ukjent islandsk trenerpersonlighet 
i Norge, som er hovedtrener for DFI.
  – Kampen mot Norild blir veldig viktig 
for oss. Det er en kamp vi bør vinne, og 

jeg tror vi vinner. Det kan bli en nøkkel-
kamp som vil definere mye av seson-
gen for DFI.
  – Hva tror du om Dalen i 2019?
  – Laget har en dyktig trener, en god 
stall med spillertyper som bør bringe 
Dalen helt opp i toppen. Laget er sikkert 
enda mer samspilt enn i fjor, og spil-

lerstallen er ikke svekket sammenlignet 
med 2018-sesongen. Jeg følger med 
og registrerer at Porsanger har styrket 
laget. Åpningskampen mot Porsanger 
borte blir derfor svært viktig for Dalen. 
Jeg tror dere i Dalen får en artig sesong, 
og lover å følge godt med, sier altså 
Magnus Hart (intervjuet gjort 19. april, 

PUBLIKUMSYNDLING: Magnus Hart, sært godt trent med utrolige fotballferdiger og med eliteserieerfaring og en cupfi-
nale bak seg, er på vei til en profftilbværelse på Malta. Foto: Frank Rune Isaksen, Frikant)

BLIR PROFF: Magnus Hart til 
Malta i sommer?

Blir proff 
i sommer
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Alta neste ordfører?
Alta IF-trener klar som lokal-
politiker.

Andreas Markussen har tillit i Alta 
IF-garderoben som assistenttrener et-
ter mange år som sentral spiller. Nå ber 
han om velgernes tillit for å kunne drive 
samfunns- og idrettspolitikk som folke-
valgt i Alta. 

– Jeg ble vel litt overrasket, men også 
glad og stolt, over at jeg fikk en så høy 
plassering på kommunevalglista til Ap. 
Skulle jeg havne i kommunestyret, og 
det er på ingn måte sikkert, skal jeg 
aktivt fremme det jeg står for både i 
idrettspolitikk og samfunnssyn, sier An-
dreas til Altaposten.

Han er å finne på 22. plass på lista til 
Arbeiderpartiet og kan fort med sin pro-
filerte hverdag sanke mange ekstras-
temmer hos velgerne, ikke minst hos 
den idrettsinteresserte delen.

– Ikke ordfører
Selv er 32-åringen fra Narvik, som har 
stiftet familie med en fotballspillende 
Dala-jente som tar seg av familiens 
forsvarskvaliteter hos 2. divisjonslaget 
BUL, er en over normalt reflektert  og 
samfunnsinteressert.  Likevel har han 
høyere ambisjoner for Alta IFs fotball-
spillere i 2. divisjonen enn for seg selv 
politisk. For Alta IF er opprykk et mål, 
om en ikke et kortsiktig, så i alle fall 
langsiktig.  I politikken velger han å si at 
han vil ta det steg for steg.

– For å si det sånn; jeg er vel egentlig 
ikke helt klar for å bli ordfører. Samtidig 
har jeg etter å ha fått forespørsel om å 
stå på lista kjent litt på hva jeg kan bi-
dra med i politikken. Det er vel litt sånn 
at jeg grugleder meg om jeg skulle få 
velgernes tillit. Dagene er veldig travle 
og per i dag er fokus på familie, Alta IF 
og trenerjobben, forklarer Andreas som 
er har en heltidsstillinig i Alta IF der 
markedsjobb kombineres med å være 
assistenttrener. 

– Jeg lover imidlertid å gjøre mitt aller 
beste for å ivareta tilliten om jeg skulle 
få den av velgerne.

Ny spillemåte
Han var en av fjorårstrener Bård Flo-
viks viktigste samtalepartnere blant 
spillerne, og fikk etter hvert også tillit i 
startoppstillingen. Likevel ble sesongen 
langt fra like oppløftende som 2014 
sesongen hvor han kamp eller kamp 
leverte på høyt nivå. Skader gjorde 
imidlertid at sesongene etter 2014 har 

kladdet litt. Derfor fristet det da han fikk 
tilbud om å gå inn i trenerteamet og av-
slutte spillerkarrieren.

– Vi har lagt om til en veldig ambesiøs 
spillestil, egentlig store endringer i for-
hold til stilen Bård Flovik terpet oss på. 
Det selv om også Bård var en tilhenger 
av å bruke ballen mye. Spillestilen i år er 
spennende, men vi er helt avhengig av 
å lykkes. Gjør vi ikke det, så ser det ikke 
velig bra ut verken fra et publikums- el-
ler trenersynspunkt. Det er en risikabel 
endringer, men jeg tror måten vi spiller 
på utvikler lag og enkeltspillere.

Idrettspolitikk
Andreas snakker seg oss nesten helt 
vekk fra det egentlige temaet; hans inn-
treden i Alta-politikken. Når vi penser 
oss tilbake gjør han det klart idrettspo-
litikk ligger hans hjerte nær, og at han 
gjerne hadde sett at flere idrettsutøvere 
hadde engasjert seg politisk.

– Vi trenger en aktiv debatt hvor folk 
fra ulike deler av samfunnet tar del. For 
meg er selvsagt idrettspolitikk viktig, 
sier Andreas og viser til at Alta IF er i 
gang med å bygge en ny kunstgressba-
ne som skal bli en integrert del av klub-
bens nye stadion på Aronnes.

– Det er svært viktig at vi slår ring om 
Norsk Tipping.  Med syv prosent av spil-
leinnsatsen rett ut til norsk frivillighet, 
mest til idretten, er det god aktivitets-
støtte. Alta IF mottar store summer i 
grasrotandel hvert eneste år, men det 
viktigste er at vi får bygd anlegg som 
er helt avgjørende for å skape aktivi-
tet. Tenk på hvor mange millioner fra 
Norsk Tipping som ligger i Altas mange 
idrettsanlegg, påpeker Andreas.

Kan tape anleggsstøtte
I Høyre og Frp er det flere som tar til 
ordet for å gå vekk fra enerettsmodellen 
og tillate at store untenlandske gam-

blingselskap får etablere seg i Norge 
mot at de de bidrar med overskuddet. 
Regjeringen, hvor Høyre og Frp er med, 
har imidlertid sagt at de vil slå ring rundt 
enerettsmodellen med Norsk Tipping. 
Den trues av utenlandske gamblingsel-
skap og spill på nett.

Nå vil regjeringen ha bort all TV-rekla-
me for utenlandske pengespill og slå 
ned på enorme mengder reklame for 
utenlandske pengespill.  Et forslag til 
lovforbud er lagt ut på høring. En per-
son som ser på TV gjennomsnittlig to 
timer hver dag, kunne bli eksponert for 
omkring 24 pengespillreklamer på én 
uke, viser en rapport som Rambøll laget 
for Lotteritilsynet i fjor.

– Idretten må mobilisere for å verne om 
enerettsmodellen. Om Norsk Tipping 
taper er det likevel  idretten som blir 
den store taperen, avslutter Andreas.

LEDER: Andreas Markussen (22) har framstått som leder på og utenfor fotballbana, nå tar også ansvar som folkevalgt. 
(Foto: Altaposten)

Denne gjengen tok gull.

Vi har ikke nøyaktig år, men tipper at det er 
1984 da Alta-turneringen fortsatt hadde slutt-
spill for lilleguttelag. Laget vant finalen. Hva 
resultatet ble har vi ikke klart å bringe på det 
rene, men vi tror at keeper Ørjan Bakken kun 
slapp inn ett mål. 

 På bildet ser vi flere som har vært aktive både 
som utøvere, trenere og ledere og økonomike 
støttespillere for Tverrelvdalen IL i mange år. 

Stående rekke fra Venstre; Einar Nord, Gjør-
an Mathisen, Henning Sivertsen, Stig Aksel 
Ogård, og Oddbjørn Sørli. Nederste rekke: Ivar 
Mannsverk, Ronald Mjøen, Arvid Thomassen 
og Ørjan Bakken. 

Tok gull i 
Alta-turneringen
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X5 ELEKTRO 
ER PÅ BALLEN!

Som samarbeidspartner for flere av Alta-klubbene ser vi med spenning 

inn mot sesongen 2019. Vi er en del av laget i Alta-fotballen og ønsker 

Tverrelvdalen IL og de øvrige klubbene i Alta lykke til med sesongen. 
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Rafsbotn sikter høyt
Fotballen i Rafsbotn er i ferd med 
å våkne til livet.

Selv med ekle avisoppslag om usedvan-
lig stygg dommerhets som ble koblet 
til Ulveberget, supportergjengen som 
følger opp RIL-sambaen fra 90-tallet, 
har fotballen i Rafsbotn fått et positivt 
fortegn.

– Dette er artig å være med på. Det 
er absolutt en positiv stemning rundt 
fotballen i Rafsbotn, sier Magne Hen-
riksen – opprinnelig rafsbotngutt som 
har spilte de siste sesongene for Tver-
relvdalen. Henriksen er absolutt en av 
bidragsyterne for at Rafbotn ser oppo-
ver og ikke nedover  i fotballhierarkiet. 

Tror på Finnmarksserie
Faktisk har Rafsbotn vært uten seni-
orlag nokså nylig. Først i 2018-seson-
gen  hadde de nye RIL-trenerne Tomas 
«Hula» Johannesson og Aleksander 
Johansen, klart å stable på beina et se-
niorlag etter «fotballpausen» i den tra-
disjonsrike idrettsbygda. I år stiller RIL 
med to lag i 5. divisjonen for å gi både 
unggutter og relativt hardtsatsende er-
farne seniorspillere kamptid.

– For RIL 1 ser jeg ingen grunn til at 
vi ikke skal kunne være med å kjempe 
om serietoppen og opprykk. BUL sitt 
retrolag er nok favoritter, men de kan 
ikke rykke opp. Uansett vil et opprykk 
være følelesesmessig mye bedre om vi 
samtidig vinner serien, sier Henriksen 
som sammen med Arle Ivar Ring som 

er tilbake i moderklubben, borger for 
toppkamp.

500 tilskuere
Lokaloppgjørene mellom Dalen og 
Rafsbotn har alltid engasjert. I historie-

boka til Tverrelvdalen IL vises det til 
en toppkamp i 4. divisjonen i 1983 på 
gressbanen i Rafsbotn, et oppgjør som 
samlet 500 tilskudere.  Det  ble Da-
len-seier 3-1, men publikumsoppmøtet 
var nok det mest minneverdige.

Til tross for oppsving for fotballen blir 
det neppe 500 tilskuere når blåses i 
gang lokaloppgjør mellom Rafsbotn og 
Dalen i 2019...men kanskje i 2020 om 
begge klubbene er i samme divisjon.

RYKKER OPP: Trenerne Tomas «Hula» Johannesson og Aleksander Johansen har løftet Rafsbotn og klubben er favoritt 
til å rykke opp i Finnmarkserien. (Foto: Steffensen, Altaposten)
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Det gror godt bak A-laget
Rekruttringsarbeidet i TIL gir re-
sultater.

Bildene over er av G15 og G13 laget 
vårt. Begge spiller i 9-er, serie. For G15 
er det en prestasjon å stille lag – små 
kull gjør at ingen er å miste. Et par styg-
ge skader og at en av de sentrale valgte 
«å legge skoene på hylla» rett før se-
songstart, har skapt store utfordringer.

– Da er det veldig gledelig at alle i en 
tynn stall er med å ta ansvar. Når noen 
blir borte gir det muligheter for andre, 
men det er klart at vi skulle gjerne vært 
foruten skadene, sier trenerne Geir Ro-

ger Bakken, Bente Opgård og Dag Er-
lend Kristensen. I skrivende stund midt 
mai, leder G15-laget til Dalen serien, 
men fikk nylig sitt første tap mot BUL.

G 13
På aldersnivået under, G13, har Geir 
Ove Mannsverk stålkontroll sammen 
med Leif Bakken og Sven Ørjan 
Mannsverk. I en presset situasjon for 
G 15 sender de spillere opp på nivået 
over for å hjelpe, men også for å utvikle 
spillerne som blir plukket ut. Viktigste 
forutsetningene for hospitering er god 
treningskultur og holdninger, men også 

at de sportslig er moden for å kunne 
prestere sammen med eldre spillere.

– Vi har stort sportslig spenn i stal-
len og det er en balansegang å sette 
sammen laget slik at det er kvalitet nok 
til at de vi ønsker å utvikle gjennom 
spilletid får mulighet til å prestere, sier 
trenertrioen for G 13 som har levert to 
sterke kamper så langt, en seier og et 
tap.

G11 som trener av Guri Mjøen og Gro 
Anita Olsen Sætrum har fått god dreis 
på laget  som resultatmessig gjør det 
bra, men også har flott utvikling på spil-

lerne hvor flere hospiterer opp på G13 i 
kamp og trening. 

Knallbra jentejobb
Det jobbes også veldig bra med jente-
kullene hvor vi har vært i en bølgedal 
på grunn av små kull. For J 15 er det 
inngått et samarbeid med Frea som 
fungerer veldig bra hvor trener Ørjan 
Bakken fra Dalen er en av «sjefene» 
bak prosjektet. Jenter 13 trenes av Egil 
Mikalsen, Jan Einar Opgård og  Stig 
Aksel Opgård, mens J11 trenes av Jarl 
Erik Aas og Jan Erik Johnsen.

GODE GUTTER: Både G15 og G12 leverer resultatmessig, men enda viktigere er at de har fin fotallmessig utvikling.
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VI ØNSKER OSS:

REN 

HALL!
Holdninger er viktige, det er vi enige om. Vi ønsker oss et treningsfelt som innbyr til 
innsats, samhold og prestasjoner. 
Ikke sant?

Finnmarkshallen fokuserer på miljøbevissthet blandt brukerne av hallen. 

Avfall kastes i søppelstativene 

som er plassert ut forskjellige plasser i hallen.

- i grunn ikke så vanskelig, ikke sant?


TIL-avisa

BAK HVER FRAMGANGSRIK KLUBB 
står det dyktige 
medspi l lere  

Telefon: 78 44 68 00   •    post@fagtrykkide.no   •   www.fagtrykkide.no
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TIL på anleggstoppen
Tverrelvdalen IL fotball har en an-
leggssituasjon som er ganske unik for 
en klubb på vår størrelse. Rett nok en 
klubb i vekst, men mye takket være at vi 
har et grunnlag i god anleggskapasitet. 
En fotballvenn fra Hammerfest beskrev 
situasjonen på følgende måte etter at vi 
hadde åpnet Sparebank1 Idrettspark 
sist høst: Er dere klar over at lille Tver-
relvdalen IL har flere og bedre anlegg 
enn hele Hammerfest by?

Konklusjonen var ikke helt korrekt, men 
gir vel et bra bilde på at vi har fått til 
noe som de fleste klubber kan misunne 
oss. Med to gode kunstgressbaner, en 
litt mindre enn full mål, men perfekt for 
kamper for aldersbestemte lag, har vi 
god kapasitet til både kamp og trening. 
Det gir gode muligheter til å øke antall 
økter i sommersesongen, og ikke minst 
at vi klarer å tilpasse treningstid til tre-
nere og spillere.

Det er viktig å huske på at anleggene 
ikke er kommet av seg selv. Innsatsen 
bak, både økonomisk og i rent arbeid, 
har vært formidabel. Som leder av fot-
ballgruppa er ekstra artig å kunne kon-
statere at engasjementet og innsatsen 
ikke bare har hvilt på noen få, men at 
både de aktive selv, foreldre til aktive, 
den «anonyme majoritet» av støttespil-
lere i alle aldre og klubbens tillitsvalgte, 
sammen har tatt løftet. 

Jeg glemmer heller ikke at det person-
lige engasjementet fra bygda og støtte-
spillere med kjøp av andeler, og ikke 

minst næringslivet som ble helt avgjø-
rende for at vi kom i mål uten å tømme 
klubbkassa. Ingen nevngt, ingen glemt, 
men det er umulig å ikke nevne Spare-
bank1 med navn.

Nå blir det opp til klubben å forvalte 
dette på en måte som tar vare på an-
leggene, og ikke minst gjør de estetisk 

til noe bygda og idrettslaget kan være 
stolte av. På sportslig side ser vi en 
aktivitetsøkning vi ikke kunne hatt om 
anleggsløftet ikke hadde kommet. I dag 
har vi fem seniorlag, tre herrelag og to 
damelag. Vi har lag i Finnmarksserien 
og i Troms/Finnmarksserien 2. divisjon 
damer. Selv med noen årskull på sko-
len i Dalen hvor det er tynt med elever 

har idrettslaget klart å ha lag i alle års-
klasser utenom J17 og G17, men både 
jenter og gutter i denne aldersklassen 
har tilbud på våre seniorlag. 

Jeg takker alle som har bidratt til an-
leggsløftet og ønsker både ledere, tre-
nere utøvere og ikke minst publikum/
støttespillere en god TIL-sesong.

Leder av fotballgruppa Ole Andersen under snørydding av Sparebanken stadion.
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Ny Alta IF-bane

Rundt 1. juli skal Alta IF ha ny 
kunstgressbane klar.

Det forteller Reidar Andre Olsen i an-
leggsutvalget i Alta IF. Anlegg Nord star-
tet tidlig i mai med grunnarbeidet. PST 
sportsanlegg skal levere kunstgresset. 
X5 Elektro skal levere lysanlegg som 
har en kostnad på over millionen. Totalt 
er budsjettet for den nye kunstgressba-
nen på Aronnes, som blir lagt på gress-
banen i skogen,  på over syv millioner 
kroner.

– Vi ble fortalt at det skulle ligge om-
lag 1,5 meter leire under hele banen, 
så det var jo en gledelig overraskelse da 
dette ikke viste seg å stemme, forteller 
Olsen som sier at det også jobbes med 
planer om et nytt garderobe-/kioskbygg 
i tilknytning til banen. Om alt går etter 
planen kan det bli oppstart på bygget 
til høsten.

Etter det TIL-avisa har grunn til å tro 
er også Nerskogen IL klar til å starte 
bygging av sin kunstgressbane høsten 
2019.

Anlegg Nord i gang med grunnarbeidet

Vi har byttet navn 
og logo – men er 

fortsatt 
støttespiller for 
Alta-fotballen!
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– I Tverrelvdalen IL 
skal ingen stoppes av 
at de ikke har råd å 
være idrettsaktiv.

Det sier leder i Tverrelvdalen 
IL, Vidar Hågensen. Selv har 
han en allsidig idrettsbak-
grunn, men de senere år spe-
sielt opptatt av ski og sykkel.

– Den økonomiske inngangs-
billetten for å være aktiv i Tver-
relvdalen IL er en tilbakeven-
dende diskusjon på årsmøter i 
klubben. Konklusjonen har all-
tid vært den samme; for barn 
og ungdoms skal vi være en 
av klubbene i nord med lavest 
medlemskontingent og tre-
ningsavgift. Nivået på trenings-
avgiften for utøver over 17 år 
er høyere enn for barn og ung-
dom, men fortsatt kan vi sam-
menligne oss med hvem som 
helst og fortsatt vite at vi har en 
sværgt lav inngangsbillet i form 
av meldemskontingent og tre-
ningsavgift, sier Hågensen.

500 kr
Barn og ungdom under 17 år 
betaler 500 kroner til sammen 
for både medlemskontingent 
og treningsavgift. Seniorut-
øvere 2.200 kroner. Det gis 
imidlertid 25 prosent elev/stu-
dentmoderasjon, søskenmo-
derasjon for de under 17 år og 
pensjonistmoderasjon.

Naboklubb Alta IF (fotball) 
har innført differinsiert tre-
ningsavgift for aldersbestem-
te utøvere. Avgiften starter på 
800 kroner for de yngste og 
øker med alder til 3000 kroner 
årlig for seniorutøvere. I tillegg 
kommer medlemskontingent 
på noen hundre kroner årlig 
for seniorutøvere. Familiekon-
tingent gir god rabatt.

I Alta har BUL tradisjonelt 
hatt høyest nivå på trenings- og 
medemsskap av fotballklubbe-
ne. Nivået på treningsavgiften 
er imidlertid lavt sett i forhold til 
klubber i Troms, og ikke minst 
lengre sør i landet. Nordlys 
gjorde for tre år tilbake en un-
dersøkelse hva inngangsbillet-
ten for en 11-åring til fotallak-
tiviteten var i klubben i Troms. 
Oversikten viste at Tromsdalen 
UIL lå høyest med kontingent 
og avgifter på nærmere 3000 
kr for 11-åringen. Ingen klub-
ber hadde under 1000 kroner 
totalt, De fleste lå på rundt 
2000 kroner.

Lisens i tillegg
For seniorutøvere har Tver-
relvdalen IL valgt å kreve inn 
det som tidligere var lisens/
forsikring i tillegg til treningsav-
giften. Tidligere sendte forbun-
det forsikringskravet direkte 
til hver enkelt spiller, opg det 

måtte være betalt for at spille-
ren skulle være spilleberettiget. 
Kontroll og straff rundt dette 
ble et stort  byråkrati, og for-
bundet valgte å legge inn dette 
som en del av laspåmeldingen.

– Betalte nettopp ut en fak-
tura for lagsavgiften for våre 
seniorlag. Det var over 70.000 
kroner rett ut, forteller fotball-
gruppeleder Ole Andersen. 

Noe av dette kommer inn ved 
at hver enkelt spiller faktureres 
for 1000 krone årlig, samme 
nivå som forsikringen var på 
når den ble betalt individuelt.

NRK har kjørt en debatt hvor 
de gjennom undersøkende 
journalistikk har vist at i et stor 
prosentvis andel av klubbene 
i Norge brukes treningsavgift 
hentet inn i aldersbestemt av-
deling til å finansiere seniorsat-
sing.

– Hos Tverrelvdalen IL er det 
definitivt ikke slik. Treningsav-
gifen fra aldersbestemt side 
er satt så lavt at avgiften ikke 
dekker utgiftene til drift av al-
dersbestemt avdeling. Senio-
raktiviteten drives svært nøk-
ternt, og uten utøverne innsats 
i blant annet gjennomføringen 
av turneringer ville store inn-
tekter ikke kommet inn, sier 
gruppeleder Andersen.

Klasseskille
Det har de senere år vært en 
økende deltatt rundt klasse-
skillet i fotballen, og da spesielt 
for barne- og ungdomsfotbal-
len. For noen år postet tidligere 
landslagsprofil Vidar Davidsen 
et Facebook-innlegg «Barn 
holdes borte fra idrett fordi det 
er for dyrt – Hos oss gikk skie-
ne i arv»: 

«Nå kommer barn- og ung-
domsfotballen etter med sky-
høye treningsavgifter, egne av-

gifter for de med best sportslig 
opplegg og dyre egenbetalin-
ger for unødvendig eksklusive 
treningsleirer og turneringer. 
Ti, tyve, tretti, førti, femti tusen i 
året hører jeg foreldre må beta-
le for poden», skrev Davidsen.

I tillegg synset den tidligere 
landslagsspilleren at dersom 
han hadde vokst opp i dag 
med sine foreldres økonomi, 
hadde han ikke blitt landslags-
spiller.

«Hjertet mitt blør ved tanken 
på ivrige, talentfulle gutter og 
jenter som må se ambisjoner 
og talent ofres på grunn av 
skrinn familieøkonomi .»

Dyrt
Et søk på nettet viser store for-
skjeller i treningsavgiften. I Vå-
lerenga er treningsavgiften på 
aldersbestemt nivå gradert fra 
8000 for de yngste til 14.000 
kroner for eldre utøvere. Her 

betaler seniorutøvere mindre 
enn de aldersbestemte utøver-
ne.

I Kvik/Halden ligger trenings/
medlemsskapsavgift for seni-
orutøvere på 4.800 kroner på 
herresiden og 400 kroner lave-
re for damer. De yngste betaler 
2000 kroner pluss 400 kroner 
i medlemskap. Dette øker til 
4000 kroner i treningsavgift og 
400 kroner medlemskap. 

VI SPILLER PÅ LAG
MED IDRETTEN I FINNMARK

… og bestiller 

sportsbilletter til 

arrangementene!

G TRAVEL ALTA
Markedsgata 21-25, 

AMFI ALTA, N-9510 Alta

Telefon: 78 44 95 55

E-mail: corporate.alf@gtravel.no

www.gtravel.no

ALLE MED: Leder i Tverreldvdalen IL, Vidar Hågensen (innfelt), sier at det er en bevisst politikk å holde treningsavgift så lav at 
ingen skal hindres fra å være aktiv. (Foto:Jarle Mjøen)

– Nesten «gratis» å 
være med
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Takk til 

Tverreldalen ILs damelag takker Byggmester Bengt Andersen AS for et stort engasjement 

for lokalfotallen over mange år. Damelagene til TIL er både stolt og ydmyk over å at BMBA 

er villig til å satse på oss som hovedsamarbeidspartner for sesongene 2019 og 2020. 

Tusen takk!
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– Tor Oskar er topp
BUL-trener Terje Falsen har 
brutt barrierer både som 
spiller og trener.

Født i Alta 11.05.71, oppvokst på Elve-
bakken sammen med mor og far og en 
tre år eldre bror. I dag hovedtrener for 
BUL damer som har et klart mål om å 
returnere til 1. divisjonen så raskt som 
mulig.

– Hvor, eller hvorfor, ble fotballinter-
essen født?

– Vet ikke. Har alltid spilt og sett fot-
ball. Ble Liverpoolfan i 1976 etter å ha 
sett på tippekampen. Husker at vi tapte 
FA-cupfinalen mot United det året 2-1. 
Gikk ikke i bursdager til kompiser på 
lørdager pga. tippekampen. Begynte å 
spille på Alta IF som 7 åring, og spilte 
fotball hele dagen ellers, på skolen og 
på løkka.

– Hva foretrekker du; en 0-0 kamp 
med nerve og masse sjanser eller 
overkjøring og fire og fem fine mål?

– Foretrekker generelt god fotball, og 
det vektlegger jeg ikke etter hvor mange 
mål som blir skåret.

– Hvem stemmer du på som verdens 
beste; Messi eller Ronaldo?

– Helt klart Messi. Klasseforskjell på de 
rent fotballmessig, men Ronaldo er en 
fantastisk avslutter. 

– Hva er favorittlaget, men skulle du 
velge deg et lag nummer to, hvem vil-
le det blitt (BUL teller ikke)?

– Har stort sett et favorittlag i hvert land. 
Nr 1 er Liverpool, nr 2 er Barcelona. I 
Norge holder jeg med Tromsø. Lokalt er 
det selvfølgelig Alta IF som gjelder. Det 
er det for alle fra «Ællbakken».

– Hvor stoppet ditt eget fotballtalent?

– Spilte hele min karriere for Alta IF og 
ble for så vidt bedre for hvert år jeg var 
med. Jeg var heldig og fikk være med 
i 1.divisjon. Jeg la opp etter 98 seson-
gen, for øvrig en veldig god sesong for 
egen del. Da spilte Alta i 2. divisjon. 
Grunnen til at jeg la opp var fordi jeg 
skulle bli far, og da følte jeg selv at jeg 
hadde oppnådd det jeg ønsket på fot-
ballbanen. Hadde aldri ambisjoner om 
å spille høyere. I ettertid hadde det selv-
følgelig vært artig å prøvd seg, men jeg 
tenkte ikke på det mens jeg spilte. Jeg 
vet at blant annet Tromsø var interes-
sert i 94.

– Hva er ditt beste fotballminne?

– Opprykket til 1. divisjon og ikke minst 
94 sesongen når vi reiste rundt i Norge 
og spilte mot de «store» gutta. Det var 
noe vi aldri egentlig hadde drømt om. 
I tillegg er det fantastisk hvor mange 
man blir kjent med gjennom fotballen 
og knytter varige bånd til.

– Hvem har betydd mest for at du er 
blitt «fotballfrelst»?

– Det ansvaret må jeg nok ta selv, men 
jeg hadde svært gode fotballtrener og 
ikke minst fine folk til trenere opp gjen-
nom tiden som jeg har satt stor pris på. 
Først Jan Arnt Hammari på aldersbes-
temt, så Trond Reginiussen, Tor Sara, 
Isak Ole Hætta og Ivar Morten Nord-
mark. Dyktige folk og store personlighe-
ter som jeg har satt stor pris på å få lære 
av, men den viktigste personen, sett i 
ettertid, har vært Tor Oskar Thomassen. 
Han er min ledestjerne som pedagog. 
Han har en fantastisk måte å omgåes 
mennesker som man MÅ prøve å lære 
av.
 
– Hvem fortjener å bli framsnakket 
innen fotballfamilien i Finnmark?

– Alle som jobber frivillig, men på da-

mesiden så må jeg trekke frem Mor-
ten Store Jakola i Polarstjerna, Reidulf 
Høybakken i Porsanger og Jarle Mjøen 
i Tverrelvdalen. Uten disse hadde det 
ikke vært damelag på disse plassene
 

– Lykkes Finnmark fotballkrets med 
spillerutvikling gjennom sone- og 
kretssamlinger?

– Der er jeg veldig usikker. Vil vel si nei. 
Klubber som Alta IF og BUL bruker 
store ressurser på noen få på få trenin-
ger og samlinger. Jeg tror personlig det 
hadde vært bedre å brukt disse pen-
gene på noen flere lokalt og oftere. Da 
tenker jeg på bytreninger. Vi har fått for 
få spillere fra Alta inn på Alta IF de siste 
årene.
 
– Er fotball best på naturlig gress eller 
kunstig gress?

– Er best på naturlig gress, men vi vet 
hvor vi bor.
 
– Hvorfor må vi i Finnmark ha fot-
ballferie i den delen av året hvor det 
er mest trivelig å spille utendørs og 
være utendørs publikum?
  – Fordi det er da alle har ferie fra jobb 
og skole og kan reise bort:-) Siden vi 

ikke er proffe, så må vi innrette oss et-
ter det.
 
– Har du noen ganger gått over stre-
ken og kjeftet på dommeren?

– Ja, alt for mange ganger, men jobber 
kontinuerlig med å bli flinkere til å ikke 
gjøre det. Engasjementet blir litt stort 
innimellom 
 
– Er det OK at fotball også spilles med 
farede sko (ikke bare svarte som Nils 
Arne satt som krav)?

– Vi må vel bare følge tiden. Men straf-
fen er at de med de mest jålete skoene 
alltid må starte i midten i firkant.

– Er den nye divisjonsordningen som 
ble innført  god eller dårlig for Finn-
marksfotballen?

– Det er selvfølgelig dårlig for kvinne-
fotballen i Finnmark og Nord-Norge. 
Nåløyet er blitt enda trangere for å ryk-
ke opp til 1.divisjon

– Hva foretrekker du, dame- eller her-
refotball?

– Lokalt: Ja takk, begge deler. Interna-
sjonalt: Liverpool

ENGASJERT: Terje Falsen skal føre BUL damer tilbake til 1. divisjonen – en engasjert trener enten det er aldersbes-
temt fotball eller damelaget. (Foto: Altaposten)

– en 
medspiller 

for lokal idrett!
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Tromsø IL skal være i 
toppserien innen 2023

Det meldes om et tronskifte i 
damefotballen i nord.

BUL har noen sesonger på nasjonalt 
toppnivå, det vil si 1. divisjonen. Det 
er det nærmeste Finnmark har vært 
toppserien som nå skal kuttes  fra 12 
til 10 lag ifølge vedtak på siste forbund-
sting. Der skal Tromsø IL være ifølge 
et årsmøtevedtatt klubbmål. Det er en 
krigserklæring til Fløya som har vært på 
tronen som Troms og Finnmarks topp-
klubb med et tosifret antall sesonger i 
landets øverste divisjon, men som nå 
har vært i i divisjonen over Tromsø IL i 
noen sesonger.

– Jeg mener, med tanke på det som 
ligger til rette, så er TIL klubben. Jeg 
er ikke i tvil om det. Jeg mener Fløya 
har prøvd sine år. Jeg mener det må en 
storklubb til, sier Berit Kjeldsberg, fjor-
årets dametrener i Tromsø IL.

Årsmøtedebatt
På Tromsø IL spiller Dalen-spiller Birgit-
te Mannsverk Dahle. Hun er kaptein og 
lagets viktigste spiller, til tross for at hun 
runder 34 år denne sesongen. Selv har 
hun lekt med  med tanken om å spille 
til hun er 40. Da kan hun få oppleve 
drømmen om spill i toppserien. Men 
det er ulike oppfatninger om Tromsø IL 
som klubb mener alvor med sine da-
meambisjoner.

Berit Kjeldsberg var ikke imponert 

over budsjettet som lå til grunn for kvin-
nesatsingen i 2019-sesongen på TILs 
årsmøte tidligere i vi i vinter. Særlig der-
som målet er å få laget opp til Toppse-
rien innen 2023.

– Soleklart, det vil ikke være en mål-
setting i det hele tatt per i dag. Det må 
slås litt hardt i den tromma for å ville 

noe med et damelag i nord. Jeg skjøn-
ner at man skal fortsette å videreutvikle 
det man har begynt på, men her må det 
noe mer til, sa Kjeldsberg til iTromsø.

Må drive nøkternt
Daglig leder i Tromsø IL, Kristian Høy-
dal, har forståelse for at Kjeldsberg gjer-
ne skulle sett at det var mer midler til 
kvinnesatsingen.

– Jeg har ansvar for alle budsjett, gut-
ter og jenter, store og små. Alt skal gå 
i hop. Alle som har sitt eget budsjett å 
forholde seg til, er litt misfornøyd. Sånn 
tror jeg alltid det vil være, sier Høydal i 
en kommentar til iTromsø.

TIL åpner for å samarbeide med an-
dre klubber for å nå Toppserien. Det 
gjør også nabo Fløya som ifølge ryktene 
i damefotballmiløet i Tromsø i fjor høst 
skal ha sendt mellom 50 og 100 brev til 
ulike klubber der de ble informert om 
at de ønsket å knytte til seg navngitte 
nye spillere. TIL-avisa har snakket med 
flere i damefotallmiljøet som er sterkt 
kritisk til måten Fløya skjøtter sin rolle 
som toppklubb.

– Fløya forstår ikke at en toppklubb 
i nord må spille på lag med småklub-
bene. De er uten egenrekruttering og 
støvsuger området for talenter med de 
konsekvenser det har for mange min-
dre klubber, sier en tidligere dametre-
ner i Troms til TIL-avisa.

– Bedre enn i fjor
Birgitte Mannsverk Dahle fikk med seg 

noen kamper i Kraftlagsturneringen for 
moderklubben, både med Tverrelvda-
len 1 og Tverrelvdalen 2. Forklarerin-
gen var at Tromsø IL som skulle delta 
i 2. divisjonsklassen i turneringen ble 
overasket av dårlig vær og et stengt 
Kvænangsfjell, og måtte gjøre vende-
reis. Birgitte som hadde tatt fly for å 
kombinere turneringen med besøk hos 
foreldrene i Dalen, hadde lyst å spille.

– Kjempeartig. En veldig trivelig gjeng 
på begge Dalen-lagene, og mange gode 
spillere, var hennes oppsummering av 
helgen.

Hun kunne samtidig fortelle at TIL slik 
hun vurderer det er bedre enn i fjor, til 
tross for at både toppscorer og en av 
landsdelens bese burvoktere er borte.

– Ungjentene er blitt ett år eldre, vi har 
trent veldig bra og konkurransen om 
plassene er tøff. Vi bør være et topplag 
også i år, mener Birgitte.

Hun merker lite til et tøffere miljø mel-
lom damelagene i Troms og Tromsø.

– Det jeg er helt sikker på er at det 
kommer til bli tøffe lokalderby både mot 
Fløya og TUIL. Skulle vi vinner i år igjen 
vil vi ha erfaring fra fjorårets kvalikkamp 
med oss, noe som kan bety mye.

n Tromsø IL og Birgitte tapte kun én 
kamp i 2. divisjonen i 2018. Tapet kom 
på hjemmebane mot Tverrelvdalen 
etter at Lotte Thomassen satte inn 0-1 
midtveis i 2. omgang.

TOPPLAG: Tromsø IL har ambisjoner om å ta heisen opp to divisjoner og være i Toppserien innen 2023. Her i kamp på 
Sparebank1 Idrettspark i Tverrelvdalen, en kamp TIL vant 3-0. (Foto: Thomas Kristensen)

VIKTIG SPILLER: Birgitte Mannsverk Dahle er kaptein på Tromsø og en svært 
viktig spiller.

n Birgitte: Født: 20.06.1985 
n Jobber som lege 
n Innmeldt som spiller i TIL,
    24.1.2012 
n Spillerkarriere: Tverrelvdalen,
    Alta IF, Fløya, Medkila og Tromsø 
n Barn: Isak født 2010 og 
    Samuel født 2014 
n Samboer med Sigurd Rushfeldt.
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Ett lag må ut i 2019 
Nordlys tipper nedrykk for Dalen.

Etter at to lag trakk seg fra 2. divisjo-
nen har Finnmark og Troms fotballkrets 
valgt å gjøre 8. plass i divisjonen til ned-
rykk. Nordlys har i sitt tabelltips for se-
songen satt Dalen på nedrykk.

– Til tross for en meget sterk høstse-
song i fjor der kun Tromsø IL tok flere 
poeng enn oss, kan jeg ikke bli veldig 
indignert over tipset. Vi var eneste lag 
som slo Tromsø IL i fjor, men de gjen-
værende åtte lag i 2. divisjonen har 
alle styrket seg siden 2018-sesongen 
og det kan fort bli små marginer som 
avgjør hvem som hevner nederst, sier 
Dalen-trener Jarle Mjøen.

Uforståelig
Han synes det er totalt uforståelig at 
divisjonsforvalterne ikke velger å bygge 
opp divisjonen med de seriøse lagene 
som er der.

– Skulle Dalen havne på nedrykk tror 
jeg klubben fort kan bli uten damefot-
ball i 2020. Det som er bygget opp kan 
fort ramle sammen i en slik situasjon. 
Det er for få allerede i dag rundt dame-
lagene i Dalen, og med et nedrykk vil 
grunnlaget bli borte.

– Etter at serien ble utvidet til 10 
klubber har det ikke vært et eneste år 
med fulltallig serie. Vil ikke lag num-
mer åtte likevel bli i divisjonen?

– Sannsynligvis, men all erfaring viser 
at det går helt opp mot seriestart før 
lagene sier nei til opprykk eller trekker 
seg. Da kan velfungerende klubber/lag 
være i oppløsning og ikke alternativ.

– Når du sier at dette er lite gjen-
nomtenkt og dumt, så snakker du vel 
for din syke mor?

– Ja, selvsagt ut fra det jeg vet om da-
mefotballen i Tverrelvdalen IL. Vi har et 
mål om å være høyt på tabellen, men 
med flere av fjorårets sentrale spillere 
ute og etter en trøblet oppkjøring, har 
vi en jobb å gjøre. Men skulle Finn-
snes, Polarstjernen eller Porsanger bli 
lag nummer åtte, tror jeg det vil være et 
minst like stort tap for damefotballen i 
nord som om vi blir nedrykkslaget.

Nok med to
Mjøen mener at det er veldig gode 

sportslige grunner for å hevde at lag 
nummer åtte i 2. divisjonen holder høy-
ere nivå enn lag nummer tre i 3. divi-
sjonen.
  – Ser vi på 3. divisjonene i Troms og 
Finnmark, både erfaringsmessig og i 
nåtid, kan jeg ikke se at lag nummer 
tre skulle være i nærheten av 2. divi-
sjonsnivået. Det er en så alvorlig feil-
vurdering av kretsen at den blir tragisk, 
men vi får ikke gjort noe med den. For 
vår del blir jobben å gjøre Nordlys-tip-
set til skamme. For 3. divisjonene ville 
det være mer enn nok motivasjon at lag 
nummer én i begge avdelingene rykker 
opp.
 – Hvem har du som seriefavoritt?

– Tromsø IL med BUL som en sterk 
outsider. BUL vil antakelig lede fram til 
ferien, men jeg er usikker på ha som 
skjer i høstsesongen. Før seriestart 
hadde jeg Porsanger på topp tre, men 
nå tror jeg de får en vanskelig sesong. 

Drar Øst-Finnmark opp
Etter at Polarstjernen bestemte seg for 
å gi jenter og damer et topp tilbud i 
Vestre Jakobselv og Vadsø-området har 
utviklingen vært enorm. Skulle det var 
satt en tabell for entusiasme, støtteap-
parat, sportslig utvikling og ikke minst 
publikum, hadde Polarstjernen toppet i 
det nye storfylket Troms og Finnmark. 

– 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 Polarstjer-
nen-trener Morten Jakola.

Bredden i troppen er god, og den top-
pes 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 engasje-
mentet lever videre, vi samarbeider 
tettere med naboklubbene enn noen 
gang. Det både med hospitering og de-
ling av treningshverdager, noe vi håper 
å høste frukter av det både på kort og 
lang sikt, påpeker den rutinerte og en-
gasjerte treneren. 

Polarstjernen har  hatt fotballskole 
med tilhørende treningssamling i janu-
ar, en samlingshelg med KIF i februar, 
og den årlige turen til Rovaniemi i midt-
en av mars.  Finlandsturen ble organi-
sert sammen med BUL og Polarstjer-

nen fikk  2 tøffe og fine kamper. Det ble  
3-2 tap mot Rops (1. div) og 3-0 tap 
mot BUL. 

– Ambisjoner er at spillerne lokalt fort-
satt skal ha lyst å spille for IL Polarstjer-
nen, og at vi fortsatt får 200 tilskuere 
på hjemmekamper.  Vi håper at jentene 
fortsetter å flytte hjem etter endt sko-
legang, 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 artig-
ste vi vet, også de neste 10 år, avslutter 
Morten.

Med seg i teamet rundt laget har  han  
Anita Andersen , Torbjørn Ittelin og 
Morten Kristiansen. 

Tabelltipset
TIL-avisen har tro på Polarstjernen gjør 
som de har gjort senere sesonger; star-
ter forsiktig, men plukker poeng nok til 
å være topp fire før tabellen i 2. divisjo-
nen gjøres opp. En fjerdeplass er i tråd 
med tipset til avisen Nordlys som har fått 
den lokale fotballeksperten, Ole-Martin 
Tjosaas, også kjent som OMT, til å tippe 
avdelingen. Hans og Nordlys tips kom 
noen dager før seriestart:

BUL
Tromsø.
TUIL
Polarstjernen
Porsanger
Fløya2
Senja/Finnsnes
Tverrelvdalen

STERKT LAG: Polarstjernen kan i 2019 sette topplagene under press med et lag med flere av divisjonens profiler. Her er Polarstjernen i kamp mot Dalen i Ves-
tre Jakobselv i 2018. (Foto: Lars Christian Hansen)
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– Vi kom tett på Bayer
Studietueren til Bayern München 
løfter fotballen i Dalen.

Det garanterer Geir Roger Bakken, Ole 
Andersen og Geir Ove Mannsverk, alle 
trenere og ledere i Tverrelvdalen IL. 
Som en påskjønnelse fra hovedsponsor 
Sparebank1 Nord-Norge for jobben de 
har lagt ned over år, ikke minst med 
anleggsutbyggingen, sponset banken 
delvis  deltakelse på en studietur til 
Bayern. 

– Noe av det viktigste vi satt igjen med 
er at vi så at det fra talentutvikilingen av 
de yngste til stjernene på A-laget terpes 
det på å utvikle ferdigheter for å kun-
ne spille ballen enkelt til medspillerne. 
Det mest overraskende var bruken av 
mye «shadowsøvelser» hvor motspille-
re ikke inngikk, men hvor bevegelse, 
kvalitet og svært høy bruk av én-tou-
ch var ekstrem. Selv A-lagstreningene 
vi overvar var det mye av denne type 
trening, forteller de tre Dalen-trenerne 
som sammen med Jarle Mjøen var de 
nordlige representantene på studietu-
ren. Mjøen hadde meldt seg på trener-
turen allerede sommeren 2018. 

Unngå kopiering
I november tok de altså turen til en av 
verdens beste fotballklubber på herre-
siden – Bayern München. Men Bayern 
er også en av verdens beste dameklub-
ber.

– Vi ble møtt med en fantastisk åpen-
het 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 mile-
vis fra det vi finner i norske klubber. 
Samtidig var det en felles erkjennelse 
at vi ikke kan kopiere, men må «over-
sette» impulsene til den hverdagen vi 
befinner oss i, sier Rolf Hansen, trener 
og mentor i aldersbestemt avdeling i 
Hokksund, og den som organiserte stu-
dieturen.

Liten gruppe 
Da studieturen ble planlagt satte Al-

ta-mannen Rolf den tidligere svenske 
landslagsspilleren og eks. tysklands-
proffen, Jan «Janne» Olsson, på job-
ben med å organisere klubbesøket hos 
Bayern München. Relativt raskt kom 
beskjeden tilbake fra storklubben: Dere 
er velkommen, men ikke med en større 
gruppe enn 10 til 13 trenere.  Sammen 

med trenere fra Drammen-området dro 
Dalen-trenerne til Bayern.  Studieturen 
er en del av et større kompetansepro-
sjekt 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 tre-
ninger 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 tre-
nerne fra klubbene rundt Drammen 
viktig, sier Geir Roger Bakken, fjorårets 
G13-treneren som denne  sesongen 
har treneransvar for  G15-laget til Da-
len.

Fantastisk mottakelse 
For å gjøre en lang historie kort. Vi ble 
møtt med en fantastisk åpenhet av Bay-
ern, 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 unn-
tatt A-lagene. Milliardanlegget  FC Bay-
ern Campus gjorde oss målløse, både 
størrelse, treningsbanene, stadion og 
øvrige fasiliteter var imponerende. Og 
laget med kanskje høyest status av de 
som holdt til på  FC Bayern Campus var 
damelaget.

Trenerne på studieturen valgte litt ulikt, 
litt ut fra egne interesser og lag de job-
bet med hjemme i Norge. Vi fra Dalen 
benyttet anledningen til å få med oss 

mange treninger med damelaget, J17 
og Bayerns chamion league-kamp mel-
lom Bayern og Zurich.Kampen i CL 
gikk på stadion i Campuset, liten og in-
tim med  plass til 3000, hvor 2000 var 
sitteplasser.  Overvar også damekamp i 
Bondesliga med Bayern.

Ulike inntrykk 
Gruppen plukket treninger og kam-
per, litt etter interesse og hvilke lag de 
jobber med i sitt hjemmemiljø. Håvard 
Hauge Haakonsen,  leder Lier IL Fot-

ball/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 Bundesli-
ga-kamp på Allianz Arena. Spesielt kult 
var intervjuet med damelagstreneren til 
Bayern Munchen, Thomas Wörle. Han 
skrøt veldig av utviklingen til damefot-
ballen de siste ti årene, og roste ikke 
minst av vår egen Caroline Graham 

DAMELAGET: Bayern Munchen har i år gjort suksess i Champions League 
under trenerThomas Wörle.(Foto: Jarle Mjøen)

NÆRT PÅ A-LAGET: Åpenheten i Bayern gjorde at vi kom tett også på A-laget 
og deres treninger. I England ville det vært umulig.(Foto: Jarle Mjøen)

HANSEN FIKSET: Til høsten har Rolf 
Hansen et nytt opplegg i Nederland 
og Belgia hvor klubbesøk hos Ajax 
inngår.(Foto: Jarle Mjøen)
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i kom tett på Bayerns stjerner

Hansen (Wolfsburg), sier Hauge Haa-
konsen og legger til: 

– Som andre akademier i Europa er 
det en veldig tydelig rød tråd med tanke 
på metodisk tilnærming til øvelsesut-
valg og øktutforming, samt pedagogikk 
på felt. De deler spilleprinsipper og rol-
lekrav på tvers av alle lag fra U9 – yng-
ste 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 ressurse-
ne til å gjennomføre det på et like høyt 
nivå.  Wörle hadde også rosende om-
tale av Nora Holstad Berge som hadde 
vært sentral i flere år på damelaget til 
Bayern, men som nå har lagt opp. 

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

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. 

 Lærte mye
Tidligere Alta IF-spiller og organisator 
for studieturen, Rolf Hansen, var opp-
glødd etter de fire studiedagene i Bay-
ern. 

– Vi overvar jo minst 20 treninger og 
noen kamper i barne og ungdoms-
gruppen samt A-lag i trening og kamp. 
Noen fikk også med seg damelagets 
kamper, en i Bondesliga og en i CL. 
Masse å lære for alle tenker jeg. Mye 
er overførbart til norske forhold. Spesi-
elt det vi så på treningene.  Samtidig 
mangler vi hjemme et skikkelig støtte-
apparat og kvalifisere trenere i barne 
og ungdomsgruppen. U-19 hadde til 
eksempel en trenergruppe på åtte per-
soner. Det samme så vi på de yngre 
årsklasser,  fem seks trenere på hvert 
lag. Kvaliteten på konsentrasjon under 
treningene hos spillerne var meget høy.

– Hvor går neste studietur?

– Dette gir helt klart lyst til etterfølgelse. 
Jeg har allerede opprettet kontakt med 
topp utviklingsmiljø i Nederland og Bel-
gia, og det blir ny tur på høstparen hvor 
vi skal innom blant annet Ajax. Det blir 
en liten gruppe, men vi er åpen for del-
takelse fra Alta selv om interessen nede 
hos oss er veldig stor, sier Hansen.

STORT: Geir Ove Mannsverk, Geir Roger Bakken og Ole 
Andersen har jobbet med aldersbestemt fotball i mange 
år i Tverrelvdalen IL. På FC Bayern Campus, et fantastisk 
anlegg hvor alle lag med unntak av A-laget var samlet, 
ble trenerne møtt med en fanastisk åpenhet og fikk med 
seg viktige impulser hjem til Alta.(Foto: Jarle Mjøen)

Norske Nora stor 
Bayern-stjerne
Nora Holstad Berge er stolt 
over å ha satt spor etter seg 
i Bayern.

Under Trener-turen til Bayern hadd 
Dalen-representantene et sterkt 
fokus på damefotballen. Samtidig 
som de var opptatt av å se hvordan 
en toppklubb på damesiden jobber, 
både med damespillere, men også 
rekruttering, synes de det er viktig 
å videreformidle hva som er mulig 
å oppnå. Ikke bare for herrespillere, 
men også for damespillere.

Nora sentral
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. 

– Artig å høre at «Tom» husker 
meg, og det med et positivt fortegn, 
forteller Nora når TIL-avisa tar kon-
takt med henne etter studieturen.

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 Ar-
na-Bjørnar, i Sverige for Linköpings 
i damallsvenskan og proff i USA.

– Jeg kom til Bayern 01/14, da 
sesongen var halvspilt, og ble til et-
ter 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 klubbens historie. Følel-
sen 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 inn-
ad i klubben og utad blant suppor-
tere, forklarer Nora som i dag er 
utenfor fotballmiljøet. 

– Jeg holder meg i form med an-
nen trening, jeg spiller blant annet 
litt tennis.

Tok steg
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.

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

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 mot-
setning til herrelaget, og i motset-
ning til Wolfsburg hadde ikke alle 
bitene helt falt på plass for oss, noe 
vi merket etter vi ble utspilt av PSG 
i Champions League.

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 Bondesli-
ga, men også i Europa. 

Vendepunktet
Da merket Nora at de høye herrer i 
klubben heller ikke lekte toppfotball 
med damelaget.

– Uten at jeg vet hva som ble av-
gjort internt i klubben, opplevde jeg 
den matchen som et vendepunkt 
for sjefene på Bayern-brakka. En-
ten 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.

Suksess i CL
Under studieturen vår i Bayern 
fulgte vi damelaget ute på campus, 
og så også de rundspille Zurich på 
det nye stadionet ute på campuset. 
I kvartfinalen i CL møte de Slavia 
Praha, og er i skrivende stund i  se-
mifinalen mot Barcelona.

– 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 åp-
net 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.

STOLT: Nora Holstad Berge har 
satt spor etter seg i Bayern.
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– Har brukt 20 mill. 
Om ikke den beste, men i 
alle fall først ute med ek-
strem merkevarebygging.
Leif Rasmussen, Tverrelvdalen tidligee 
solide vensreback, og ikke minst sikker 
straffeskytter gjennom mange år, har 
fortsatt et bein i Alta-idretten. Både som 
storsponsor, men også med et stort 
hjerte for håndball og fotball.

– Vi bruker ca. 0,5 prosent av vår om-
setning til lokal markedsføring, og med 
en omsetning på 200 mill betyr det én 
million lokalt til lag og foreninger hvert 
år. Når vi nå feier 30 år med Harila i 
Alta, skulle det bety et betydelig bidrag 
over flere år, sier sjefen på Harila til Al-
taposten.

Etablerte et nytt nivå
Da Harila etablerte seg i Alta på slut-
ten av 80-tallet ble folk i Alta raskt klar 
over en svært offensiv bedrift. Strategi-
en syntes veldig klar; bruke idretten til 
aktiv merkevarebygging på et nivå som 
Alta var ukjent med. Og det er ingen tvil 
om at det ga resultater. 

– En vinn-vinn-situasjon for oss og 
idretten, påpeker Rasmussen som sier 
at Harila fortsatt går bredt ut i sin mer-
kevarebygging.

– Noen objekter er selvsagt større, vi 
er sterkt representert både på Finn-
marksløpet og i Alta IF, men vi prøver 
etter beste evne å være representert 
bredt for å skape en solid plattform for 
merkevarebygging. Har ikke noen god 
oversikt, men jeg tror ikke det er så 
mange aktive lag  eller foreninger som 
ikke har fått et bidrag fra oss.

– Viktig for bolyst
– Ja, det er en helt bevisst tanke om at 
vi skal gå bredt ut for å nå flest mulig, 
og gjøre oss kjent i vårt distrikt. Effekten 
av dette er nok vanskelig å måle, men 
vi liker å tro at vi har en del igjen for å 
bruke såpass mye penger. 

Samtidig understreker Rasmussen at 
det i stor grad handler om å bidra posi-
tivt i barne- og ungdomsarbeid, og her 
er det nok idretten som stikker av med 
mest. 

– Vi vektlegger også våre ansattes en-
gasjement i lokale klubber og lag. Der-
som vi har ansatte som for eksempel 
har et stort engasjement i svømmeklub-
ben eller skytterlaget, vil vi prioritere sli-
ke fremfor lag eller foreninger som har 
liten interesse blant våre ansatte. 

– Hvem gir mest igjen?
– Vi erfarer også at mindre klubber gir 

oss mye mer tilbake enn de store, og 
tror nok dette har sammenheng med 

en større klubbfølelse hos de mindre 
klubbene. Men det som kanskje er al-
ler viktigst for oss, er å bidra til bolyst 
og det å gjøre Alta til et attraktivt sted 
å være.

Hvem er best
Vi har utfordret en del bedrifter og mar-
kedsansatte på hvem som har lyktes 
best med å bruke idretten som mer-
kevarebygging gjennom å sete opp en 
topp fem-liste. (Det ble antydet at de 
burde styre utenom egen bedrift i sitt 
listeforslag):

Ulf Tore Isaksen, banksjef Sparebank1: 
SpareBank 1 Nord-Norge, X5 Elektro, 

Amfi, Laks er viktig for Alta, Roald Jo-
hansen.

Leif Rasmussen, Harila-sjef: 
– Sparebank 1 Nord Norge er nok den 

suverent største. Jeg har alltid lagt mer-
ke til El Tele som har fått en fantastisk 
markedsføring gjennom BUL. Der klar-
te man å få «alle» (både barn og voks-
ne) til å bruke «BUL-genseren» både 
til trening og privat, med El-Teles logo i 
hele fronten. Til en viss grad gjorde de 
det samme i fotballgruppa i BUL, der 
var det DNB som fikk mye oppmerk-
somhet. Andre store som jeg har lagt 
merke til er Altaposten, Grieg, Cermaq, 
Alta Kraftlag og Jaro.

Andreas Markussen, markedsavdelingen 
til Alta IF:
 – Sparebank1 Nord-Norge er råsterk 
både lokalt og nasjonalt med sine 
sponsorat til idretten.  For Nord-Nor-
ge, og tro mot akkurat det. Er sin sam-
funnsrolle bevist og bidrar på alle nivå-
er. Stolt av å være kunde.

Mediehuset Altaposten: Livet er lokalt. 
Sterkt engasjert i flere idretter gjennom 
god markedsføring og tilstedeværelse i 
blant annet Altaturneringene med sine 
stander.

Grieg Seafood: Stor og viktig aktør som 
legger igjen mye penger i lokal idrett og 
næringsliv.

SmartDok: Har opplevd fantastisk 
vekst, og har etter hvert fått en veldig 
sterk merkevare spesielt lokalt, men 
verden ligger snart for deres føtter. Bi-
drar i veldig mange ulike idretter, men 
også k kulturlivet gjennom Aronnesroc-
ken.

Ishavskraft: Også en veldig stor ak-
tør som er sitt samfunnsansvar bevist. 
Sterk merkevare som er godt synlig på 
de fleste idrettslag og anlegg

Einar Dahl, markedssjef i Alta Kraftlag: 
– Om jeg skal holde Kraftlaget, ElTele 

og Ishavskraft utenfor, vil jeg spesielt 
trekke fram Sparebank1 Nord-Norge. 
De bruker mye på lokal sponsing, sam-
tidig som de er flinke på profilering.

XL-Bygg ser jeg også ofte på drakter 
og reklamer. Jeg synes de gjør mye i 
forhold til bedriftens størrelse.

Grieg virker som de har økt sin sponso-
raktivitet, og jeg synes de i dag er godt 
representert på drakter rundt i bygda.

Møbelringen synes jeg bidrar ofte. De 
bidrar til svært mange i forhold til egen 
størrelse og man ser dem ofte på for-
skjellige små lokale arrangementer.

Til slutt vil jeg trekke fram SmartDok, 
som har økt sitt lokale engasjement i 
takt med at de har vokst.

Geir Roger Bakken, 
daglig leder XL-bygg:
 –  Her er lista om jeg skulle prioritere 
og samtidig se bort fra min egen bedrift: 
SNN (Suveren), Smartdok, Harila, Amfi, 
Grieg. Men det mange gode kandidater 
som kanskje burde vært på min liste.

 
Yngve Reginiussen, 
markedsjef Altaposten;
Driver litt egenreklame og slår fast 
at Altaposten har stadionreklame på 
alle banene i Alta pluss Altahallen og 
BUL-hallen. I tillegg samarbeidsavtaler 
med veldig mange klubber, blant annet 
Alta IF, Tverrelvdalen og BUL i mange, 
mange år.

Her er lista til Yngve:
Ishavskraft, Sparebanken, Amfi, 

DNB, Harila

GIKK FORAN: Haraila gikk foran med ekstrem merkevarebygging i Alta på 80- og 90-tallet. I dag bruker Harila-sjef 
årlig én million kroner på lokal idrett og kultur. (Foto: Altaposten)

Vi ønsker lokale lag lykke til med sesongen 2018!
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– Framsnakk lokal handel
– Den beste takken er 
å handle lokalt.

Fra alle de som er intervjuet i 
denne saken går en ting igjen; 
at idretten kan være med å 
skape en holdning om at vi 
skal kjøpte tjenester og handle 
lokalt. 

 – En oppfordring til idretts-
lagene: Deres samarbeids-
partnere bruker penger på å  
støtte lokal aktivitet – vær en 
god ambassadør for dem. En 
oppfordring til næringslivet. 
Idrett og kultur bidrar til bolyst 
og utvikling. Bidra etter evne, 
sier banksjef Ulf Tore Isaksen i 
Sparebank1.

Handle lokalt
Andreas Markussen i mar-
kedsavdelingen i Alta IF og 
XL-sjef Geir Roger Bakken tror 
begge at det ligger svært stor 
påvirkningskraft i den lokale 
idretten.

– Jeg håper også at de ulike 
klubbenes medlemmer er be-
vist når de går til innkjøp av 
ulike tjenester. Å handle lokalt 
er utrolig viktig, slår Markussen 
fast.

– Ikke bare må idrettslagene 
gå foran med et godt eksem-
pel, men vi må også selge ut 
budskapet om at  noen kroner 

spart på handling på nettet, 
kan bli mange kroner tapt der-
som butikken i Alta må avvikle 
eller nedbemanne på grunn av 
konkurransen fra netthandel. 
Det handler om lojalitet til lo-
kalsamfunn og næringsliv, sier 
Geir Roger Bakken. 

Blitt flinke
Tilbakemeldingene fra de store 
sponsorene i Alta er at idretts-
lagene har utviklet en stor 
forståelse for at sponsor og 
samarbeidsavtaler må ha en 
gjenytelse fra en bevisst profi-
lering.  

– Jeg synes idrettslagene har 
blitt veldig flinke til å gi profile-
ring tilbake til de som sponser. 
Det er selvfølgelig en forskjell 
på de store og de små forenin-
gene, men det er helt klart en 
god forståelse for at sponsing 
skal gi sponsorene noe tilbake, 
mener Leif  Rasmussen.

Også Ulf Tore Isaksen roser 
klubbene for å gjøre en profi-
leringsinnsats for samarbeids-
partnerne.

–  Synes idrettslagene er jevnt 
over er gode på dette, og de 
har blitt bedre i den senere tid. 
Mange klubber og lag har blitt 
flinke på å fremme sine sam-
arbeidspartnere på sine nettsi-
der, og gjennom sosial medier. 

Einar Dahl, Alta Kraftlag: 
– Jeg synes idrettslagene har 

blitt veldig flinke til å gi profile-

ring tilbake til de som sponser. 
Det er selvfølgelig en forskjell 
på de store og de små forenin-

gene, men det er helt klart en 
god forståelse for at sponsing 
skal gi sponsorene noe tilbake.

TENK LOKALT: Sparebanken-sjef Ulf Tore Isaksen (innfeldt) har vært først ute i Finnmark med 
å få logo sydd inn kunstgresset, her ved Sparebank1 Idrettspark. Samtidig mener Isaksen at 
det viktigste idrettslagene nå kan gjøre e å fremme lokal handel. (Foto: Jarle Mjøen)
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– Endelig vår tur
– Reisefordeling og reisetilskudd 
løfter damefotballen i nord.

Det sier Porsanger-trener Reidulf Høy-
bakken, en av klubbene i 2. divisjonen 
damer med størst reisebudsjett. Høyak-
ken er i en klubb som har prioritert da-
mesatsingen høyt, også når det gjelder 
økonomiske ressurser.
– Porsanger Idrettslag har gitt jente- og 
damefotballen gode kår, men det er på 
høy tid at fotballforbundet følger opp og 
stopper dirskrimeneringen av damefot-
ballen. Det er bra at det blir reiseforde-
ling og reisestøtte, og det kommer ikke 
en dag for tidlig, sier Høybakken.

God jobb
Kretsstyret i Finnmark fotballkrets har 
hatt likestilte økonomiske rammebe-
tingelser for hardtsatsende 2. divisjons-
klubber i nord høyt på dagsorden.

– Dette er en av mine viktigste seire 
som tillitsvalgt leder for fotballen i Finn-
mark. Vi har fått et prinsipielt gjennom-
slag 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 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.

Kommer
Daglig leder Roger Finjord og hele den 
politiske ledelsen av Finnmark fotball-
krets har stått på over mange år for å 
få reisetilskudd/ reisefordeling for 2. 
divisjonen damer, men forbundstyret 
sa lenge nei. Finnmark Fotballkrets har 
argumentert med den økonomiske be-
lastningen serien er for klubbene i fylket 
som har kvinnelag i 2.divisjon kvinner, 
og den bekymringen dette medfører for 
klubbene. 

I 2018 uttalte Finjord at vi har et kost-
nadsbilde i denne divisjonen som har 
vært så stort at lagene fra Finnmark har 
store økonomiske utfordringer knyttet til 
gjennomføring av seriespillet. Dette har 
vært en direkte årsak til at lag har truk-
ket seg fra seriespill. 

– Den nasjonale satsingen som nå 
skjer innenfor kvinnefotballen, og spe-

sielt knyttet til like vilkår for menn og 
kvinner, er svært positivt, mener Fin-
jord.

Koster like mye
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 erfaringe-
ne man gjorde i 3.divisjon menn ved 
at alle lag betalte inn et likt beløp, den 
gang rundt kr.18.000. NFF tildelte så 
reisetilskudd ut fra de faktiske kostna-
der som den enkelte klubb hadde hatt 
for deltakelse i seriespillet. Det ga gode 
utslag for klubbene i nord.
Kretsleder Torkjell Johnsen tok dette 
opp allerede på daglig leder- og  krets-
ledersamlinger med de øvrige kretsene 
i 2018. Det ble full tilslutning rundt en 

slik innføring. Men ingenting skjedde 
før fotballtinget vinteren 2019.
  – Vi har stått på, plaget forbundsstyre 
og store deler av forbundet med krav 
om likhet. Vi må ha hjelp til å gi damefot-
ballen i nord reelle muligheter til å kon-
kurrere på høyt nivå. På Forbundstin-
get fikk vi gjennomslag for prinsippet.  
Nå skal forbundsstyret vedta hvor mye 
forbundet skal legge i den nasjonale 
potten til reisefordeling i 2. divisjonen, 
og hvilket grunnbeløp klubbene skal 
betale inn som skal fordeles ut til klub-
bene med største reisekostnader, sier 
Torkjell Johnsen som beklager at de 
første reisetilskuddene ikke kan betales 
ut før i 2020, og da for sesongen 2020.

Budsjettteknikk
– Dette har med at reisefordelingsstøt-

ten  må inn  i budsjett og godkjennes, 
påpeker Johnsen. 

Av lagene fra Finnmark i 2. divisjonen 
Troms og Finnmark er det Polarstjer-
nen og Porsanger som har de største 
reisebudsjettene, naturlig nok. Det er 
også disse klubbene som kan få størst 
tilskudd. 

Enkelte antyder at reisetilskuddet  kan 
gi  opp mot 100.000 kroner for de med 
største reisebudsjett. Storklubbene 
Tromsø IL og  TUIL har damelag med 
store ambisjoner, men hvor dame- og 
jenteutøverne føler at de ikke blir priori-
tert i forhold til klubbenes vedtatte sat-
sing. Forbundsstyrets vedtak om reise-
fordeling vil derfor bli svært godt mottatt 
også i damefotballmiljøet i Troms og hos 
Tromsø-klubbene.

PENGER KOMMER: Fra sesongen 2020 blir det reisetilskudd og reisefordeling i 2. divisjonen damer, noe PIL-trener 
Reidulf Høybakken, her på tribunen på Alfheim, gir tommelen opp for. (Foto: Jarle Mjøen)

Vi ønsker Tverrelvdalen IL til lykke 
med sesongen 2019!
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Viktors store dag

Han planla en anleggsrevolusjon, 
38 år senere åpnet han Spare-
bank1 idrettspark.

Viktor Thomassen, som her scorer mål 
i lokalderbyet mot Rafsbotn i en «grus-
haug» i  1980, var en pådriver for å 
tenke gress. Han hadde vyene om en 
ny framtid for fotballen på et underlag 
som framelsket det gode spillet, og var 
med å fikk dem realisert. Derfor var det 
naturlig å la den parkinsonrammede 70 
åringen åpne Sparebank1 idrettspark.

– Jeg er både stolt og veldig glad. En 
fantastisk fin dag for meg, for fotballen 
i Tverrelvdalen IL og for hele bygda, 
kommenterte Viktor etter å ha blitt fo-
tografert sammen med Ole Martin Årst, 
Sigurd Rushfeldt og Espen Hoff etter le-
gendekampen som åpnet stadion.

Fra grus til naturgress
Alle hyller anlegget som stod ferdig høs-
ten 2018 med et fantastisk kunstgress. 
Da er det lett å glemme at det store an-
leggsløftet kom først på 1980-tallet. Det 
var imidlertid ikke Viktor som var nøk-
kelen til den nye tiden. Kurt Helge Bak-
ken (f. 1952) kom tilbake til Dalen på 
midten av 1970-tallet og ble svært viktig 
for fotballen i klubben, både sportslig 
og aktivitetsmessig. Han var en peri-
ode både leder og spiller, og med sin 
landbruksutdannelse og interesse for 
det som gror og spirer var han tidlig ute 
med å proklamere at Dalen ikke kun-
ne være bekjent av å spille i «en grus-
haug» i en av fylkets grønneste bygder. 

Han allierte seg med onkel Lars, og 
sammen startet de på prosessen og lot 
tanken om gressbane modnes. Som-
meren 1977 finner vi de første sporene 
av grønt i protokollene. Da heter det at 
laget starter et prosjektarbeid med mål 
å realisere sin egen gressbane. Viktor 
er en pådriver og forfatter av prosjekt-

planen, som han har utarbeidet i nært 
samarbeid med Kurt Helge. 

Topp anlegg
I 1981 tas det en strategisk avgjørel-
se om at banen skal bygges ved «Hu-
set», og at ny grusbane skal bygges i 
Hurulindfeltet, som siden døpes om til 
Mobakken boligfelt. Harald Opgård blir 
samme høst engasjert til å prosjektere 
anleggene, noe som viser seg å være et 
lurt valg. Han ender opp med å presen-
tere en helhetlig anleggsbeskrivelse og 
en kostnads- og finansieringsplan som 
gir et godt grunnlag for å starte arbei-
det. I ren optimisme protokollføres det 
at arbeidet med grusbanen skal starte 
høsten 1982. Et eget baneutvalg settes 
ned, med Lars Bakken som leder og 
med følgende andre medlemmer: Kurt 
Helge Bakken, Rolf B. Hansen, Terje 
Opgård, Ole Andersen, Ole E. Sønvisen 
og Hans Arne Hansen. Baneutvalget 
gis fullmakt til å oppta et midlertidig lån 
på 50.000 kr for å dekke løpende ut-
gifter. Flata hvor grusbanen skal anleg-
ges, ryddes for skog høsten 1981, men 
selve anleggsarbeidet kommer ikke i 
gang slik planen er. 

I februar 1982 legges det fram gro-
ve kalkyler på kostnadene, basert på 
Harald Opgårds prosjektplan. Ny grus-
bane er beregnet til 380.000 kr, gress-
banen til 816.000 kr og lysanlegg på 
grusbanen, som vil gjøre vintertrening 
mulig, vil koste 300.000 kr. Sett under 
ett er det snakk om en anleggsutbyg-
ging til en kostnad på over 1,6 millioner 
kroner etter justering av budsjettet – en 
vanvittig satsing for Tverrelvdalen IL ut 
fra prisnivået den gangen. 

Gikk i pluss
Av de 1,6 millionene som må skaffes 
til veie, kommer det inn 724.000 kr i 
spillemidler og 194.000 kr i kommunal 
støtte. I tillegg blir det gitt spillemidler 
til lysanlegget, uten at vi her har kon-

krete tall. Idrettslaget tar opp et lån på 
300.000 kr for å ha likvide midler i byg-
geperioden. 

Den nye grusbanen, som i 2006 ble 
bygd om til kunstgress, åpnes  juli 1983 
med  A-lagets første kamp på høstse-
songen mot Kvalsund, for øvrig en 
kamp Dalen vinner klart.

Sådd i 1984
På gressbanen eksploderer det i akti-
vitet sommeren 1984. Da A-laget drar 
til Sverige for å spille Midnattsolcup, og 
videre på treningsleir til Boden i juli, er 
arbeidet akkurat startet. To uker senere 
vender laget hjem til en totalt ugjenkjen-
nelig idrettsplass. Hans Arne Hansen i 
banekomomitéen, som hadde gjort seg 
bemerket som en framtidsrettet maski-
nentreprenør i Alta på 1970-tallet, ble 
en nøkkelperson. Hans anleggserfaring 
og kompetanse gjorde byggearbeidet til 

en lek. Høsten 1984 lå banen profilert 
og klar til å bli sådd. Dugnadsiveren var 
stor. Maskinentreprenør Ole E. Sønvi-
sen lånte ut maskiner til en rimelig pen-
ge, mens andre stilte opp med maski-
ner og dugnadsinnsats. 

Det er på det rene at anleggsutbyggin-
gen ikke spiste av idrettslagets penge-
kasse, men tvert om tilførte den et pent 
beløp i 100.000 kronersklassen. Vi lar 
lagets trener i 1991-sesongen, Reidar 
Schjei, som etter Alta-oppholdet blant 
annet har vært sportslig leder i Elverum 
og leder av Elverumakademiet, gi sin 
vurdering:

– Det var flotte, stabile treningsforhold 
både på vinteren og på sommeren. Jeg 
har tidligere sagt at Dalen hadde «Nor-
ges flotteste gressbane», og da siterte 
jeg hva min gode venn og fotballpresi-
dent Per A Omdal sa da han uventet 
kom på besøk under en kamp i Dalen. 

Viktor Thomassen scorer avgjørende mål i kamp mot Rafsbotn på grusbana som noen år senere ble til gress. Innfeldt bilde viser Viktor med Espen Hoff, Ole 
Martin Års og Sigurd Rushfeldt under åpningen av Sparebank1 idrettspark nesten 40 år senere. 

Faksimile TIL-avisen 1985
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Dugnadsklubben har bygd 
anlegg for 13 millioner kro-
ner.

Vidar Hågensen overtok lederklubba på 
årsmøtet vinteren 2019 fra Geir Roger 
Bakken, som slipper seg et hakk ned 
og tar på seg nestlederjobben. Han kan 
konstatere at klubben han leder har 
bygd anlegg i løpet av tre år for 13 mil-
lioner kroner.

– Vi har vært gjennom noen enormt 
aktive år med anleggsutbygging, ikke 
minst ble 2018 hektisk med både re-
aliseringen av Sparebank1 Idrettspark 
og Tverrelvdalen skileikanlegg i Nal-
ganaslisa. Jeg er både glad og stolt over 
å kunne lede et idrettslag hvor dug-
nadsinnsatsen lever , og vi klarer utro-
lige løft ved at vi står sammen om å ta 
tak, sier Hågensen.

Se takkeannonse med logo og navne-
oversikt på side 27.

13 millioner kr
Skileikanlegget havnet i skyggen av an-
dre store løft på anleggsutbyggingen de 
to siste årene. Først ble klubbhuset ved 
Sparebank1 Idrettspark renovert for 1,5 
millioner kroner. Deretter ble idrettspar-
ken med kunstgressbane, utendørs vol-
leyballbane med kunstgress, tilrettelagt  
isflate vinterstid (60 x 40 meter) og ei 
aktivitetsløype for de minste ved siden 
av stadion, realisert. Bare fotballstadion 
har en kostnad på 7,3 millioner krone. 
På toppen av dette kommer kostnade-
ne til de tre nærmiljøanleggene rundt 
stadion på 0,8 millioner kroner. Totalt 
med skileikanlegget til 2,8 millioner 
kroner snakket vi om anleggsinveste-
ringer for en liten klubb på mellom 12 
og 13 millioner kroner.

Huset prioritert
Tverrelvdalen IL har gjennom flere år 
bygd opp en solid økonomi for nettopp 
å kunne ta store nødvendige løft. An-
leggsutbyggingen kom tett, men har 
med tanke på å kunne stille med nødv 
nødvendig egenkapital ble flere pro-
sjekt holdt igjen. Fra ledelsen i idrettsla-
get fortelles det at kunstgressprosjektet 
egentlig var klart for realisering allerede 
i 2015, men at det ble tatt et strategisk 
valgt om å renovere klubbhuset og lo-

kalene hvor klubbens eneste ansatte 
har sin arbeidshverdag.

– Geir Ove Mannsverk tok i 2015 før-
ste spadestikk for kunstgressanlegget 
da vi tok jordprøver for å vite hvor mye 
masser som måtte skiftes ut. Usikker-
het rundt økonomien gjorde imidlertid 
sitt til at alt fokus ble satt inn på å få 
«Huset» i tipp topp stand. I dag er det 
ikke tvil om at det var en riktig avgjø-
relse. Nå har vi et samlingsted i byg-
da som brukes, og som alle er fornøyd 
med, sier nestleder i TIL,Geir Roger 
Bakken.

Hentet planene fram
I 2017 ble planene for å legge om 
gressbana til kunstgress hentet fram. 
Svært liten brukstid, høyt forbruk av 

dugnadsinnsats for å holde den i spil-
lebar stand, gjorde at ny kunstgressba-
ne var på overtid. Blant annet var en 
periode etter Altaturneringen i 2017 at 
gressbana ble stengt grunnet at den var 
helt knust av bruken. Kampene måtte 
dermed spilles inn i Finnmarkshallen 
fordi Sparebank1 stadion kunstgress 
på grunn av manglende størrelse ikke 
er godkjent for kamper i 4. divisjonen 
eller høyere.
  Ny komite ble satt ned sensommeren 
2017 med Geir Ove Mannsverk, Geir 
Roger Bakken, Torgeir Dahle fra tidlige-
re utvalg samt at Jarle Mjøen og Bernt 
Berg kom inn som nye medlemmer.

– Det ble en fantastisk teamarbeid i 
prosjektgruppa. De ulike medlemmene 
i gruppa ble brukt der de best kunne 

utnytte kompetanse og spissferdig-
heter. Men x-faktoren for å lykkes var å 
få hele bygda og  våre mange støttespil-
lere i næringslivet til å stå på sammen 
med oss. Og bare for å slå det fast med 
en gang; dugnadsånden og samholdet 
i Tverrelvdalen IL lever i beste velgå-
ende. Åpningsarrangementet høsten 
2018 vil bli husket, og målet var å vise 
hvor takknemlig vi er over innsatsen til 
både  enkeltperosner, byda samlet sett 
og næringslivet i Alta, sier Jarle Mjøen, 
som var leder for prosjektgruppa.

– Lederoppgaven var nok mest på pa-
piret. Reelt sett var det kollektiv ledelse 
og et utstrakt teamarbeid.

God mann
Å bygge kunstgressbane i dag er mer 

FØRST SPADESTIKK: Geir Ove Mannsverk, vært viktig mann for realiseringen 
av stadionet tar her første spadestikk.

ENORMT ARBEID: Svigerbrødrene Espen Kristoffersen og Fredrik Thomassen 
med enormt mange timer for å få stadiongjerdet opp. Fredrik som var pro-
sjektleder hadde kun tre millimetes grense for avvik.

VÅR BESTE VENN: Sparebank1 og Tverrelvdalen IL er sant. Sparebank1 har vært hovedsamarbeidspartner siden 
80-tallet og her får leder i TIL, Geir Roger Bakken, beskjed om at vi har fått en halv millioner kroner til kunstgressut-
byggingen. Senere fikk vi 350.000 kroner til skileikanlegget fra banken.

– Takker bygd og næringsliv
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UTEN MAT...: Heltene fungerer ikke uten mat og drikke, her fikser Laila 
Olaussen skikkelig lunch til dugnadsgjengen.

HETT: Denne dugnadsgjengen på jobb i nær 30 graders varme, og en av dug-
nadsøktene avlyst på grunn av at det da var 34 grader.

komplisert enn mange tror. Det er der-
for avgjørende å ha knyttet til seg rett 
kompetanse. På den tekniske siden 
hadde vi stor hjelp av Torgeir Dahle som 
laget alle anbudsdokument og fulgte 
opp Anlegg Nord da de vant anbudet. 
For øvrig får både Anlegg Nord og PST 
Sportsanlegg fantastiske tilbakemeldin-
ger fra byggekomiteen. 

– Tverrelvdalen IL har framstått som 
en svært profesjonell utbygger, og jeg 
er imponert både for grundigheten og 
nøyaktigigheten til byggeledelsen i pro-
sessen. Resultatet er da også blitt svært 
godt, og hele Tverrelvdalen IL har god 
grunn til å være stolt over anlegget, sier 
Ole Martin Årst i PST Sportsanlegg som 
leverte kunstgresset til både stadion og 
til den utendøs volleyballbana.

Tømte ikke kassa
Alle regninger er i d agbetalt. Idrettsla-

get har måttet ta opp et stort byggelån 
for å klare de løpende utgiftene for byg-
ging av skileikanlegg og Sparebank1 
Idrettspark.

– Jeg kan ikke si at jeg sov særlig bra 
etter at jeg som leder hadde bedt om, 
og fått grønt lys av årsmøtet  for å gå i 
gang med både skileikanlegg og stadi-
onbygging. I løpet av sommeren 2018 
ble de økonomiske bekymringene bor-
te. Hjelpen fra både privatpersoner 
og bedrifter tilsa at dette kom til å gå 
bra, sier Geir Roger Bakken som  ledet 
idrettslaget inntil årsmøtet i vinter.

– Når momskompensasjon, spillemid-
ler og kommunalt tilskudd er kommet 
inn for alle anleggene, kan vi innfri alle 
lån og fortsatt ha penger i kassa. Egen-
andelen for anleggsutbyggingen vil da 
være  fullt ut overkommelig. Idrettslaget 
vil fortsatt ha en sunn økonomi.

Dugnadsløftet
Totalt er det nedlagt mellom 2000 og 

3000 timer i dugnad – en del maskinar-
beid inkludert. Dette kun for anleggene 
som inngår i  Sparebank1 Idrettspark. 
Også for skileikanleget, som ble til pa-
rallelt, er det brukt flere hundre dug-
nadstimer.
  Dugnad på Sparebank1 Idrettspark:
n administrasjon/byggeledelse
n riving av gammelt reklamegjerde
n skogrydding før, under og etter 
    anleggstart
n asfaltsaging
n klargjøring av topplag før pad og
    kunstgress ble lagt på volleyballbane
n støping av fundament og montering
    av nett på volleyballbane
n forskaling og jernbinding til funda-
    ment til lysarmatur (enorme størrel-
    ser, rundt 20 kbm betong)
n forskaling av fundament fangnett,
    montering av fangnett

n maskinarbeid for stolpefundament
    gjerde
n hver stolpe måles og vatres og sik-
    res med lektere før støping (kanskje 
    det mest omfattende dugnadsar-
    beide i prosjektet)
n montering av flettverksgjerde som
    syes oppe og nede, samt monering
    av håndlist
n transport og plassering av 
    innbytterbenker
n såing av grøntareal
n montering av stadionreklame og 
    skilting
n designing av aktivtetsløype
n rydding og klargjøring under alle 
    faser av utbyggingen
n tilrettelegging og servering av 
    dugnadsgjeng (til hver eneste 
    dugnadsøkt) 
n planting av trær langs vei for å 
    skille trafikk fra unger i aktivitetsløype

akker bygd og næringsliv
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Vidar ny TIL-høvding
Tverrelvdalen fornyer ledelsen av 
idrettslaget.

Geir Roger Bakken overlot klubba og 
lederstolen til Vidar Hågensen under 
årsmøtet i vinter. Bakken sørger imid-
lertid for god kontinuitet i ledelsen ved å 
fortsette som nestleder i tett samarbeid 
med Vidar Hågensen.

– Engasjerer meg fordi jeg ønsker å 
være med å bruke min kompetanse til å 
utvikle laget videre. Noe av det jeg set-
ter størst pris på med Tverrelvdalen IL 
er dugnadsånden. Det at så mange stil-
ler opp med gratisarbeid fordi gir laget 
mye, og har stor betydning for å kun-
ne opprettholde og utvikle aktiviteten i 
klubben, klargjør Hågensen.

Aktiv leder
Hvem er så den nye lederen? Har er 38 
år, samboer og har fire barn. Av yrke 
tok han først utdannelse som industri-
mekaniker, og senere som elektrikker. 

– Jeg har jobbet mye i industrien gjen-
nom årene og er nå teknisk leder på 
Grieg Seafoods lakseslakteri på Sima-
nes, bekrefter Hågensen.

Idrettsglad
Den nye TIL-lederen er naturlig nok 
glad i idrett. Han peker på idrettslaget 
som det sosiale limet i bygda Tverrelv-
dalen. Samtidig er han svært glad i selv 
å være i aktivitet. 

– Jeg sykler mye. Har planer om å 
fullføre Offroad finnmark 300 km for 5. 
gang i år.

Har ellers gått Vasaloppet, Yllas – Levi 
og er selvsagt med på Dalacupen, for-
teller Hågensen som har veldig mange 
timer som dugnadsbidragsyter på an-
leggene til Tverrelvdalen IL.

Arild takket av
En av Tverreldalen ILs mest markante 
ledere sa på årsmøtet i venter takk for 
seg som leder av skigruppa. Arild Krogh 

skal om TIL-avisen har fått tak i riktige 
opplysninger, sittet som leder av skig-
ruppa i 13 år. I tillegg har han vært med 
rundt den administrative siden i skii-
dretten i flere tiår.

– Arild har vært en bauta i Tverrelvda-
len IL, og har vært en nøkkel for å ut-
vikle skiidretten til å favne veldig bredt 
i rekrutteringen. Samtidig har TIL løftet 
seg til å ha topp resultater i både na-
sjonal og internasjonal målestokk under 
Arilds ledelse, konkluderte avtroppende 

leder Geir Roger Bakken etter årsmøtet. 
Han viste også til at Arild har hatt en 

stødig hånd på økonomistyringen i skig-
ruppa i alle år, selv om både aktivitet og 
omsetning har økt voldsomt. 

– Selv om mange har stått på for å få 
realisert skileikanlegget har dette også 
helt klart Arilds figneravtrykk, slår Bak-
ken fast.

Hovedstyret
Her er styret i Tverrelvdalen IL (gruppe-

lederne er automatisk styremedlemmer 
i hovedstyret):
Leder:  Vidar Hågensen
Nestleder: Geir Roger Bakken
Styremedl.: Ole Andersen  (Fotball)
Styremedl.: Charlotte Agnete
  Mannsverk (håndball)
Styremedl.: Ørjan Bakken (Ski) 
Styremedl.: Hanne Larsen (Trim)
Styremedl.: Einar Heimstad 
 (Husstyret) 
1. vararepr.: Anita Bakken

NY LEDER:  Vidar Hågensen er ny 
leder i Tverrelvdalen IL, mens ild-
sjelen Arild Krogh (innfelt) takket 

av som leder i skigruppa og overlot 
lederklubba til Ørjan Bakken.

ønsker Tverrelvdalen IL lykke til med 2019-sesongen!

Vi ønsker små 
og store fotballspillere 

i Finnmark lykke
til i sesongen!
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Fam. 
Andreas Ellila

Fam. 
Andreas Ellila

Anne og Terje 
Johnsen

Anne og Terje 
Johnsen

Grethe og Jens 
Isaksen

Grethe og Jens 
Isaksen

Fam. 
Jarle Mjøen

Fam.
Jarle Mjøen

Eva og Tore 
Haldorsen

Eva og Tore 
Haldorsen

Oscar
Johnsen

Oscar 
Johnsen

Oscar
Johnsen

Oscar
Johnsen

Oscar
Johnsen

Rolf Erik 
Suhr

Rolf Erik
Suhr

Rolf Erik
Suhr

Rolf Erik
Suhr

Rolf Erik
Suhr

Liv Lovise 
Thomassen

Sigrid (lilla)
Thomassen

Bente 
Opgård

Jørn
Thomassen

Otto
Aas

Kjell Iver
Suhr

Kristian
Thomassen

Andreas 
Thomassen

John Ivar
Dahle

Solveig
Mikkelsen

Helge 
Mannsverk

Joachim
Fossmo

Martin Andreas 
Paulsen

Lotte
Thomassen

Morten og Oline
Sivertsen

Helene 
Heimstad

Jonas
Heimstad

Camilla
Heimstad

Hege Kristine
Nilsen

Tove Karoline
Nilsen

Geir Roger 
Bakken

Karin R.
Bakken

Amalie K.
Bakken

Inger Helene
Thomassen

Per Egil
Bjørnstad

Halvdan
Heggheim

Martin Dahle
Hansen

Kristin
Isaksen

Charlotte A.
Mannsverk

Pål Ørjan 
Mannsverk

Wenche 
Østlyngen

Odd Harald
Bakken

Erik Åsmund
Larsen

Tor Åge 
Thomassen

Tor Håkon
Olsen

Fam. Bjørn A.
Mannsverk

Brita
Johansen

Jenny Helene
Isaksen

Sven Ørjan
Mannsverk

Beate og Lars
Flage

Marte 
Øvergård Bakken

Hanne 
Larsen

Even 
Thomassen

Ellinor
Suhr

Eli Mannsverk
Dahle

Svein Ove
Thomassen

Jan Erik 
Simensen

Bjørn Roar
Mannsverk

Tverrelvdalen
2002 kull

Geir
Jærijervi

Kristianne
Bakken

Vidar
Johnsen

Victoria
Thomassen

Alf-Åge
Bjørklund

Erik
Nord

Torgeir
Dahle

Tormod
Mikalsen

Tor 
Isaksen

Aleksander 
Sørensen

Fam. 
Geir Ove Mannsverk

Fam. 
Geir Ove Mannsverk

Bodil og Tor Arne 
Mannsverk

Bodil og Tor Arne 
Mannsverk

Grethe og Terje 
Opgård

Grethe og Terje 
Opgård

Grethe og Terje 
Opgård

Grethe og Terje 
Opgård

Grethe og Terje 
Opgård

Vidar 
Isaksen

Damelaget
Fotball 2018

Damelaget
Fotball 2018

Damelaget
Fotball 2018

Damelaget
Fotball 2018

Anne Grethe og 
Erling Kivijervi

Anne Grethe og 
Erling Kivijervi

Randi og John 
Stenvold

Randi og John
Stenvold

Rolf Helge og 
Eva Ellingsen

Eirik
Kivijervi

Arne Kristoffer
Sivertsen

Lillian
Mjøen

Bodil og Terje
Sætermo

Randi og 
Øystein Åkvik

Øyvind
Larsen

Stein Arne
Mannsverk

Arvid
Nilsen

Lars
Hapalahti

Bernt
Berg

Bodil
Opgård

Ellen Katrine
Nilsen

Turid J.
Nilsen

Olav
Nilsen

Karianne
Opgård

Birgitte
Mannsverk Dahle

Fam. Øyvind 
Hapalathi

Øyvind 
Heimstad

Lene Cathrin
Thomassen

Ørjan 
Heimstad

Vegard
Heimstad

Guri og Terje
Nord

Svein
Mjøen

Tor Åge
Lund Olsen

Petra
Berg

Roy 
Sætermo

Vebjørn
Ek

Helene Sønvisen 
Suhr

Fam. Jan
Mannsverk

Oda Skarhol
Mjøen

Charlotte Opgård 
Thomassen

Alfhild og Terje
Olsen

Adrian
Nordgård

Kjetil 
Thomassen

Jan T.
Mannsverk

Ida
Ek

Sander
Ek

Jarl Erik
Aas

Fam. Stig 
Aksel Opgård

Ingemund
Mjøen

Sigurd 
Rushfeldt

Rolf Edmund og 
Beathe

Geir Ole
Pettersen

Petter M.
Dahle

Andreas
Kalseth

Morten
Ek

Malin
Ek

Fam. Christian
Mannsverk

Ørjan 
Bakken

Bjørnar
Mjøen

Fam.
Tommy Berg

Fam.
Sønvisen

Fam. Lars A.
Sætrum

Fam Karin og 
Leif Bakken

Mats Jørgen
Masvik

Tone R.
Ek

Vilde
Ek

Tor Inge og 
Lisa Mikalsen

Anny Skarhol
Mjøen

Tom Helge S.
Thomassen

Anita 
Bakken

Fam.
Andersen

Fam.
Andersen

Vigdis og Bjørnar 
Mannsverk

Odd Birger
Thomassen

Aleksander Opgård 
Thomassen

Magnus
Heimstad

Ivar Martin
Flage

Malin H.
Flage

Martin H.
Flage

Lone Therese
Henriksen

Katrine Lund 
Olsen

Ronald
Mjøen

Jørgen og 
Håkon Strøm

Stian 
Hågensen

Pernille
Kristoffersen

Marius 
Granshagen Nord

Ole Marius
Thomassen

Anonym Ottar
Opgård

Gunn-Ellen
Bakken

Terje
Bakken

Stig
Bakken

Pål 
Bakken

FANTASTISK HJELP!

Sparebank1 idrettspark består av kunstgress fotball, volleyballbane med kunstgressunderlag, aktivitetsløype 

for barn (sommer/vinter) og flate for islegging.

Tverrelvdalen IL vil takke alle, både privatpersoner og bedrifter, som har gjort det mulig å realisere 

Sparebank1 idrettspark. Totalt er det kommet inn rundt 1,5 millioner kroner i andelskjøp og gaver fra bedrifter 

og privatpersoner. 

Det gjenstår kun mindre deler av prosjektet, blant annet lysanlegg for isflata og noe pynting rundt anleggene. 

Totalprisen vil være rundt 8 millioner kroner for helt ferdig idrettspark.  

Idrettspark

A
R

K
I

T
E

K
T

E
R

Beate og
Lars Flage

Anne og
Terje Johnsen

Anne og
Terje Johnsen

Grethe og
Jens Isaksen

Grethe og
Jens Isaksen

Fam.
Jarle Mjøen

Fam.
Jarle Mjøen

Eva og Tore
Haldorsen

Eva og Tore
Haldorsen

Fam.
Geir Ove Mannsverk

Fam.
Geir Ove Mannsverk

Bodil og 
Tor Arne Mannsverk

Bodil og 
Tor Arne Mannsverk

Oscar 
Johnsen

Oscar 
Johnsen

Oscar 
Johnsen

Oscar 
Johnsen

Oscar 
Johnsen

Rolf Erik 
Suhr

Rolf Erik 
Suhr

Rolf Erik 
Suhr

Rolf Erik 
Suhr

Rolf Erik 
Suhr

Geir 
Jerijærvi

Marte 
Øvergård

Wenche 
Østlyngen

Geir Roger 
Bakken

Karin R. 
Bakken

Odd Harald 
Bakken

Sofie Helen 
Bakken

Kristianne 
Bakken

Amalie K. 
Bakken

Erik Åsmund 
Larsen

Hanne 
Larsen

Vidar 
Johnsen

Tor Åge 
Thomassen

Inger Helene 
Thomassen

Victoria 
Thomassen

Even 
Thomassen

Tor Håkon 
Olsen

Per Egil 
Bjørnstad

Alf-Åge 
Bjørklund

Ellinor Suhr

Fam. Bjørn A. 
Mannsverk

Halvdan 
Heggheim

Erik Nord

Eli Mannsverk 
Dahle

Brita 
Johansen

Martin Dahle 
Hansen

Torgeir 
Dahle

Svein Ove 
Thomassen

Jenny Helene 
Isaksen

Kristin 
Isaksen

Tormod 
Mikalsen

Sven Ørjan 
Mannsverk

Charlotte A. 
Mannsverk

Tor Isaksen

Bjørn Roar 
Mannsverk

Aleksander 
Sørensen

Jan Erik 
Simensen

Alfhild og 
Terje Olsen

Guri og Terje 
Nord

Fam. 
Sønvisen

Rolf Edmund 
og Beathe

Adrian 
Nordgård

Svein Mjøen

Fam. Lars A. 
Sætrum

Geir Ole 
Pettersen

Kjetil 
Thomassen

Tor Åge 
Lund Olsen

Fam. Karin og 
Leif Bakken

Petter M. 
Dahle

Jan T. 
Mannsverk

Petra Berg

Mats Jørgen 
Masvik

Andreas 
Kalseth

Ida Ek

Roy 
Sætermo

Tone R. Ek

Morten Ek

Sander Ek

Vebjørn Ek

Vilde Ek

Malin Ek

Jarl Erik Aas

Helene 
Sønvisen Suhr

Tor Inge og 
Lisa Mikalsen

Fam. Christian 
Mannsverk

Fam. Stig 
Aksel Opgård

Fam. Jan 
Mannsverk

Anny Skarhol 
Mjøen

Ørjan 
Bakken

Ingemund 
Mjøen

Oda Skarhol 
Mjøen

Tom Helge S. 
Thomassen

Bjørnar 
Mjøen

Rolf Helge og Eva 
Ellingsen

Charlotte Opgård 
Thomassen

Anita Bakken

Fam. 
Tommy Berg

Ronald 
Mjøen

Katrine Lund 
Olsen

Pernille 
Kristoffersen

Stian 
Hågensen

Marius 
Granshagen Nord

Ottar 
Opgård

Eirik 
Kivijervi

Ole Marius 
Thomassen

F
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n
m
a
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a
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F
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n
m
a
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sh
a
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n

Helge 
Mannsverk

Joachim 
Fossmo

Martin Andreas 
Paulsen

Lotte 
Thomassen

Helene 
Heimstad

Jonas 
Heimstad

Morten og Oline 
Sivertsen

Camilla 
Heimstad

Turid J. 
Nilsen

Hege Kristine 
Nilsen

Tove Karoline 
Nilsen

Ellen Katrine 
Nilsen

Olav Nilsen Karianne 
Opgård

Birgitte 
Mannsverk Dahle

Sigurd 
Rushfeldt

Øyvind 
Heimstad

Lene Cathrin 
Thomassen

Ørjan 
Heimstad

Vegard 
Heimstad

Magnus 
Heimstad Anonym

Liv Lovise 
Thomassen

Sigrid (lilla) 
Thomassen

Bente Opgård
Jørn 

Thomassen

Fam.
Adreas Ellila

Fam.
Andreas Ellila

Damelaget 
Fotball 2018

Damelaget 
Fotball 2018

Damelaget 
Fotball 2018

Damelaget 
Fotball 2018

Anne Grethe og 
Erling Kivijervi

Anne Grethe og 
Erling Kivijervi

Kjell Iver 
Suhr

Kristian 
Thomassen

Andreas 
Thomassen

John Ivar 
Dahle

Solveig 
Mikkelsen

Arne Kristoffer 
Sivertsen

Lillian Mjøen Bodil og Terje 
Sætermo

Randi og 
Øystein Åkvik Øyvind Larsen

Stein-Arne 
Mannsverk

Arvid Nilsen

Grethe og Terje 
Opgård

Grethe og Terje 
Opgård

Grethe og Terje 
Opgård

Grethe og Terje 
Opgård

Grethe og Terje 
Opgård

Lars Hapalahti Bernt Berg

Tverrelvdalen 
2002 kull

Martin H. Flage

Malin H. Flage

Ivar Martin 
Flage

Lone Therese 
Henriksen

Bodil Opgård Odd Birger 
Thomassen

Jørgen og 
Håkon Strøm

Terje Bakken

Gunn-Ellen 
Bakken

Stig Bakken

Pål Bakken

Vidar 
Isaksen

Fam. Øyvind 
Hapalahti

Randi og John 
Stenvold

Randi og John 
Stenvold

Rolf Helge og 
Eva Ellingsen Sigurd Rushfeldt

Vigdis og Bjørnar
Mannsverk

Aleksander 
Opgård Thomassen

Otto Aas

Pål Ørjan 
Mannsverk

Fam.
Andersen

Fam.
Andersen
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– Taper for gaming
Når er det greit at barn og ung-
dom vil slutte med fotballen? 

I Tverrelvdalen IL er vi ekstremt avhen-
gig av å ha alle med – og en dropouts 
kan bety at hele laget ryker.

– Det er enormt frustrerende og se yn-
gre utøvere som vi har jobbet med i fle-
re år plutselig si at jeg vil ikke være med 
lengre. Jeg vet at det ikke bare er vi som 
forsøker å skape et tilbud der alle trives 
og har lyst å bidra, som i disse situasjo-
nene blir lei seg. Foreldrene uttrykker 
ofte det samme, sier fotballgruppeleder 
Ole Andersen og inntil i år mangeårig 
trener på aldersbestemt nivå.

Ulike grunner
Andersen sier at han og Tverrelvdalen 

ILs erfaring er at det ikke er en årsak 
som kan forklare de fleste «drop-outs», 
men at det er mange og sammensatte 

årsaker. Det er mer forståelig når utøve-
re som sliter sportslig gjør opp regnskap 
og kommer til at fotballen ikke gir gir 
nok til at de vil prioritere den lengre. Fø-
lelsen av manglende mestring er ut fra 
de undersøkelser som er gjort av frafall 
i idretten, en viktig årsak til at mange 
slutter.

– Hos oss har vi hatt utøvere som har 
hatt kjempeutvikling, har fungert godt 
sosialt i gruppa, men som likevel har 
valgt å slutte. Vår erfaring er at det er 
ulike grunner til å legge opp. Samtidig 
har vi flere eksempler på at fotballen ta-
per i konkurransen hos den enkelte for 
dataspill og gaming. Tidsmessig burde 
det gå å kombinere dataspill og fotball, 
men for mange blir dataspill mer spen-
nende, påpeker Ole.

Han har også opplevd at spillere som 
har truet med å slutte, har blitt oppfor-
dret så sterkt hjemmefra og fra idretts-

laget, at de har tatt en ny prøveperiode. 
– Noen har fått en ny giv og har blitt 

sentrale i laget. Fotball er plutselig blitt 
noe de ønsker sterkt å være med. De 
har fått en indre motivasjon.

Hvordan reagere
Men hvordan bør man som forelder for-
holde seg til barn som vil kutte ut fri-
tidsaktiviteten sin? Lar man bare barnet 
bestemme, eller skylder man tvert imot 
barna å forsøke andre løsninger først?

 – Fritidsaktiviteter er, på sitt beste, 
en utrolig potent kilde til utvikling. Det 
er en arena hvor barn kan dyrke sine 
interesser i fellesskap med andre barn 
og voksne som liker de samme tingene, 
der vennskap kan knyttes eller styrkes, 
eller viktige relasjoner til voksne rolle-
modeller utenfor hjemmet kan oppstå, 
sier Tommy Sotkajærvi til nettstedet 

Familieklibben. Sotkajærvi er psykolog 
ved familiebaserte tjenester i Røyken 
kommune.

Indre motivasjon
Psykologens tanker er i tråd med fot-

ballgruppelederen i Dalens vurderinger. 
Han vil imidlertid ikke anbefale press, 
men forsøk på å inngå avtaler for å se 
om den indre motivasjonen vekkes til 
live.

– Til syvende og sist er verken laget 
eller den enkelte tjent med at noen skal 
spille fotball for at andre forventer eller 
presser dem til det. Noen sliter også 
med prestasjonsfokus, og da blir kam-
pene et ork. Vi som trenere og ledere 
bør være spesielt oppmerksom på disse 
utøverne og tilrettelegge slik at får min-
dre prestasjonsfokus. For enkelte er det 
faktisk en fordel å starte på benken, 
sier Ole Andersen.

VIL SLUTTE: Hva sier vi til barn og ungdom som vil slutte med fotballen? (Illsustrasjonsfoto: fotballtreneren)

Bygger´n ønsker Tverrelvdalen IL og husbyggerne i Dalen lykke til med sesongen.
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Hvorfor bør du starte  
din karriere hos oss?

Jobzone kan være din første arbeidsgiver. 

Da vil Jobzone også være din karriererådgiver   

- både før og etter ditt første oppdrag hos oss. 

Vi vil at du  skal jobbe der du er mest 

motivert, og vi diskuterer gjerne hva 

som er gunstig for deg - også i det lange løp.

Jobzone har sterkt fokus på sin egen 

arbeidsgiverrolle. Du får en fast konsulent å 

forholde deg til, som gjør seg godt kjent både med 

deg og dine arbeidsoppgaver i din nye jobb. 

Det er trygt å ha en fast samtalepartner og rådgiver

når du møter nye utfordringer.

Registrer deg på www.jobzone.no eller ring: 908 10 630

...og er på laget til Tverrelvdalen IL 
fotball som en aktiv medspiller. 
Vi ønsker Alta-fotballen 
lykke til med 
sesongen!
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Vi bygger for fremtiden 

ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE
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Alta-dominans i Finn-
marksfotballen både i 
kvantitet og kvalitet.

Når seniorseriene ble sparket 
i gang i april/mai hadde fot-
ballkartet endret seg. På 70- 
og 80-tallet var det seniorlag i 
nærmest hver bygd. Tverrelv-
dalen IL, som i denne perioden 
sleit med å eablere seg i Finn-
markserien, fikk noen år artige 
møter med lag i både Talvik, 
Nyvoll, Sandland og Nuvsvåg 
og Silfar fra Børselv. 

Rune Haugseth i Finnmark 
fotballkrets er kommet til Finn-
mark etter storhetstiden til byg-
delagene, men ser at det er de-
mografiske endringer som slår 
ut med tanke på antall lag og 
fotballaktivitet. 

– De små stedene klarer i mindre 
grad å stille seniorlag enn tidligere. 
Denne utviklingen har vi sett over 
mange år. Samtidig kommer det 
flere seniorlag fra de store stedene, 
ikke minst er det mange seniorlag i 
Alta, påpeker Haugseth.

Alta-dominans
I 2019-sesongen er det 16 se-
niorlag hjemmehørende i Alta. 
Regner vi et snitt per lag på 15 
spillere er det altså 

240 aktive seniorspillere i fot-
ballbyen Alta.

–  Flere klubber stiller såkal-
te retro-lag med eldre spillere, 
påpeker Haugseth. 

BUL var tidlig ute med sitt 
retro-lag for herrer. Egentlig 
erfarne, gode fotballspillere 
som fortsatt holder seg i form 
med fotballen, men har tatt 
ned ambisjonene og koser seg 
i 5. divisjonen i en avdeling der 
det nesten ikke er reiser. Det er 
ikke snakk om at retrolagene 
drar ned kvaliteten, heller tvert 
om. Et eksempel er at Vegard 
Braaten, som bøttet inn mål i 
1. og 2. divisjon, nå spiller for 
BUL – og fortsatt bøtter inn 
mål. 

I Tverrelvdalen ble løsningen 
på rekrutteringsutfordringen 

å ha to lag i 5. divisjon, ett for 
de yngste spillerne som ikke er 
A-lagsmoden og ett for de eldre 
rutinerte som av ulike grunner 
ikke kan eller vil satse med 
A-laget. De to lagene ledes av 
Pål Bakken. (hovedansvar for 
rekrutt) og Magne Medlie (ho-
vedansvar veteran). 

– Med to lag sikres A-lags-
spillerne med lite spilletid god 
kamperfaring. Vi tror dette 
også er positivt for rekrutte-
ringen selv om det blir mye å 
holde styr på. Felles trenings-
gruppe for begge våre 5. divi-
sjonslag bidrar til mye folk på 
trening, forteller Pål og Magne.

Så langt har begge Dalen-la-
gene gjort sine saker bra i en 
divisjon der BUL3 (retro) synes 
å bli førende også i år. 

Alta-dominans
For Dalen er aktiviteten histo-

risk. Fem seniorlag i Dalen er 
ett mer enn Alta IF har. Dalen 
stiller med lag i 2. divisjonen 
damer Troms/Finnmark og 
Finnmarksserien, begge da-
mer. I tillegg A-laget herrer i 
Finnmarksserien (4.d iv) og to 
lag i 5. div. Rafsbotn, som for 
to år tilbake var uten seniorlag, 
har nå to lag i 5. divisjonen. 
BUL har fem seniorlag; tre her-
rer og to damelag. 

I hele Øst-Finnmark er det 
kun 12 seniorlag, to damelag 
og 10 herrelag. Norilds herrer 
er på høyest nivå av østlagene, 
mens Polarstjernen damer har 
vært topp fem-lag i 2. divisjo-
nen over flere år. Av 45 senior-
lag i hele Finnmark fotballkrets 
er altså 16 hjemmehørende i 
Alta.

God stabilitet
I Finnmarks fotballkrets ser de 
utviklingen som en naturlig del 
av samfunnsutviklingen. Det 
de er mest opptatt av er å be-
holde spillerne i aldersbestemt 
fotball lengst mulig.

– Statistikken viser at det er 
god stabilitet i lagsutviklingen i 

Finnmark. Samtidig er det vel-
dig gledelig at vi har fått en god 
3. divisjon damer og at antall 
damelag øker, og da spesielt 
en økning av antall 11-erlag. 
For aldersbestemt fotball er 
det også fin  stabilitet totalt sett 

i antall lag og fotballspillere i 
aldersbestemte klasser, sier 
Haugseth før han skyter inn:

– Det er en viss bekymring 
for antall lag i de eldste klasse-
ne. Mange klubber skyver sine 
unge spillere opp i seniorfot-

ballen fremfor å la dem spille 
aldersbestemt fotball så lenge 
som mulig. Vi ønsker å sette 
ekstra trykk på dette i årene 
fremover. Økningen av antall 
damelag er med på å minke 
antall lag i J17-serien.

RETRO-SPILLER: Svein Hugo Vian, publikumsynding i Alta IF i 1. divisjon, flere sesongen i 
Dalen og nå spiller for BUL retro i 5. divisjonen. (Foto: Altaposten)

STABILT: Antall lag i aldersbestemt fotball i Finnmark fotball-
krets holder seg stabilt.

Bjørn Wirkolasvei 15, 9510 Alta. Telefon 78 43 48 22

Flere lag i Alta enn i 
Øst-Finnmark
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POLARIS TRYKK AS

En av Norges
største
trykkerikjeder

www.polaristrykk.no
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med trykkerier i Trondheim, Ålesund, Harstad, Alta og Orkanger

Vi er stolt storsponsor av 
Tverrelvdalen IL fotball. 

Svein Thomassen AS ønsker små 
og store  i TIL lykke til med 
sesongen. I år blir det mye 

å juble for!

En hilsen til publikum; i år er jeg klar til inn-
sats og lover å gjøre mitt til at dere skal få dele 
mange gode fotballopplevelser med meg og 

mine lagkamerater.
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Ingen aldersgrense for volley-
balltrimmerne i Dalen. 

Med realiseringen av Sparebank1 
Idrettspark fikk også den voksne gene-
rasjon tilrettelagt et viktig aktivitetstil-
bud. Ei volleyballbane med kunstgres-
sunderlag til erstatning for den gamle 
totalt nedslitte sandvollyballana, som 
ikke har vært i bruk på et et par år, er 
nå tatt i bruk.

Markering
Tverrelvdalen IL har vært en foregangs-
klubb på å gi livslangt tilbud om fysisk 
aktivitet. Enten gjennom tilrettelegging 
av lysløype og turløyper, toppturer, syk-
keltrim, aerobics og ikke minst volley-
balltimmen. Tidligere leder av Tverrelv-

dalen IL, Bjørnar Mjøen, sa følgende i 
historieboka til Tverrelvdalen IL som 
kom ut i 2012:

– Selvsagt er det viktig og inspirerende 
med gode sportslige prestasjoner, men 
svikter Tverrelvdalen IL det brede fler-
tall i vårt geografiske nedslagsområde, 
har vi alle tapt. Etter min oppfatning 
er breddeaktiviteten vår aller viktigste 
samfunnsoppgave. Vi må aldri miste 
dette av synet i vår jakt på vinnere.

Vant klart
Siden 1974 har idrettslaget hatt volley-
balltrim på sitt program – en aktivitet 
startet av Viggo Selnes. I dag teller gjen-
gen som trener i Dala-hallen vinterstid 
og ute på stadion sommerstid, mellom 
20 og 30 personer. Under åpningen 
møtte de Altas politikere i formannska-

pet til volleyballkamp. Ut fra resultatet 
tyder imidlertid mye på at det var dårlig 
med samhold og samspill mellom  mel-
lom høyre- og venstre side på politiker-
laget. Volleyballgjengen fra Dalen vant 
klart. 

– Vi utfordrer gjerne formannskapet 
til et ny kamp i valginnspurten for å se 
om samspillet er blitt bedre, sier Bodil 
Mannsverk, en av de «unge» på Da-
len-laget (med draktnummer 57). 

78 år og aktiv
Før kampen hadde fotballgruppa span-
dert nye drakter på Dala-laget. På ryg-
gen hadde de fødselsåret, alle født i 
1900. På drakten til eldste spiller, Øi-
stein Opgård, stod det 41. Spredningen 
i alderssammensetingen i til laget var 
imidlertid stor, men Øistein med sine 

78 år var eldste spiller.
– Alder er ingen hindring. På volley-

balltrimmen er vi alle unge, og godt 
humør er viktigste egenskap, sier Bodil 
Mannserk, en av de mange i volleyball-
gjengen som stiller opp for idrettslaget i 
tykt og tynt.

KNUSTE POLITIKERNE: Volleyballgjengen med i dag 79 år gamle Øistein Opgård sentralt  (ved nettet). På andre banehalvdel ser vi ordfører Monica Nielsen, 
hovedutvalgsleder Kristin Jensen og opposisjonsleder Odd Erling Mikalsen.
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 Vi takker Altaposten for vederlags-
fri bruk av bilder.

Bengt er damelagets helt
Tok selv kontakt for å bli da-
melagsponsor.
Alle klubber vet hvor vanskelig, og 
frustrerende, jakten på den gode 
sponsor er. Ikke minst er dette en 
vel kjent øvelse for lederne i klubbe-
ne som har damelag på relativt høyt 
nivå. 

Bengt Andersen (bildet) har vært den 
økonomiske nøkkelen til rekruttsat-
singen i Alta IF over magne år gjen-
nom byggmester Bengt Anersen AS. 

Samtidig bidrar han til mange lokale 
klubber. Over flere år har Bengt bi-
dratt med økonomisk støtte til ande 
lokale klubber, blant annet Tverrelv-
dalen IL og da damelaget spesielt. 

– Vi har to år på råd opplevd noe vi 
tror få andre klubber har opplevd. At 
noen fra næringslivet har tatt kon-
takt 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 bekref-

telse på at vi gjør noe riktig, sier le-
der i fotballgruppa Ole Andersen og 
legger til:

– Fra Bengt Andersen har vi to år 
på råd fått tilbakemeldingen om han 
kunne bidra. 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. Det gjør bmpa til hovedsamar-
beidspartner for damelagene. Dame-
lagene kan takke Bengt for at satsin-
gen på damelaget kan fortsette med 
uforminsket tyngde.

Livslang aktivitet 
er TILs DNA


