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Dalen viser
muskler

Scorings- 
tips fra 
Årst

Anleggsløft
til 10 mill.

Side 2 og 3

Side 20

Side 18

Hedret faren med 
sitt  viktigste mål 

Vegard og Thomas fikk budskapet om farens og bortgang under kamp på Fredrikstad stadion. 
Den tidligere Dalen-treneren Thor-Åge Braaten døde alt for ung.

Se side 23, 24 og25

Oppflasket på surmelk i Tverrelvdalen, 
lært seg fotballens ABC på aldersbes-
temte lag i TIL og nå gjør Birgitte suk-
sess i sin andre TIL-klubb.

Se side 16 og 17

Dalen-jente 
med suksess 
i Tromsø IL
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Viser muskler i sesongstarten
Her er X-faktoren som 
kan få interessen rundt 
Dalen-guttene innsats 
i Finnmarkserien til å 
blomstre.

Gutten heter Magnus Hart, og 
navnet høres i seg selv ut til å 
skremme vannet av motstan-
derne. 

– Magnus er en venstrebeint, 
lettbeint type med gode ferdig-
heter. Ligner litt på Citys of-
fensive stjerner i spillestil, sier 
Vidar Johnsen, spillerutvikler 
i fotballkretsen med hjerte for 
moderklubben Tverrelvdalen 
IL.

Viser muskler
Nå lyver overskriften mye. 
Magnus er utvilsomt godt trent, 
men det er ikke musklene som 
skal få motstanderne til frykte 
han og TIL. 

– Uten å kunne si at jeg har 
fullgod oversikt over Dalen i 
år, så er det grunn til å ta laget 
på alvor. Spiller for spiller har 
de på mange måter et lag som 
bør hevde seg i toppen av di-
visjonen, men dette er et reg-
nestykke med mange ukjente. 
Hvordan klarer Dalen å utnytte 
nykommerne, blant annet Hart 
og Rotvik? Kan Svein Ove unn-
gå tullekortene som gir karan-
tene og setter han på sidelinja? 
Har det vært tid nok til å spil-
le inn mange nye spillere, og 

hvordan takler ungguttenedet 
at konkurransen er blitt tøffere, 
filosoferer Johnsen.

Han tror også det er et usik-
kerhetsmoment at Dalen må 
spille i hjemmekampene i 
Finnmarkshallen fram til etter 
ferien, og at de da får en helt 
ny hjemmearena,  «Spare-
bank1 idrettspark» som er en 
foryet utgave av den gamle na-
turgressbana med nyeste ge-
nerasjon kunstgress..

Ny trenerduo
Nye trenere for sesongen er 
Kjetil Thomassen og Stian Hå-
gensen, førstnevnte med solid 
spillererfaring fra 1. divisjonen 
som keeper for Alta IF og A-la-
get til Dalen. Hågensen er også 
tidligere A-lagsspiller for Dalen 
og ledet klubbens 5. divisjons-
lag inn til seriemesterskap i 
2017. De overtok oppgaven 
etter Joachim Fossmo som 
hadde havnet i tidsklemme på 
grunn av studier, og i tillegg en 
skade. Han valgte å gi seg som 
både spiller og trener. Fossmo 
var sterkt ønsket med videre av 
klubbens sportslige utvalg etter 
god jobb, men måtte til slutt 
melde pass.

De nye trenerne avviser at Da-
len er favoritter, og viser til at 
de fortjent røk ut av cupen etter 
tap mot HiF/Stein.

– Nei, for all del. Det blir man-
ge tøffe kamper og vi vil gå på 
tap. Det er mangeflere lag i 
divisjonen som er potensielle 

Mikael Dearsley, 21
Midtbane
Tuil og Skarp

Andreas Kalseth, 33
Midtstopper
Rotsundelv/Skjervøy/hjem-
meluft/Rafsbotten/
10ende sesongen i Dalen

Ole Romsdal, 16 år
Back/kant
Ny, fra Alta IF

David Dong-Hee Vik, 22 
Back/benk
Alta IF, Rafs, Milf
Første ordentlige sesongen.
Singel

Rainer Ojala,: 30
Posisjon: Midtstopper
4-5 sesonger i dalen

Jay van Hoorn, 24 år
Midtbane/angrep
Alta if, ØIL, Ajax
Ny 
Tre kamper i æresdivisjon
Singel

Svein Ove Thomassen 28 år
Midtbane
Alta IF, Bul, Tvdalen.
Mange sesonger i Tvdalen

Anthony Logje, 25år
Midtbane/angrep
Kautokeino il, Astor fk, Alta 
if, Bossekop
Ny i Dalen

Tobias Isaksen, 17
Back
Spilt i dalen siden lengesi-
den

Jørgen Nord, 18 år
Angrep
Alta IF, 3. sesong i TIL.

William arnesen, 20
Midtbane
Spilt i daln så lenge æ kan 
huske

PUBLIKUMSYNDLING: Magnus Hart, med eliteserieerfaring og en cupfinale bak seg, kan 
sikre hjemmepublikummet i Dalen mange hyggelige opplevelser (Dette foto inkludert de fleste 
portrettbildene: Frank Rune Isaksen, Frikant)

Stein Arne Mannsverk
19 år
Spiss/back
Dalen siden småguttelaget
5 landskamper
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Torbjørn Thoresen Mofoss
21
Back
Bossekop

Kenneth Thomassen, 25år
En god potet: back kant 
midtbane
Tvdalen, alta if
Min 5 sesong i dalen
# singel og ingen unga som 
æ vet om enda

Jonatan Rotvik, 22 år 
Midtbane IL Runar,prøve-
spill for Sandefjord fotball og 
Tønsberg. 1. sesong i Dalen.

Kristian Thomassen, 16år
Midtbane/kant/back
Daln sidn myggfotball

Jonathan Linnes, 22 år
Keeper
Nerskogen IL, Alta IF, Rafs-
botn IL, 2 sesonger i Dalen

Eirik Lampe, 17 år
Keeper
Alta IF, på lån i TIL.

Rickard Ellingsen, 22 år
Stopper, potet
Ny, tidligere klubber; Dalen 
og Alta IF 

Magne Henriksen, 24 år
Oppmann/Potet (på banen) 
Rafsbotn, Burfjord, Alta If, 
Varanger Ballklubb
To sesonger i Dalen
Altas mest varierte idrettsut-
øver, singel

Daniel Reginiussen, 27 år
Kant,spiss, Alta, Sørøy Glimt
Kom til Dalen i 2010, 5 frek-
ke landskamper for Sápmi

Magnus Hart, 22
Sentral Midtbane/10-er
Sarpsborg 08, FFK, Kvik 
Halden FK, Drøbak Frogn IL
Første sesong i Dalen, singel

Vegar Kristensen Suhr , 25
Kant/back
Alta if I yngre dager
3 sesonger med dalen

Mats Jørgen Masvik, 29
Stopper og midtbane
Alta if, bul og tv.dalen
Begynne å bli nån år i dala 
trøya

opprykkslag. Vi må holde bei-
na godt på bakken selv om vi 
har fått en god start, påpeker 
Hågensen og Thomassen, som 
på de to første kampene har 
ledet laget til seks poeng mot 
Honningsvåg og Kautokeino og 
har19-2 i målforskjell.

God balanse
De nye trenerne har fått inn 
flere nye spillere, spillere som 
er kommet inn fra klubber hvor 
de har spilt på høyere nivå. 
Vi har satt fokus på Hart som 
har fire kamper i eliteserien for 
Sarpsborg 08 og med i troppen 
til cupfinalen.

– En meget god fotballspiller, 
men en fantastisk fin fyr. Om-

gjengelig, rolig og godt trent. 
Utrolig at han er singel,  kom-
menterer Kjetil. 

Men uten å ta med alle nye 
nevner vi navn som Torbjørn   
Mofoss, Jonatan Rotvik og Jay 
Van Hoorn. Spillere som gir 
troppen god balanse og tilfører 
høy kvalitet. Samtidig er det to 
«gamle» Dalen-spillere som 
framstår som kanskje mest 
gledelig for hjemmepublikum. 
Daniel Reginiussen gjør sitt 
tiende comback, bedre enn 
noen ganger og har allerede 
sørgen for åtte mål. Rikard 
Hans Ellingsen er tilbake i rød 
drakt etter flere sesonger i Alta 
IF. Han har vært veldig solid i 
starten.

Høyt treningsnivå
I spillerstallen er det også 
umulig å komme utenom 
Svein Ove Thomassen. Fort-
satt en av de beste midtba-
nespillere i Finnmark, spesielt 
i en rolle der han kan fordele 
ball og styre tempo. Fjorårets 
toppscorer i Finnmarksseri-
en, Stein Arne Mannsverk, er 
også et aktivum. Nå også som 
tilrettelegger. Seks målgivende 
pasninger i løpet av to kamper 
forteller en del.

– Det er veldig mange gode 
spillere på trening. Nivået blir 
høyt, og det utvikler enkeltspil-
lere, spesielt ungguttene. Både 
Ole Romsdal, Tobias Isaksen, 
Jørgen Nord og Kristian Tho-
massen er noen av ungguttene 

som  vil få mye spilletid ut over 
sesongen, påpeker trenerne.

Nervøse ledere
Det er faktisk så mange piler 
som peker oppover at ledelsen 
i fotballgruppa har fått søvn-

problemer. Et eventuelt opp-
rykk vil kunne knuse økonomi-
en til fotballgruppa.

– Per i dag vil vi være sjanse-
løs økonomisk på en landsom-
fattende 3. divisjon. Så ærlig 
må vi være, sier fotballgruppe-

leder Ole Andersen.
– Alt for tidlig å tenke konse-

kvenser av sportslig suksess. 
Både Alta IF 2 og Norild er 
sterke kandidater til å rykke 
opp, svarer A-lagstrenerne til 
Dalen.

Finn Hågen Krogh, 28 år
Midtbane.
Legende i Dalen.

SUKSESS: Så langt har trenerduoen Kjetil Thomassen og Stian Hågensen hatt kjempesuksess, 
både poengmessig og ikke minst spillemessig. (Foto: Karl Eirik Steffensen, Altaposten)
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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?

Fotballkretsen avviser at det er 
dommerkrise.

Paul Erling Andersen i fotballkretsen 
jobber tett opp mot dommerne og dom-
merrekrutteringen. Han er rimelig opti-
mist med hensyn til dommerstanden i 
fotballkretsen.

– Det har blitt antydet at vi går mot krise 
i fotballen i Finnmark, og at nøkkelen til 
at vi kan få gode fotballkamper, dom-
meren, kommer til å mangle. Dommer-
rekruttering er en utfordring vi må job-
be med kontinuerlig, men vi er langt fra 
noen krise i Finnmark verken i kvantitet 
eller kvalitet, sier Andersen til TIL-avisa.

I vår var han med på dommersamling 
i Alta, og kunne fornøyd konstatere at 
dommerne har gjort en god jobb gjen-
nom vinteren med egen fysisk form. 
Testene som ble kjørt viste at de aller 
fleste bestod og er klar for oppgaver til 
sommeren.

– Vi har flere unge talenter, men det 
bekymrer meg litt at de nå velger ut-
dannelse utenfor Finnmark. Jeg er selv- 
sagt glad for at de reiser ut og tar ut-
dannelse, bekymringen er at de signa-
liserer at de trolig ikke vender tilbake 
etter endt utdannelse, og at fotballen 
i Finnmark da ikke får glede av dem. 
Sjansene for at de kommer tilbake på 
fotballbanene i fylket er ikke er særlig 
stor, men de vil helt sikkert gjøre en god 
jobb for fotballen andre steder, forteller 
Andersen.

Han innrømmer at vest har tapt ter-
reng i forhold til øst når det gjelder an-
tall aktive dommere. De fleste kampene 
er i vest, ikke minst på seniornivå. Der-

med er det logistikk-utfordring som kan 
gi økte dommerregninger ved at reise-
kostnadene øker.

– Så det er en klar oppfordring til klub-
bene i Finnmark; få fram flere domme-
re og ta godt vare på dem som er aktive.

Flere dommerne i øst enn i vest

Mange unge dommere på samling i Alta i vår.

TIL-avisa

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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A-lagene gjør suksess, men 
grunnlaget legges i rekrutterings-
arbeidet.
Det er deilig å være Dalen-supporter 
når vi har et av de beste herrelagene 
i Finnmark, og damelaget «spiser kir-
sebær med de store» i Troms-Finn-
mark-serien. Men ingen i klubben får 
lov til å glemme at eksistensgrunnlaget 
vårt er visjonen om å aktivisere flest 
mulig, og gi et så godt tilbud at vi be-
holder flest mulig, lengst mulig. Og at 
de etter å ha avsluttet en aktiv karriere 
kan ta tak administrativt. 

For Tverrelvdalen IL er en spiller uten-
for vårt naturlige rekrutteringsområde 
like mye verdsatt som en som kommer 
opp fra egne rekker. Forutsatt at den 
«nye» blør for drakta og bidrar til klub-
bens beste. Men balansen mellom nytt 
blod og spillere med røtter i klubb og 
lokalmiljø er utrolig viktig. Noen nye 
har gjort seg til solide klubbspillere 
som vi blitt utrolig glad i; Andreas Kal-
seth med ti sesongen i klubben og al-
dri et nei til dugnad eller trening, Mats 
Jørgen Masvik som kombinerer en tøff 

arbeidshverdag og studier med å ta ad-
ministrative oppgaver (nestleder i fot-
ballgruppa) i tillegg til aktivt spill. Men 
vi har flere av denne type klubbspillere.
Likevel er dette en hyllest til trenerne 

som står på i de yngste klassene, både 
på jente- og guttesiden. Vi har hatt in-
ternkursing, og har fått god respons. 
Trenerne er dedikerte, både til å skape 
gode fotballfaglige økter, og sammen 
har vi klart å etablere en forståelse av 
at vi må se alle. Tanken er at klarer vi 
å lage gode rammer slik at interessen 
for kula blir genuin og varig, vil alle få 
utvikling. Det er faktisk sånn at det er 
umulig å si på et G11/J11-lag hvilke 
spillere som blir dominerende på ba-
nen i voksen alder. Det handler om in-
teressen for å øve, trene seg selv.
Stig Inge Bjøneby er et glitrende 

eksempel. Aldri kretslagslagsspiller. 
Faktisk på innbyttebenken i store tur-
neringer som guttespiller, men noen 
år senere dominerende spiller i Pre-
mier League. I vår klubb har vi Svein 
Ove Thomassen – en utøver som skilte 
seg ut som aldersbestemt spiller. Øvde 
utrolig mye, med ball, og tok steg som  
junior. Jeg og mange mener at han had-

de potensial til å bli profil i eliteserien. 
Men hvorfor ble han det ikke?
Fordi han ikke hadde den siste vikti-

ge biten for å bli blant landets beste. 
Viljen og motet til å utfordringene. Den 
indre drivkraften til å bli best. Men han 
har det utrolig artig med fotballen, og 
vi er glad for å ha han i våre rekker som 
en kontinuitetsbærer som kan løfte 
fram nye unge spillere i rød-hvit drakt 
som et fantastisk fint forbilde.
Overskrifta er at G 15-laget vårt er 

framtida til Dalen. Ja, men G 15 er er 
bare eksempelet på rekrutteringsar-
beidet. Det selv om Ole Andersen og 
Tormod Mikalsen gjør en kjempejobb 
med å utvikle gode fotballspillere med 
de rette holdninger. Bak disse kommer 
G13 med minst like dedikerte trenere 
som ser detaljene og veileder en ny 
generasjon framtidige A-lagspillere av 
høy kvalitet. Det er utøvere som skal 
være utrolig glad for at de har Geir Ove 
(Mannsverk) og Geir Roger (Bakken) til 
å styre seg inn på rett utviklingsspor.
Vi må heller ikke glemme at vi har 

mellom 20 og 30 damespillere nærme-
re 50 herrespillere. Det er så mye spil-
lere at selv med to lag på herresiden 

er det problemer å gi alle nok spilletid. 
Som sportslig leder applauderer jeg 
måten Paul Håkon Nilsen og Pål Bak-
ken styrer rekrutt/andrelaget på. Kom-
binasjonen av klare rammer og at flest 
mulig skal få utvikle seg gjennom kom-
per og trening, er perfekt for vår klubb. 
Samspillet med A-laget ser også ut til å 
fungere godt.
Når dette skrives har jeg overvært før-

ste seriekamp med rekruttene. Det ble 
tap mot Rafsbotn med 1-0, men jeg så 
et lag som spilte fotball, skapte sjanser 
og hvor 18 fikk muligheten til å bidra. 
Prestasjonene til en av spillerne gledet 
absolutt mest; keeper Kevin Wærnes. 
Fortsatt kun guttespiller, men har tatt 
enorme steg gjennom vinteren. Klub-
bens mest treningsvillige utøver; trener 
fast med A-laget, rekruttlaget og dame-
laget.
– Kevin er blitt en voksen keeper i lø-

pet av vinteren. En strålende gutt, og 
et enormt keepertalent. I vinter har han 
vokst både bokstavelig og rent sports-
lig, sier trenerne Pål Bakken og Paul 
Håkon Nilsen. 

Jarle Mjøen, sportslig leder

G 15 - eldste guttelag, men Dalen har også rekrutt/andrelag i 5. divisjon hvor unge spillere skal ha en fin arena.

Her er framtida

Han er og har vært en av idrettslagets vik-
tigste støttespillere.

På årsmøte i Tverrelvdalen IL har alltid lederen en 
veldig hyttelig oppgave; dele ut hersbevisningen 
«Årets TIL-er». 

– Prisen er ikke en øyeblikks æresbevisning. Det 
kan like fullt være en takk for lang og tro tjeneste. 
Denne gangen er det ekstra artig å dele ut prisen, 
for den går til en person som kunne fått den år etter 
år, sa leder i Tverrelvdalen IL, Geir Roger Bakken, 
da han overrakte prisen til Olav Nilsen under års-
møtet 1. mars.

Han viste til de siste 15 år har vært tapetsert med 
verv og oppgaver Olav har innehatt. Nilsen har vært 
handball- og fotballtrener, leder i husstyret, nestle-
der i idrettslaget og sist men ikke minst leder av TIL 
i 2013 og 2014. Første gang Olav var trener i laget 
var tidlig på 1990-tallet.

– Han er en kar som er aktiv på gruppenes ar-
rangementer, slik som fotballturneringer og isfiske-
konkurransen og han deltar alltid med godt humør. 
Olav er utrolig flink til å motivere de rundt seg til å 
fokusere på det positive, og dette gjør at det er gøy 
å være på dugnad sammen med han, var rosen fra 
idrettslagslederen. 

Olav Nilsen hedret som «Årets TIL-er»
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Høy aktivitet - og travle dager

- det skjer mye spennende i Alta, forteller daglig 
leder Dag Erik Eliassen. I tillegg til store komplette 
el.installasjoner på nyoppførte bygg, så er vi også 
inne i endel større oppussinger/ombygginger. I Alta 
skal både Spenst Alta og Sparebank1 Nord-Norge ta 
i bruk nye lokaler, og her er vi underentreprenør til 
hhv Ulf Kivijærvi as og Tecto as. 

SD-anlegg
x5 elektro as har inngått samarbeid med nystartede 
Evolo AS om leveranser av WEB-løsninger for SD-
anlegg (bygg-automasjon). Løsningene er utviklet 
av lokale grundere og er basert på åpne standarder. 
Løsningene gir byggeiere og driftspersonell et moder-
ne og enkelt verktøy, med gode grafi ske grensesnitt. 
Løsningen kan presenteres via sky-løsninger til PC og 
alle mobile enheter. Dette gir driftspersonell enkel 
tilgang til sine anlegg, der de kan sikre riktig inne-
klima med minst mulig energibruk.
 
Programvaren er allerede tatt i brukt på Kunnskaps- 
parken, Parksenteret, Alta Motorsenter, m.fl . og 
løsningen vil om kort tid være i drift også på Skansen 
Aktivitetssenter, Spenst og Sparebank 1s nye lokaler 
i A12.

En ekspansiv offentlig sektor, og et aktiv næringsliv får mye av ”skylden” for at 
entreprenørbransjen har høy aktivitet i Alta kommune. x5 elektro as bidrar i 
mange prosjekt som sørger for å holde full trøkk i organisasjonen.

Alta Nærsykehus
Byggingen er i gang i regi av Harald Nilsen as, og 
x5 elektro as har kontrakten med å installere 
komplett elektroanlegg inkludert automasjon og 
teleteknisk anlegg. Total bygningsmasse 4500m2. 
Byggherre: Sykehusbygg.

Alta Videregående skole
Utvidelsen av skolen fortsetter. Også her samarbeider 
x5 elektro as som underentreprenør for Harald Nilsen 
as. Samlet vil utvidelsen i 3 byggetrinn og ombygging 
utgjøre ca 12.000 m2. Vi har kontrakt på komplette 
el.installasjoner inkl prosjektering (RIE). 
Byggherre: Finnmark fylkeskommune.

Alta Motor
Her er x5 elektro as underentreprenør til Ulf 
Kivijærvi as. Totalt dreier det seg om komplette 
el.installasjoner på ca 5000m2, fordelt på bilverksted 
og bilutstilling, samt butikklokaler til Bunnpris. 
Byggherre: Bilinvest as.

Skansen Aktivitetssenter
Kontrakt på oppføring av dette bygget på ca 2000 m2 
gikk til entreprenøren Peyma. Som underentreprenør 
skal vi sørge for komplette el.installasjoner samt RIE 
for hele bygget. 
Byggherre: Alta kommune.

Alta Videregående skole

Alta Aktivitetssenter

Alta Nærsykehus

Arbeidet med Alta Nærsykehus er godt i gang.
Som underleverandør til Harald Nilsen as har vi jobben 
med komplette el.installasjoner på totalt 4500m2.

Vi ønsker Tverrelvdalen IL lykke til med sesongen!
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VG-TV tipper Alta «bare» på 
femteplass.

TIL-avisa har brukt VG-TV spesial der 
de har vurdert alle lagene i Altas 2. di-
visjonsavdeling,  som grunnlag for en 
analyse av Altas muligheter. Program-
leder Joachim Baardsen  får hjelp av 
Moss-trener Ole Martin Nesselquist og 
det levende fotball-leksikonet Jørgen 
Tjærnås til å gå gjennom samtlige klub-
ber sammen.

Tøff sesong
Det er ingen tvil om at det ligger an til 
en innholdsrik sesong i 2. divisjon. Aris-
tokraten i norsk fotball, Fredrikstad, er 
favrottt hos de fleste. Med en lidenska-
pelig tilhengerskare som vi kun finner 
maken til  i Bergen forlanges det gull og 
opprykk. FFK har ansatt en av landets 
beste trenere. 

VG-TV er klar i sin konklusjon: Med  
Høgmo som trener vil alt annet enn et 
opprykk vil være en gedigen skuffelse. 
Skulle opprykket ryke betegnes det 

som pinlig for FFK og Høgmo. Ned-
turene har sått i kø, men Alta-trenere 
Både Flovik og Rune Berger tror FFK 
har styrket seg så mye at Høgmo har 
alle muligheter til å ta Fredrikstad til 
OBOS-ligaen i første forsøk.

– Det er imidlertid en del ukjente 
X-faktorer i regnestykket. Mange av 
topplagene har tøffe lokalderby foran 
seg, og FFK har et stort forventnings-
press, påpekte Alta-trenerne før se-
songstart. Når dette skrives står Alta IF 
med to seiere mot henholdvis Mjølner 
(B) og Hønefoss (H).

Tett i toppen
Av 14 lag i Alta-avdelingen vurderer 
Jørgen Tjærnås de seks lagene han har 
satt i toppen av sitt tabelltips, som klart 
sterkere enn de åtte øvrige. Hen mener 
disse lagene både bør og vil være skuf-
fet om de ikke er med i toppkampen.

Hva tror han om Alta IF?
– Ingen gleder seg å komme til Finn-

markshallen, og Alta er et sterkt lag 
på hjemmebane.  Utfordret Hamkam 
sist år, men endte 19 poeng bak på 4. 

plass. Hadde kvalikplassen inne til sis-
te runde. Bra presetasjon i fjor å være 
med i kampen om opprykk. Alta er ek-
stremt vanskelig å spille mot.

Tjærnås viser til at Christian Reginius-
sen en av de beste spillerne i 2. divi-
sjon,  og at han ikke er tilgjengelig for 
Alta IF i vårsesongen. I tillegg mener 
han at tapet av Mahktar Tione  og Assis 
Idris vil merkes. Han tror imidlertid at 
signering av Bård Flovik gir bud om at 
Alta vil være med i toppkampen.

Har toppscoreren?
Vegard Braaten trekkes fram som en av 
de beste spissene i divisjonen. Hadde 
15 mål i 2017, men har også vært ga-
rantist for rundt 15 mål de sesongene 
han har spilt i 1. divisjon.

Men det holder likevel ikke for panelet 
til å tippe Alta som utfordrer til Fredrik-
stad. Her ser de Raufoss og Asker som 
mer naturlige utfordrere. Begge lagene 
har forsterket mye denne vinteren, men 
Raufoss har også mistet mange etter 
fjorårssesongen.

Greit tips
Alta-trenerne Flovik og Berger synes 
tipset om Alta på 5. plass er helt greit. 
Samtidig røper de at mange kan få se et 
Alta-lag som er kynisk på bortebane, og 
som har ambisjoner om å styre kampe-
ne på hjemmebane.

– Vi skal forsøke å plukke poeng jevnt 
og trutt. Er veldig godt fornøyd med 
spillerne vi har fått inn, men det vil ta 
tid å spille de inn i et nytt system og 
med nye medspillere. Troppen vår har 
god bredde og samtidig noen spillere 
som kan gå foran og vise vei, klargjør 
Bård Flovik.

Det er mange spennende lag sett fra 
publikums side. Ett av de mest spen-
nende er Moss, storlaget som har vært 
helt ned i 3.divisjonen for å ta fart 
sammen med en av landets yngste tre-
nere på dette nivået, Ole Martin Nessel-
quist. Han roses av mange i fotball-Nor-
ge, men det gjenstår å se om han kan 
holde Moss i divisjonen, og gjerne føre 
laget opp på øvre halvdel. 

IKKE HELT I TOPPEN: VG-TV tror Alta vil markere seg, men ikke helt i toppen. I panelet sitter programleder Joachim Baardsen, Moss-trener Ole Martin Nessel-
quist og det levende fotball-leksikonet Jørgen Tjærnås. (Foto: VG-TV)

Blir Alta topplag?

Tøff start for BUL-damene i 1. 
divisjonen.

Med tap i de to første seriekampe-
ne, mot Nanset borte og Kaupanger 
hjemme, blinker varsellampene hos 
hovedtrener Odd Inge Johansen. 
Men allerede tidlig i vintersesongen 
forberedte han seg på at det kunne 
bli en  vanskelig start.

– Vi vet at det blir jevnt i 1. divi-
sjonen og at vi ikke vinner kamper 
uten å være topp konsentrert, og 

gjerne ha marginene med oss. Jeg 
tror vi skal ha bra med poeng etter 
de første kampene, men er forbe-
redt på at vi også kan få en start der 
vi må jobbe oss vekk fra nedrykks-
striden, påpekte Johansen overfor 
TIL-avisa noen uker før seriestart.

Han er rimelig godt fornøyd med 
vinteren, men ikke med at det har 
blitt for lite kamper mot damelag 
med 1. divisjonskvalitet.

– Begge stopperne fra fjorårsse-
songen er ute, og det vil ta tid å spil-

le inn en ny stopperduo. Men jeg 
tror vi skal klare å tette hullene etter 
Ida og Ida. Det er en lang sesong og 
det blir enormt viktig å få alle spil-
lerne skadefri, trent og klar for spill.

– Du har Anna Opgård i BUL, en 
spiller med gode 1. divisjonskvalite-
ter. Hvorfor spiller hun ikke?

– Fordi hun selv ikke vil satse det 
som kreves. Det er et stort tap for 
oss, og både hun og Lea Falsen på 
andrelaget ville styrket oss mye.

Ingen panikk hos BUL-damene

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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ABONNER PÅ ALTAPOSTEN
Vi holder deg oppdatert på det som skjer i ditt lokalsamfunn! 

Som abonnent får du mer! 
Du kan lese Altaposten når som 

helst og hvor som helst, og du får  
tilgang til eksklusivt innhold.
Abonnerer du på papir har du digital tilgang 

inkludert i ditt abonnement!

Abonnement:

Kontakt vårt  
kundesenter på mail:  abonnent@altaposten.no  eller registrer deg på  

altaposten.no 
i dag!

Pris pr. mnd.                  299,-  /  219,-
(Ingen bindingstid)  

Det er med stolthet og glede 
for meg som leder i  Tverrelv-
dalen IL fotball å si at Tver-
relvdalen IL likebehandler 
gutter og jenter, damer og 
herrer i forhold til å gi gode 
tilbud. Det er ikke rettferdig-
het til millimeteren, men det 
er en gjennomført holdning 
om at vi som klubb har et 
like stort ansvar for jenter 
som gutter.

Det er derfor med stor glede 
at vi opplever at ledelsen i 
Finnmark fotballkrets er en 
pådriver for dette overfor 
NFF sentralt. Det er en skam 
for norske fotballedere, i 
stor grad menn, at det ikke 
er innført reisefordeling for 
2. divisjon damer. Vi vet at 
reisefordeling på nivå fire 
i herrefotballen har vært i 
bruk i flere år. Kostnadene 
for klubbene i de nordnor-
ske avdelingene i 2. divisjo-
nen er sammenlignbar med 
3. divisjonen herrer. Høye 
reisekostnader og svært be-
lastende reiseopplegg som 
følge av dette, kan være en 
årsak til at det ikke er mulig 
å fylle opp 2. divisjonsavde-

lingen vår til ti lag.
  Selv om 2. divisjonsspill for 
damelaget vårt er et stort 
økonomisk løft for en liten 
klubb som Dalen, var det al-
dri noe tema å trekke laget 
når det var kvalifisert. Denne 
gang var det damene våre 
som hadde gjort seg fortjent 
å få konkurrere på høyt nivå 
selv om det koster dyrt. Det 
skulle da bare mangle at de 
ikke skulle få samme mulig-
het som herrelaget vårt har 
fått tidligere sesonger. 

Det er gjort et prinsippved-
tak i Tverrelvdalen IL om at 
vi skal ha en kjønnsnøytral 
prioritering. Fortsatt er det 
nok slik at herrelaget får et 
større fokus enn damela-
get, men vi har en klar mål-
setting om utjevne dette. 
Både i forhold til ramme-
betingelser og innsats fra 
ledelse. Vi ser også at spon-
sorene våre setter pris på da-
mesatsingen.

Det er en glede i år at vi aldri 
tidligere har hatt større opp-
slutning om damefotballen 
i Finnmark. Noe av æren 

for dette tar Tverrelvdalen 
IL. Vi tror at Kraftlagsturne-
ringen som vi er arrangør 
for, og som snart har tiårs-
jubileum, har blitt viktig for 
å gi damefotballen status, 

oppmerksomhet og et godt  
kamptilbud. Selv om vi leg-
ger mye ressurser i et topp 
arrangement, har vi ingen 
planer om å avslutte tilbu-
det, men tvert om utvikle 

turneringen enda et hakk 
videre. 

Ole Andersen, leder Tverrelv-
dalen ILs fotballgruppe

– En klubb for alle
TIL-avisa

Han sier at elsker å dømme i Da-
len, og spesielt damelaget.

Det var neppe derfor Bjørn Aksel 
Rønquist fikk innsatsprisen under 
årets regionale dameturnering i mars, 
Kraftlagsturneringen, arrangert av Tver-
relvdalen IL i samarbeid med Finnmark 
fotballkrets og Finnmarkshallen.

– Juryen stod igjen med par stykker 
i en helhetlig vurdering, der ikke kun 
kvalitet ble vurdert. Prisen skulle først 
og fremst være heder til en dommer 
som alltid står på, har humør og god 
tone med spillerne. Viljen til å stille 
opp ga til slutt Bjørn Aksel prisen, sier 
Paul Erling Andersen i fotballkretsen på 
egne av juryen.

Rønquist er et kjent syn for fotballfa-

milien, og han selv sier at han ikke har 
noen planer om å pensjonere seg som 
dommer. Det selv om han nå har veldig 
mange sesonger bak som dommer.

Rønquist har dømt både fotball og 
håndball i mange år og innrømmer at 
han har fått mye kjeft i løpet av disse 
årene. På det området ser han derimot 
en forbedring.

– Jeg synes det er blitt mye bedre, tro-
lig på grunn av at det er satt fokus på 
nettopp forholdet til dommerne. Så det 
er lite kjeft å få. Både spillere, lagledere 
og tilskuere oppfører seg bra, har han 
tidligere uttalt til Altaposten.

Bjørn Aksel Rønquist, kjent syn for 
de som besøker fotballbanene i Alta.

Innsatspris til Bjørn Aksel

Endelig er damefotballen til-
bake i Hammerfest! 

Med en blanding av tidligere 2. 
divisjonsspillere og rekruttering fra 
jentelaget stiller HiF/Stein i år til 
dyst i 3.divisjon. Trener Jan Arve 
Reite forteller at det trenes med tre 
økter i uken.

– Vi teller totalt 24 spillere inklu-
dert fem jentespillere. Målet er å 
etablere et lag som kan eksistere 
i lang tid, der aldersbestemt jen-

tefotball har en gulrot i det og en 
gang kunne spille seniorfotball i 
egen klubb. Vi skynder oss lang-
somt, og ser på årets sesong som 
første stein i byggverket, sier en 
enstusiastisk Hammerfest-trener. 

Det meldes om stor trivsel i grup-
pen, og trenere synes det er en 
fornøyelse å jobbe med dedikerte 
spillere.

– Vi har deltatt på eliteturnering 
i Lakselv, samt Kraftlagsturnerin-
gen i Finnmarkshallen.  Vi fikk et 

bedre bilde på hva som kreves, 
og samtidig ser vi at damefotbal-
len utviklere seg fra år til år. For 
oss ble Kraftlagsturneringen en fin 
opplevelse og en arena der vi fikk 
målt krefter med lag vi bør kunne 
sammenligne oss med, fastslår 
treneren og legger til:

– Vi gleder oss til seriestart og hå-
per at vi med dette prosjektet kan 
skape en framtid for damefotbal-
len i  Hammerfest.

Damefotballen tilbake i Hammerfest

Damelaget til HiF/Stein, favoritt i 3. divisjonen 
Finnmark.
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Skrekkskaden for mange 
unge er avrevet korsbånd.

Altas nestor bland fysioterapeuter og 
manuellterapeuter, Torfinn Reginius-
sen, har god trøst til Altas idettsutøvere.

– Korsbåndskade er en svært alvorlig 
skade, men behøver ikke være karrie-
reødeleggende. I tillegg viser forskning 
at enkle treningsprogram har god  fore-
byggende effekt på korsbåndskader, 
forklarer Reginiussen.

Enorm økning
En av de som har slått alarm i 
idretts-Norge når det gjeler korsbånd-
skader er idrettsprofilen Frode Kyvåg. 
Han frykter at idretten ikke har nok fo-
kus på et økende problem, der det blir 
stadig flere korsbåndskadde unge spil-
lere, spesielt jenter. Kyvåg er også faren 
til Rikke og Selma Kyvåg, født 2001, 
tvillingene som er blant de største ta-
lentene i Norge i handball. Begge har 
nylig vært under opptrening etter å ha 
røket korsbånd.

– Vi ser en tendens at de som ødelegger 
seg blir stadig yngre, og det er et flertall 
av jenter, har Frode Kyvåg uttalt til Af-
tenposten.

Stadig flere jenter ned i 10-årsalderen 
ryker korsbåndet. Kyvåg er bekymret på 
unge spilleres vegne, ikke bare i hånd-
ball, men også i fotball og alpint. Det er 
idrettene der det hyppigst forekommer 
korsbåndskader.

– Mens det tidligere var unge i 
18-19-årsalder som skadet seg, er de 
nå helt nede i 12–13 år. Vi er nødt til å 
finne ut hvorfor det er slik, og hva vi kan 
gjøre med det, sier den erfarne hånd-
balltreneren.

Lokale tilfeller
I fotballen har vi hatt mange lokale til-
feller av korsbåndskader. Kristine Kris-
tiansen Hagen har røket korsbåndet to 
ganger, men er nå tilbake i fotballen 
med BUL på 1. divisjonsnivå. Tidligere 
Dalen-spiller og nå Tromsø-kaptein Bir-
gitte Mannsverk Dahle røk korbåndet i 
2009.
– Det ble først forsøkt med kun opp-
trening. Jeg hadde sterk musklatur og 
legene trodde ikke korsbåndet var røket 
helt. Det viste seg at skaden var full-
stendig, og det ble operasjon. Etter ett 
års opptrening var jeg tilbake, og i dag 
kjenner jeg ingenting til skaden, og har 
heller ikke gjort det etter at det ble laget 
kunstig korsbånd, forteller Dahle.

Ikke mye
Torfinn Reginiussen forteller at etter en 

oppblomstring på 2000-tallet har antal-
let korsbåndskadde til behandling hos 
han og hans klinikk gått ned.

– Disse pasientene er ikke borte, men 
de er ikke like mange som tidligere. Li-
kevel er det vel sånn at det til enhver 
tid er en eller to i opptrening og oppføl-
ging av oss. Men mitt inntrykk er ikke 
at korsbåndskadende har økt i omgang, 
verken hos unge eller eller eldre aktive 
i fotball og håndball, påpeker Reginius-
sen.

Høye tall
 Korsbåndregisteret i Bergen registrer-
te i 2016 2230 korsbåndoperasjoner 
i Norge, de fleste på idrettsutøvere. 
I gruppen 10- til 19 år er det en klar 
økning i antall operasjoner for jenter i 
denne aldersgruppen fra 2005 til 2010, 
og ytterligere fra 2010 til 2015.

– Andelen jenter som korsbånds-

opereres i denne aldersgruppen, er 
dobbelt så høy som hos gutter, sier 
Håvard Moksnes. Han har doktorgrad 
på korsbåndskader og er spesialist i 
idrettsfysioterapi ved Idrettens Helse-
senter i Oslo.

Moksnes har studert tallene. Fotball, 
håndball og alpint som peker seg ut 
som «verstingene», men fotball har da 
også desidert de fleste utøverne.

– Man kan derfor ikke si at fotball er 
«farligere» enn håndball ut fra denne 
figuren, sier Moksnes, før han legger til:

– Men vi kan si at unge jenter har be-
tydelig høyere risiko både for den første 
og eventuelt den andre korsbåndsska-
den sammenlignet med unge gutter.

Forebygging
I Alta råder Torfinn Regiussen lag og 

utøvere til å trene forebyggende mot 
korsbåndskade. Det finnes spesielle 
program for å trene forebygging, og 
Reginiussen mener at ulike basis og 
koordinasjonsøvelser er lurt å legge 
inn i treningen, både for å forebygge 
korsbåndskade, men også for at det gir 
sportslige kvaliteter.

– Det finnes en rekke eliteseriespillere 
i fotball som har røket korsbånd, men 
som har blitt operert og trent seg opp. 
Bakre korsbånd opereres ikke,  her er 
det kun opptrening. Men vi har også 
eksempler på at det kan gå greit uten 
operasjon på framre. Den unge spen-
nende spilleren, Andreas Helmersen, 
på Ranheim har røket korsbåndet tre 
ganger og siste gangen kun trent seg 
opp. Foreløpig går det bra, både sports-
lig og skademessig.

TAR TID: Korsbåndskade tar tid å lege, men selv avrevet framre korsbånd kan med operasjon og opptrening fungere 
godt også for spillere på topplan, klargjør Torfinn Reginiussen.

Bygger´n ønsker Tverrelvdalen IL og husbyggerne i Dalen lykke til med sesongen.

Skaden vi vil unngå
TIL-avisa

Samtidig benytter 
vi anledningen til 
å ønske samtlige 
klubber i Alta, 
spillere, dom-
mere, trenere , 
ledere og publi-
kum lykke til med 
fotballsesongen 
2018.

Vi spiller på lag med fotballen i Dalen

Grunneierlaget i Tverrelv-
dalen er blitt en suksess.

På årsmøtet i Tverrelvdalen IL 
torsdag 1. mars troppet Tver-
relvalen Grunneierlag opp med 
en sjekk på 8.500 kroner til 
idrettslaget. Det er penger som 
er kommet inn etter at grunn-
eierne nylig har organisert seg 
og nå får inntekter fra elgjakta 
som organiseres og ledes av 
Fefo.

– Grunneierlaget er ganske 
ferskt, og høstens elgjakt var 
den første etter at vi fikk en 
avtale med Fefo. Kvoten på 
seks elg i Dalen ble felt, og det 
har bare vært positive tilbake-
meldinger, både fra jegere og 
andre, forteller leder av grunn-
eierlaget, Kåre Bjørnstad.

Finnmarkseiendommen (Fefo) 
som organiserer elgjakta over 
hele Finnmark som den domi-
nerende grunneieren i Finn-
mark har inngått en avtale med 
grunneierlaget i Dalen. Avtalen 
gir et samarbeid hvor Fefo tar 
seg av den praktiske delen 
av organiseringen av elgjakta, 
med blant annet tildeling og 
oppføling under jakt. Inntekte-
ne fordeles etter en avtalt nøk-
kel mellom Fefo og Tverrelvda-
len  Grunneierlag.

Smertefritt
På årsmøtet fikk Bjørnstad, 
Åsmund Larsen, Otto Aas og 
de øvrige som har gjort jobben 
for å få avtaler med grunneier-
ne og sikre et velfungerende 
opplegg som kommer alle til 
gode, mye ros og stående ap-
plaus. Grunneierlaget er kom-
met for å bli.

– Vi må bare å takke og buk-
ke. Da ideen ble lansert på 
årsmøtet for en tid tilbake var 
jeg selv skeptisk. Fryktet at 
det kunne bli mye arbeid for 
idrettslaget, og kanskje også 
konflikter knyttet til dette. 
Grunneierne har gjort hele job-
ben, og det er bare å takke for 
pengene som nå vil flyte inn i 
kassa til Tverrelvdalen IL, sa 
lederen i idrettslaget, Geir Ro-
ger Bakken, da han takket for 
pengene fra elgjakta.

– Føles riktig
Leder i grunneierlaget, Kåre 
Bjørnstad, forteller at det har 
vært en betydelig jobb å opp-
søke grunneierne og sikre av-
talene som har gitt areal nok 
til at grunneierlaget sikret seg 
avtalen med Fefo.

– Hadde ikke trodd at det var 
så mange grunneiere i Tver-
relvdalen. De aller fleste har 
gått inn i grunneierlaget og de-

red sikret oss jaktretten, men 
det gjenstår noen store og små 
eiendommer. Får vi  med fle-
re av disse vil vi få et betydelig 
større sammenhengende areal 
og dermed også større kvote og 
økte inntekter. Vi har i statutte-
ne at inntektene skal tilbakefø-
res Tverrelvdalen IL og skape 

aktivitet som kommer bygda til 
gode, forteller Bjørnstad.

Otto Aas, selv grunneier og en 
av de som lanserte ideen om 
Tverrelvdalen Grunneierlag, 
har god tro på at grunneierla-
get vil få med flere og øke are-
alet de disponerer.

– Det er bare å gi ros til Alta 

kommune, Fefo og grunneier-
ne i Dalen for at vi har fått dette 
til. Mitt inntrykk er at det også 
har gitt ryddigere forhold for 
elgjegerne. Tror mange grunn-
eiere har en god følelse når de 
nå ser at ressursene til bygda 
blir her og kommer oss alle til 
gode, sier Aas.

– TIL fikk elgpenger

GODE PENGER: Tverrelvdalen Grunneierlag med sitt første bidrag til Tverrelvalen IL, 8.500 
kroner. Under overleveringen på årsøtet understreket Kåre Bjørnstad i grunneierlaget at over-
føringene vil øke, ikke minst dersom de får økt arealet. Geir Roger Bakken i TIL takket fore 
pengene, og den jobben grunneierlaget gjør for bygda. 
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Ledelsen i NFF: Ja til herre-
fotball, nei til damefotballen.

Det er en tabloid konklusjon på forsø-
ket fra Finnmark fotballkrets på å bedre 
rammebetingelsene for dame- og jen-
tefotballen i Troms og Finnmark. Helt 
konkret gjelder det reisestøtte til 2. 
divisjon damer Troms/Finnmark, som 
igjen er svært viktig framtidig arena for 
aldersbestemte spillere på vei opp i 
voksenfotballen. 

Stått på
Daglig leder Roger Finjord og hele den 
politiske ledelsen av Finnmark fotball- 
krets har stått på for å få reisetilskudd/ 
reisefordeling for 2. divisjonen damer, 
men forbundstyret har sagt nei. 

Dette skriver Finjord til TIL-avisa:
Finnmark Fotballkrets har full forstå-
else for den økonomiske belastnin-
gen det er for klubbene i fylket som 
har kvinnelag i 2.divisjon kvinner, og 
den bekymringen dette medfører  for 
klubbene. Vi ser at kostnadsbildet i 
denne divisjonen har vært så stort at 
lagene fra Finnmark har økonomiske 
utfordringer knyttet til gjennomfø-
ring av seriespillet. Dette har vært en 
direkte årsak til at lag har trukket seg 
fra seriespill.

Like dyrt for kvinner
Den nasjonale satsningen som nå skjer 

innenfor kvinnefotballen, og spesielt 
knyttet til like vilkår for menn og kvin-
ner,  er svært positivt. Finnmark Fotball-
krets ønsket i lys av denne satsningen at 
det også skal innføres reisefordeling eller 
reisetilskudd til 2.divisjon kvinner der se-
riene består av lag fra flere kretser/lange 
reiseavstander.

Fram til og med 2016 var det reisetils-
kudd til 3.divisjon menn. I mange av av-
delingene var lagsammensetningen lik 
det vi nå ser i 2.divisjon kvinner. Vi vet 
alle at det er like dyrt for kvinner som for 
menn å reise med fly/buss i lange avstan-
der. 

Fordelingskasse
Finnmark Fotballkrets mener derfor det 

er naturlig å bruke de gode erfaringene 
man gjorde i 3.divisjon menn ved at alle 
lag betalte inn et likt beløp (ca kr.18.000), 
og NFF deretter tildelte reisetilskudd ut 
fra de faktiske kostnader som den enkelte 
klubb hadde hatt for deltakelse i seriespil-
let.

Finnmark Fotballkrets tok saken opp 
både på daglig leder- og kretsledersam-
linger med de øvrige kretsene. Vi fikk her 
full tilslutning rundt en slik innføring. Sa-
ken har vært oppe i forbundsstyret, som 
vedtok at denne saken vil bli løftet opp 
igjen når Espelund-utvalget har gjort sine 
vurderinger knyttet til seriestruktur. Det-
te skal være klart i løpet av 2018. 

Finnmark Fotballkrets vil følge opp sa-
ken på vegne av våre klubber, med håp 
om en innføring av reisetilskudd gjelden-
de fra og med 2019 sesongen. 

Daglig leder i Finnmark fotballkrets, og tidligere A-landslaget kvinner, Roger Finjord, synes det er synd at fotball-Norge 
ikke gir jenter/kvinner like gode rammebetingelser som menn.(Foto: Karl Eirik Steffensen, Altaposten)

DYRT: 2. divisjon damer er koster enormt. Porsanger (i svart) er en av klubbe-
ne i 2. divisjonen med størst reisebudsjett. (Foto: Steffensen, Altaposten).

– Uforståelig av NFF

– en 
medspiller 

for lokal idrett!

Årets A-lag skulle du ha opplevd, Ole!

Vi benytter muligheter til å minnes Ole An-
dersen, dalingen som ble født i 1919 og forlot 
oss høsten 2006, 87 år gammel. Alle som har 
spilt for Dalen fram til 2006 ble kjent med 
Ole. Han var på alle kamper, og gjerne også 
en god del treninger. Når vi trente ute på vin-
terstid var det ikke uvanlig at Ole kom med 
spark slik at han hadde medfølgende tribune. 

Hva kjennetegnet Ole som tilhenger? At 
han aldri, uansett hvor dårlig vi hadde spilt, 

lot skuffelsen komme til uttrykk som kritikk. 
Dalen hadde alltid vært best, og tap skyldtes 
enten marginer i mot, dårlig dommer eller 
rett og slett at det var et bedre lag på andre 
banehalvdel.

Ved bortekamper, og dette var før internett 
og meldinger av ulike varianter var et alterna-
tiv, hadde lagledelsen en klar beskjed. Ring! 
Så skulle Ole viderebringe resultatet til de an-
dre på hans alder som satt spent hjemme og 
ventet på resultat og siste nytt om kampen for 
de rød-hvite.

Olé, Olé – Dalens beste supporter

TIL-avisa
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Har du tenkt på?
At nettbutikker aldri vil støtte ditt LOKALE 
IDRETTSLAG, gi ditt barn SOMMERJOBB eller  
sponse premier til SKOLEARRANGEMENTET? 

Dette er det DITT LOKALE NÆRINGSLIV
 som gjør!

Å handle LOKALT 
gir deg mye mer enn produktet du kjøper!

Å handle LOKALT 
bidrar til at vi kan opprettholde det brede utvalget i 
lokalsamfunnet!

Å handle LOKALT 
bidrar til at bedrifter får muligheten til å gi ditt barn  
sommerjobb, støtte idrettslaget eller sponse premier  
til skolekorpsets loddsalg!

lokalt Med 

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.
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– Vi gleder oss til hver trening
Godt voksne tidligere Da-
len-spillere kjemper for 
hvert sitt TIL-lag.

Tina Hoaas:
Født 17.02.85
Jobber som jurist Alta kommune
Spillerkarriere: Tverrelvalen IL, Alta IF, 
Skeid og TUIL
Barn: Maila  og Emma
Samboer med Nils Mikael Hætta Han-
sen

Birgitte:
Født: 20.06.1985
Jobber som lege
Innmeldt som spiller i TIL, 24.1.2012 
Spillerkarriere: Tverrelvdalen, Alta IF, 
Fløya, Medkila og Tromsø
Barn: Isak født 2010 og Samuel født 
2014
Samboer med Sigurd Rushfeldt

Det ene TIL-laget, Tromsø IL, er laget 
de fleste tror vinner 2. divisjonen i år. 
Her spiller legen og tobarnsmor Birgitte 
Dahle. Hun er den trener Berit Kjelds-
berg har bygd laget rundt. TIL var kun 
målforskjell unna å vinne divisjonen 
i 2018. For det andre TIL-laget, Tver-
relvdalen IL, spiller jurist og tobarnsmor 
Tina Hoaas. Hun skal bidra til å gjøre 
forhåndstipsene om nedrykk til skam-
me.

TILs viktigste
Slett ikke alle kjenner Birgitte som fot-
ballspiller. For de fleste er hun dama 
til tidenes toppscorer i norsk fotball, 
Sigurd Rushfeldt. Sammen har de to 
gutter som ser ut til å ha fått gode fot-
ballgener med seg, og ikke minst in-
teresse for fotballen. Det siste nærmest 
utenkelig med den bakgrunnen de har 
hjemmefra. Men både Isak (2010) og 
Samuel (2014) er genuint opptatt av 
ballen. Samuel er allerede «avslørt» 

med en god venstrefot i motsetning til 
foreldrene som har brukt den mest til 
å stå på.

– Dette er så artig at jeg ikke har vett 
til å legge skoene på hylla. Fotball er 
en av veggene i livet mitt, og jeg kan 
ikke tenke meg å kutte. For meg er det 
sosialt viktig, og en fantastisk fin måte 
å holde kroppen i form, sier legen som 

har 45 kamper for TIL i 2. og 3. divisjon 
før denne sesongen.

Ikke målfarlig
Samboen Sigurd har imidlertid ikke lært 
henne hvor målet står. Hun står kun 
oppført med ett mål for TIL. Det kom i 
2017, faktisk etter at hun var omskolert 
fra spiss til stopper. 

– Jeg har alltid spilt fotball. Tilhører en 
venninnegjeng som trente mye, både 
fotball og handball. Her spilte også Tina 
og jeg gleder meg virkelig til å møte 
henne og Dalen. 

Tapte 16-0
Birgitte og venninnegjengen i Dalen 
startet da de var seks, syv år. De første 
kampene ble det tosifret tap, men fram-
gangen kom raskt og de avsluttet jente-
serien som suverene mestere. Deretter 
ble det Alta IF, Fløya og Medkila før det 
ble TIL på Birgitte. 

– Nå er rollen min først og fremst og 
hjelpe et lag med bare ungjenter til å 
prestere, men selv om hun selv kaller 
seg for «gamla», er det ikke uten an-
tydning av litt stolthet hun forteller at 
hurtighetstestene viser at hun fortsatt 
topper her.

I 2017 ble hun nominert til årets 
midtstopper  av damefotballnettstedet  
OMT, etter å ha vært banens beste flere 
ganger.

– Kåringen gikk til en av de andre no-
minerte. Det var avstemning på FB. I 
forhold til ungjentene som var nominert 
hadde jeg for få FB-venner og var sjan-
seløs i avstemningen uten at det ødela 
stemningen hjemme eller på trening.

Fantastiske Birgitte
– En fantastisk fotballspiller og en fan-

tastisk fin person. I sum uten tvil lagets 
viktigste spiller, sier Berit Berg på vegne 
av trener/lederteamet til damelaget til 
TIL som i tillegg består av hovedtrener 
Berit Kjeldsberg, trenere Ståle Johan-
sen og Patrick Jensen samt fysiotera-
peut Maja Leirbakk og  keepertrener 
Edvard Vassmyr.

Tina gir alt
Hva kan så venninne Tina Hoaas stille 

opp med sammen med Dalen? Hun har  
erfaring fra 1. divisjonen  med Skeid – 
og tror Tverrelvdalen vil markere seg i  
2. divisjonen.

Den tidligere sentrale aldersbestemte 
spilleren for 

 Tverrelvdalen er blitt godt voksen, 
men har fått grønt lys hos mann og 
barna Majla og Emma barn for å ta en 
sesong i 2. divisjonen. Hun var sentral 
på slutten av 2017-sesongen som end-
te med at Dalen ble Finnamrksmester 
og vinner av 3. divisjonen, og med det 
også klar for opprykk til 2. divisjonen.

–  Vi hadde en tøff sesong i fjor med 
en svært liten stall, noe som gjorde at 
vi slet med å få opp antallet på trening. 
Likevel klarte vi å gjennomføre gode tre-
ninger, men vi merker en stor forskjell i 
år hvor det er mange på trening, stort 
trykk og jenter/damer som har lyst til å 
bli best mulig, forteller Hoaas.

1. divisjonsspiller
Hun har bodd både i Tromsø og Oslo 
etter at hun flyttet fra Alta etter videre-
gående skole. I Oslo var hun en del av 
troppen til Skeid i 1. divisjonen. Noe av 

TILBAKE: Tina Hoaas tilbake i Dalen i 2. divisjonen etter å ha vært innom både Skeid og TUIL samt en lengre fotball-
pause. (Jarle Mjøen)

BANENS BESTE: Birgitte Mannsverk Dahle var i 2017 sesongen i flere kam-
per TILs beste spiller. (Foto: OMT)
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– Vi gleder oss til hver trening
tøffheten og vilje hun opplevde her til å 
vinne både på trening og kamp, forsø-
ker hun å formidle til sine lagvenninner 
i Dalen.

– Det er viktig å stålsette seg for å 
tåle litt både verbalt og fysisk. Miljøet i 
Dalen synes jeg er veldig bra, og vi må 
bare passe på at det ikke blir for snilt. 
Min erfaring fra Skeid og TUIL er at vi 
må noen hakk opp i tøffhet, sier Hoaas.

Trøblet sesong
Selv har hun hatt en trøblet oppkjøring 
med skade og deretter langvarig satt 
ut av influensa. Samtidig mister hun 
Kraftlagsturneringen.

– Det var ikke planen, og jeg hadde gle-
det meg veldig til å være med. Samtidig 
har jeg fortsatt en god del å gå på før jeg 
er på det nivået jeg vil være på, og vet 
at jeg kan være på. Det både i forhold 
til å finne rom og posisjonering, men 
også en del ferdighetsmessig. Jeg tre-
ner mye egentrening og tror jeg fysisk 
skal være klar, sier Hoaas.

Når dette skrives er sesongens første 
kamp bare et par dager unna. Tina har 
tatt steget, har kjempet seg inn i trop-
pen på 14 spillere som reiser til Tromsø 
for å møte Fløya 2, og er også inne i 
start-elleveren.

Glede
Hun har tatt en pause fra aktiv korsang 
for å bli best mulig forberedt til fotball-
sesongen. 

– Jeg gleder meg til hver eneste trening, 
og synes kvaliteten er blitt veldig god på 
øktene. Vi har fått mange nye spillere 
som både styrker miljøet og sportslig 
kvalitet. Det er stor konkurranse, og for 
å komme på laget må man prestere. 
Det hever oss. Samtidig jobber vi med å 
skape et godt  lagmiljø. 

– Det er mange gode fotballspillere i 
god aldersblanding, sier Hoaas legger 
til:

– Sesongens høydepunkt blir å møte 
min tidligere lagvennine  Birgitte og 
Tromsø IL. De er seriefavoritter, men 
Birgitte skal ikke føle seg sikker på ge-
vinst når  vi møtes. Ellers er det et høy-
depunkt å se at alle jentespillerne som 
er på vei inn på laget er i god utvikling 
og jobber godt for å ta nye nivå.

FAMILIE OG FOTBALL: Birgitte og sønnen Isak etter forrige møte mellom Tromsø IL og Tverrelvalen på Alfheim da Da-
len sist var i 2. divisjonen. Kampen endte 0-0. For Birgitte har fotballen en stor plass, og det handler om familie, jobb 
og fotball forden tidligere Dalen-spilleren som er samaboer med Sigurd Rushfeldt. (Foto: Jarle Mjøen)

Birgittes krav til TIL-ledelsen
Tromsø-damenes kaptein synger ut.

– Hvor er ledelsen i Tromsø IL? Jeg er 
veldig spent om noen fra styre og ledel-
se dukker opp når dame- og jentefot-
ballen om noen dager skal ha kick-off. 
Det er i dag alt for stor forskjell på ram-
mebetingelsene for gutter og jenter, og 
ikke minst damer og herrer i Tromsø IL, 
sier Birgitte Mannsverk Dahle.

Betaler dyrt
Hun medgir at mye er blitt bedre, men 
at det fortsatt mangler mye for at TIL 

også kan bli byens beste på dame-/jen-
tesiden.
  – Vi har fått inn sponsorer som gjør 
at vi kan bruke fly til bortekamper, og 
dermed slipper svært slitsomme lange 
bussreiser og dobbeltkamper borte. Det 
gjør at det er blitt mer attraktivt å være 
fotballspiller også på damelaget, påpe-
ker Mannsverk Dahle.

Men fortsatt er økonomien for jente-/
damesatsingen marginal og usikker.
– Jeg forstår ikke hvorfor damelaget 
skal betale dyrt for å ha treningstid på 

Alfheim. Det er utfordring for økono-
mien, og bruk av Alfheim burde være 
gratis for å løfte damefotballen, mener 
lagkapeinen.

Trener tre økter
Selv klarer hun å få med seg tre økter 
mellom mann, barn og jobben som 
lege. Resten av laget trener ute man-
dag og fredag på Alfheim.  Tirsdager i 
Skarphallen og torsdager i det fantastis-
ke treningsstudioet TIL har fått her på 
Alfheim.  

Det er jentelag i alle årsklasser i klub-

ben og foran denne sesongen er det 
startet et prosjekt med tittelen
«JENTELØFTET – like muligheter».

Dette prosjektet går ut på å utvikle og 
skolere jenter fra egen klubb til å bli 
spillere på høyeste mulig nivå, sam-
tidig som man skal ivareta tilbudet på 
breddenivå.  – Det er utarbeidet strategi 
for dette, og klubben har ansatt spille-
rutvikler også på jentesiden. Dette er 
toppspillerutvikler Morten Pedersen. 
Merittlisten hans er vel kjent for de fles-
te.  Han er i gang med arbeidet, forteller 
Berit Berg i TIL.
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Bruker millioner på ny 
idrettspark.

Leder av Tverrelvdalen IL og sentral 
i kunstgressutvalget, har i disse dager 
tegnet kontrakter for nesten fem milli-
oner kroner. 

– Jeg sover ikke dårlig om natta. Dette 
er et gigantisk løft for et lite idrettslag, 
men ingen gambling med idrettslagets 
framtid. Men det er et stort økonomisk 
løft  og mange baller som skal tas ned 
av oss som jobber med prosjektet, for-
teller idrettslagsleder Geir Roger Bak-
ken.

Han forteller at om kjemperespons på 
det symbolske salget av kunstgresset 
gir ekstra energi til komiteen som job-
ber med anlegget, og at det er å mål å 
få inn en halv million kroner. Spennin-
gen knytter seg til hvem som stikker av 
med gullblokkene.

Maskinene på plass
De første anleggsmaskinene fra An-

legg Nord var på plass og startet med 
grunnarbeidet første uka i mai. Da 
hadde Anlegg Nord allerede transport 
og lagret deler av de groveste knuste 
massene som skal sikre forskriftsmes-
sig drening. De første timene med dug-
nad var registrert da reklame og rekla-
megjerde ble tatt ned for klargjøring for 
grunnarbeidet.

– Anlegg Nord vant anbudet på grunn-
arbeidet. Med kontrakten vi har skrevet 
med PST på levering av pad og kunst-
gress har vi allerede skrevet kotrakter 
på nærmere fem millioner kroner. Så 
kommer det gjede, fangnett og ikke 
minst et topp lysanlegg i tillegg.

– Hva er totalkostnadene?
– Budsjettet er på vel 6,3 millioner 

kroner. I dette ligger det også betydelig 
med dugnad og rabatter. 

– Hva blir Tverrelvdalen ILs egenan-
del?

– Vi skal ut å selge «andeler» av kunst-
gresset til våre støttespillere i bygda og 
bedrifter i Alta. Lykkes vi her slik vi hå-
per og tror står vi med en egenandel på 
rundt én million kroner som vi håper å 

kunne få ytterligere en del ned. Det er 
helelr ikke til å legge skjul på at vi har 
hovdsamarbeidspartner Sparebank1 i 
ryggen som tidligere har stilt opp med 
hjelp når vi har tatt store løft.

Spillemidler, kommunalt tilskudd, 
dugnad og rabatter, samt symbolsk 
salg av andeler i kunstgresset, sikrer 
at regningene kan betales. Det er også 
lagt en plan for mellomfinansieringen, 
forklarer idrettslagslederen.

Mange bedrifter har allerede gitt god 
hjelp, og TIL-leder trekker spesielt fram 
velviljen til Alta-firmaet Geo Nord som 
stiller med tjenester vederlagsfritt opp 
mot 100.000 kroner.

Idrettspark
Tverrelvdalen har allerede investert 

1,5 millioner kroner i renovering av 
klubbhuset, hvor idrettslagslederen har 
en visjon om at det skal være lys nær-
mest til enher tid. 

– Huset skal brukes av idrettslaget, 
men skal også være et tilbud til bygda. 
Derfor var det viktig å få renoveringen 

gjort før vi startet med kunstgresspro-
sjektet. Klubbhuset, den ny kunstgress-
bana, ei ny utendørs volleyballbane 
med kunstgress til ei økende trimgrup-
pe og ei aktivietslløype sommer og vin-
ter mellom fotballbana og veien gjør at 
vi får en idrettspark samt ei stor flate 
for islegging vinterstid. Lysanlegget skal 
nyttes til å belyse  alle tilbudene i den 
mørke årstiden. Her vil det være aktivi-
tet med utøvere fra tre fire 80 år, året 
rundt og til store deler av døgnet.

Åpning i august
– Når vil idrettsparken være ferdig?
– Vi håper å få den tekniske godkjen-

ningen på plass for nærmiløanleggene 
slik at grunnarbeidet kan gjøres rett i 
etterkant av kunstgressbana. Dette er 
egne prosjekt og kunstgressbana har 
førsteprioritet. Den skal stå klar senest 
til Altaturneringen i august.

Hvorfor kunstgress?
For mange i idrettslaget er det sårt å 
se at en av de siste naturgessbanene 
i Finnmark blir historie. Ei gressbane 
som har høstet ros såvel fra toppledel-
sen i fotballforbundet som av av utøver-
ne.

– Naturgressbana har vært en stoleth 
for mange, men vi har slitt ut ildsjeler på 
å klippe og vedlikeholde. Vi har kanskje 
brukt så mye som 1000 timer per år 
her, og så har spillerne aller nådigst fått 
være utpå noen titals timer til sammen. 
Spørsmålet var ikke om når vi måtte 
legge om, men når vi skulle makte å 
gjøre det, sier Bakken som  sier at ut-
løsende var at idrettslaget fikk på plass 
en byggekomite med bred kompetanse 
som har gjort en svært solid jobb.

– Vi er et gjeng som har jobbet svært 
godt sammen; Geir Ove Mannsverk, 
Jarle Mjøen, Bernt Berg og ikke minst 
Torgeir Dahle og undertegnede. Jeg 
tror vi har maktet å utnytte hverandres 
kompetanse på en måte som gjør at re-
sultatet blir veldig bra, sier Bakken som 

er trygg på at de har valgt et kunstgress 
med høy levetid og svært gode spillee-
genskaper.

– Så langt er vi kjempegodt fornøyd 
med PST som er valgt som leverandør, 
og tror vi kommer til å se det samme 
når anlegget står ferdig.

n Totalt har/kommer Tverrelvdalen 
IL til å investere 10 millioner kro-
ner i nye anlegg. Renoveringen av 
klubbhuseet til 1,5 millioner kroner, 
idrettsparken til mellom seks og syv 
millioner kroner og et skileikanlegg i 
Nalganeslia til 2,7 inngår i satsingen. 
Sistnevnte påbegynnes sommeren 
2018

FØRSTE DUGNAD: Før grunnarbeidet kunne starte måtte reklame skrues ned, 
og reklamegjerde rives, samt at inbyttebenker og mål måtte fjernes.

Geir Roger Bakken og Jan Einar Opgård i ferd med å fjerne de siste restene av reklamegjerdet i klargjøringen forat 
grunnarbeidet kan starte opp. I traktoren, viktige Geir Ove Mannsverk, som er blitt en nøkkel i den praktiske realiserin-
gen av kunstgressprosjektet.

– Målet er å få inn 
en halv million

UTROLIG RESPONS: Kunstgresset 
skal «selges ut» etter samme prinsip-
pet som blokkdelingen på kontintal-
sokkelen. Gullblokkene er innenfor 
16 meteren, og bedriftene som kjøper 
seg inn blir eksponert med logo på 
blokkene de sikrer seg. Tyvstarten 
på salget har allerede gitt en utrolig 
respons.
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PST Sportsanlegg AS gratulerer Tverrelvdalen IL med ny kunstgressbane. Vi vil samtidig 
takke for oppdraget og tilliten dere har vist oss. Vi gleder oss til å gjennomføre prosjektet 
sammen med dere, og se aktiviteten og idrettsgleden blomstre i idrettslaget. 
 
PST Sportsanlegg tilbyr et mangfold av tjenester innenfor idrettsanlegg, og oppfordrer alle 
med planer om nybygg eller rehabilitering av eksisterende anlegg om å ta kontakt med oss for 
en uforpliktende prat. 
 
Send oss en henvendelse på sportsanlegg@pst-sa.no  
 
Eller finn annen relevant kontaktinformasjon på vår Facebook-side eller på vår Instagram 
konto.  
 
Vi ønsker alle medlemmer av Tverrelvdalen IL lykke til med sesongen, vi heier på dere!! 
 

 

PST Sportsanlegg AS gratulerer 
Tverrelvdalen IL med den nye kunstgressbanen,

som står ferdig i juli 2018.
Vi vil samtidig takke for oppdraget og tilliten dere har vist oss. 
Vi gleder oss til å gjennomføre prosjektet sammen med dere, 

og se aktiviteten og idrettsgleden blomstre i idrettslaget.

PST Sportsanlegg tilbyr et mangfold av tjenester innenfor idrettsanlegg, 
og oppfordrer alle med planer om nybygg eller rehabilitering av 

eksisterende anlegg om å ta kontakt med oss foren uforpliktende prat.
Send oss en henvendelse på sportsanlegg@pst-sa.no

-eller finn annen relevant kontaktinformasjon på vår Facebook-side 
eller på vår Instagramkonto.

Vi ønsker alle medlemmer av Tverrelvdalen IL 
lykke til med sesongen, vi heier på dere!!
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– Lyst  score mål? 
Gjør klare avtaler med de som serverer deg!
Hvor vil innlegget komme i 
forhold til hvor «servitøren» 
befinner seg? 

– Bruk litt tid med de som oftest er i situas-
joner som kan sette deg opp i scoringsmulig-
het. Det er er godt råd, og det er helt gratis, og 
noe som har gitt meg mange, mange mål opp 
gjennom karrieren, sier en av tidenes beste 
målscorere i Norge, Ole Martin Årst.

Midtveis i april troppet Års opp på treningen 
til damelaget til Tverrelvdalen etter først å ha 
hatt et foredrag med dame- og herrespillerne 
i klubben.

– Jeg liker ikke ordet foredrag. Det minner 
meg for mye om enveiskommunikasjon. Jeg 
snakker gjerne om mine opplevelser både som 
klubbspiller i Norge, men også om erfaringene 
jeg gjorde meg som profesjonell i Belgia. Men 
om det blir en samtale og toveiskommunikas-
jon blir det artigere for meg, og sikkert mer 
interessant for de øvrige, påpeker Årst.

God kontakt
Frykten for å måte en passiv gjeng med 
voksne utøvere, viste seg imidlertid å 
være ubegrunnet. Det ble en veldig god 
«samtale» der den tidligere toppspille-
ren  som var på privat besøk hos Da-
len-trener Jarle Mjøen, snakket mye om 
lagmiljø, og den enkelte spillers ansvar 
for noe han mener er helt avgjørende 
for gode resultater.

– I min karriere fra junior til det mange 
mener var en veteran på forballbanen har jeg 
opplevd ytterpunktene i det å bygge lag og lag-

miljø. Det startet i TIL der jeg var på et gutte-
lag med stor suksess, hvor vi blant annet vant 
Norway Cup. En gruppe med veldig sterkt 
samhold, som ble splittet opp på juniornivå. 
Noen valgte en vei med elitejuniorsatsing i 
TIL, jeg og noen med meg gikk til Skarp og 
fikk etter hvert sjansen å spille 2.divisjons- og 
A-lagsfotball, forteller Årst.

Han tror valget om å gå til Skarp reddet kar-
rieren hans. Mange av de andre, som ble ansatt 
som store talent og satset med TIL, fikk aldri 
noen suksess på seniornivå. Årsaken kan rett 
og slett være at det ble for mye fotball og alt 
ble målt opp mot det å ta steget inn mot eli-
teserien.

Tøffe tider
Etter hvert skøt karrieren fart, og han 
vendte tilbake til Tromsø IL og fikk møte 
en tøff hverdag i eliteserien.

– Det som kjennetegnet miljøet i TIL var en 
enorm takhøyde. Vi var selvkritiske, analyser-
te både trening og kamp. Kunne være tøff mot 
hverandre, men i full åpenhet slik at alle var 
klar over at det ikke var personlig, og at det 
ikke gikk på om vi like hverandre som perso-
ner. Dette miljøet ga stor trygghet og ble en 
god arena for å utvikle seg, forteller han og 
legger til:

– I Belgia møtte jeg den andre virkeligheten.  
I Anderlecht, en klubb som i status og størrelse 
er Rosenborg ganger seks, var det klare grup-
peringer. Der hvor jeg var vant med takhøyde 
og åpenhet, møtte jeg klikkdannelse og tisking 
og hvisking i korridorene. Det var oss utlen-
dinger, så var det de fransktalende spillere og 
siste gruppe bestod av flamsktalende. Samhol-
det på laget var helt fraværende, og vi presterte 
deretter, fortalte Årst og lag til:

STOPP IKKE: Ole Martin Års gjentok gang etter gang; tren ikke avslutninger uten å trene på jakten på returer. Selv har 
han svært mange scoringer på samvittigheten etter å ha satt returer i mål.

LAGMILJØ: Fotballferdigheter er 
viktig, men uten et godt lagmiljø er 
det vanskelig å prestere ute på ba-
nen. Det var et av budskapene til Ole 
Martin Årst da han hadde foredrag for 
herre- og damespillerne til Dalen.

Vi ønsker lokale lag lykke til med sesongen 2018!

TIL-avisa

– Lyst  score mål? 
Gjør klare avtaler med de som serverer deg!

– Mitt råd til dere; bidra til åpne inklu-
derende miljø, ta vare på hverandre, 
snakk godt om og ros spillere som kan-
skje har posisjoner du ønsker og mener 
det fortjent til. I nese omgang er det du 
som får ros. Alle presterer best under 
tryggheten og erkjennelsen av at alle vil 
ditt beste.

To beste
På spørsmål om hvem var den beste 
treneren han hadde hatt i sin karriere, 
trakk Årst fram to. Tidligere TIL-trener 
Terje Skarsfjord og Trond Sollied, sist-
nevnte som skapte AA Gent til et lag 
som markerte seg i Europa, og hvor Års 
bøttet inn mål.

– Terje fordi han var eksepsjonell til å 
forstå spillerne som mennesker og få 
det beste ut av dem. En særdeles god 
trener, men også et stor menneske. 
Trond Sollied for hans fotballfaglige 
tyngde og formidle budskapet sitt så 
enkelt og tydelig at det gikk hjem hos 
alle. Jobben han gjorde hvor han sam-
let spillere med ulik bakgrunn som ikke 
hadde prestert særlig høyt, og gjorde de 
om til toppspillere var fantastsik. Gent 

hadde små ressurser, men ble under 
Trond en storklubb sett i prestasjoner.

Solid økt
I etterkant av foredraget hadde Års for-
beredt ei økt med tema avslutninger 
og mål. Det ble ei kvalitetsøkt hvor den 
tidligere måljegeren med 30 mål i Bel-
gisk toppdivisjn i 2000, fikk formidlet 
en rekke tips til damespillerne. Også 
herrespillerne Magnus Hart og Jonatan 
Rotvik var med på økta.
– Lyst å score mål? Gjør klare avtaler 
med den eller de som skal servere deg 
muligheten. Ut fra hvor innlegget kom-
mer fra hadde jeg ofte avtaler med en-
keltspillere hvor jeg ville ha ballen, hvor 
jeg ville søke ballen. Prøv det, jeg tror 
det gir flere scoringssjanser, påpekte 
Års både under foredraget og under 
økta. 
Han gjentok også til stadighet under 
deløvelsene med avslutning at det skul-
le jobbes knallhard for å få tak i returer 
og at de skulle i mål.

– Prosentvis har mål på returer kommet 
høyt på min liste over mål jeg har gjort.

HOT: I sesongene rundt 2004, da han bøttet inn mål i Belgia og var toppsco-
rer med 30 mål, var Årst svært etterspurt av storklubbene i Europa.
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Nederlandske Eddie og Ren-
aldo råder norske barnetre-
nere til ny tilnærming.

Den tidligere Alta IF-profilen Rolf Han-
sen, som har jobbet i en rekke klubber 
i og rundt Drammen, og nå er i Hokk-
sund IF, er imponert over Ajax-ambas-
sadørene og deres måte å trene barn 
fra seks til 14 år.

– Det jeg har observert etter å ha hatt de 
på besøk to ganger hvor de har jobbet 
med lokale trenere her i «mitt» område 
er at de har en helt annen tilnærming 
til hvordang og hva det skal treneres  
på. Trening av motoriske ferdigheter 
står sentralt, forteller Hansen til TIL-avi-
sa.

I Hokksund
Selv jobber han fotballfaglig i Hokksund 
IF etter å ha fått en rekke tilbud for klub-
ber både høyt i divisjonssystemet og 
lavere. Hansen brenner for klulbbutvik-
ling, og det å gi de yngste en best mulig 
basis for at de skal mestre fotballspillet 
etter hvert som dem kommer opp i års-
klassene. Den tidligere Alta-spilleren fra 
Korsnes har reist mye i fotballverden, 
og besøkt en rekke toppklubber i jakten 
på god talentutvikling.  

Han har organisert begge besøkene 
til Eddie van Schaick og Renaldo Land-

burg på vegne av Hokksund og syv an-
dre samarbeidende klubber.

Viktig læring
De to nederlenderne er tidligere trenere 
for AFC Ajax. Van Schaick var 

trenerkonsulent for ungdomsakade-

miet til AFC Ajax. Eddie har studert, 
coachet, lært og undervist barne- og 
ungdomsavdelinger i klubber på både 
profesjonelt- og amatørnivå. Eddie kjen-
ner godt til norsk barne- og ungdoms-
fotball. Han har gjennomført en rekke 
aldersbestemte opplæringsprogram-
mer i ulike land,  blant annet Norge.

Renaldo Landburg har hurtighet, ko-
ordinasjon og tekniske/fysiske ferdig-
heter som spesialitet. Som Eddie, er 
han også en Ajax-konsulent, som sprer 
sin kunnskap til andre klubber og tre-
nere i utlandet. Hans kunnskap og 
kompetanse er uovertruffen i barne- og 
ungdomsfotballens verden.

Gjennom TIL-avisa gir Eddie og Renal-
do følgende anbefalinger til klubber og 
trenere/aktivitetsledere:
n Lag en utdanningsplan med øvelser 
for alle nivåer i aldersbestemte klasser
n La en dyktig trener fungere som ko-
ordinator slik at man sikrer at øvelser 
og riktig veiledning blir tatt i bruk blant 
trenere og aktivitetsledere
n Trenere og aktivitetsleder trenger fe-
edback og veiledning
n Hvis man ønsker å endre fotballfo-
kus og ferdigheter hos barn og unge, 
må man også endre mentaliteten hos 
foreldrene

n Gi positiv support til gode og dårlige 
kamper og treninger. Stimuler og legg 
til rette for at treninger og aktiviteter på 
egenhånd. Reduser bruk av data og 
mobiltelefoner
n Gjennomfør treningsaktiviteter etter 
rotasjonsprinsippet der man legger opp 
til flere øvelser samtidig, innøving av 
flere ferdigheter med minst en trener/
aktivitetsleder pr. stasjon
n Lær barna bedre løpsteknikk og ko-
ordinasjon. Vanligvis er det slik at gode 
spillere i barne- og ungdomsklassene 
også har god løpsteknikk (som igjen gir 
bedre hurtighet) og koordinasjon.
n Introduser andre idretter og øvelser 
som krever koordinasjon og løpsferdig-
heter f.eks friidrett, turn
n Mange fotballøvelser kan også inklu-
dere øvelser som krever koordinasjon, 
løpsferdighet og hurtighet. Benytt ma-
teriell som tennisballer, ringer, stiger, 
hoppetau
n Tren på variert underlag og ikke bare 
på kunstgress
n For å forstå spillere bedre er det nød-
vendig at trenere og aktivitetsledere 
setter seg inn i hvordan barn og unge 
utvikles fysisk og psykisk
n Alle trenere/aktivitetsledere skal 
framstå som gode rollemodeller

KJAPP: Fotball krever hurtighet og god koordinasjon, noe de tidligere Ajax-trenere Eddie og Renaldo fikk fram under 
«impulskurset» i regi av Hokksund og syv andre samarbeidende klubber. 

ALTA-PROFIL: Korsnesingen Rolf Hansen, tidligere A-lagsspiller på Alta IF, 
har solid trener utdannelse og søker nye impulser. Her med Arnold Mühren, 
blant annet tidligere Ajax og Manchester United-spiller.

– Motorikken må styrkes

Vi ønsker Tverrelvdalen IL til lykke 
med sesongen 2018!

TIL-avisa

BLA OM OG LES MER

Thomas og Vegard Båtnes 
Braaten fikk livet og fot-
ballkarrieren satt på vent.

For snart fem år tilbake, i løpet av 

noen få minutter godt inn en viktig 
kamp for Bodø Glimt, fikk tvillingene 
beskjeden som overskygget det de i 
denne perioden følte var det viktigste 
i livet; – personlig utvikling på fotball-
banen, mål og poeng.Faren, og tidli-

gere Dalen-trener og spiller, Thor-Åge 
Braaten, var død, bare 56 år gammel.
– Budskapet vi fikk var et sjokk. Pap-
pa var frisk og rask, det var ingen for-
håndssignal på hjerteproblemer. Det 
var utenkelig at han ikke skulle være 

med oss videre i livene våre, forteller 
Thomas og Vegard, to av spillerne 
som Alta-trener Bård Flovik i dag byg-
ger et lag rundt som har ambisjoner 
om å kjempe om opprykk til OBOS-li-
gaen.

   Utenkelig at 
pappa ikke skulle 
være med oss

FAKSIMILE ALTAPOSTEN: I tillegg til å være pappaen til Thomas og Vegard 
satte Thor-Åge sterke spor etter seg i fotballen i Finnmark og Nord-Troms, og 
fikk blant annet som trener fram en spiller Ruben Kristiansen. På faksimilen 
fra 1983 ser vi han som spiller og spillende trener for Dalen, en sesong som 
ga opprykk til Finnmarksserien. 

VIKTIG: Alta-spillerne Thomas og Vegard Braaten forteller i dette 

sterke intervjuet om to fantastiske foreldre i Johanne og Thor-Åge og 

de verdier og holdninger de har fått med seg hjemmefra.
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Thomas og Vegard var lysen-
de talenter, men ble jekket 
ned på hjemmebane.

Båtnes Braaten-familien:
Thor-Åge Braaten f. 25.11.56 - død 
07.10.13
Johannne Båtnes (1959) 
Thomas Båtnes Braaten (1987) 
Vegard Båtnes Braaten  (1987)
Agnete Båtnes Braaten  (1992)

For tvillingene fra Nordreise har fot-
ballferden gått fra aldersbestemt fot-
ball, aldersbestemt landslag, vært blant 
annet  i TIL (Tromsø IL) og Bodø Glimt, 
men er nå kanskje de viktigste brikkene 
i Bård Floviks Alta-mannskap som skal 
kjempe om opprykk til 1. divisjonen. Vi 
har satt oss ned med de to, sett på bil-
der og mintes en person som har hatt 
enormt betydeling for fotballen i Finn-
mark og Nord-Troms – Thor-Åge Bra-
aten som gikk bort ikke lenge før han 
skulle fylt 57 år.

– For oss er det artig å høre historiene 
om han som trener og spiller i Finnmark, 
og hvor stor pris det ble satt på han i 
Tverrelvdalen og det han utrettet som 
spillende trener her. Det har gått snart 
fem år og savnet er fortsatt sterkt, men 
nå overskygger ikke sorgen minnene 
lengre, forteller Thomas og Vegard, to 

av profilene i nordnorsk fotball.  Vi har 
satt oss ned for å  prate om den vanske-
lige tiden etter at de mistet sin mentor 
og viktigste støttespiller, men også om 
en mann som har satt sterke spor etter 
seg i Finnmark og Nord-Troms. 

Klar for trening
Vi er i Finmarkshallen, arbeidsplassen 
til Vegard og Thomas. Begge har pro-
fesjonelle kontrakter med Alta IF, men 
jobber og studerer ved siden av. Tho-
mas er ansatt i Bolyst-prosjektet til fot-
ballkretsen og Vegard er på god vei til 
å bli lærer – for øvrig et yrkesvalg som 
også foreldrene Thor-Åge og Johanne 
tok i sin tid.

  Men hva har Thor-Åge betydd for at 
Thomas og Vegard i dag er blant 2. divi-
sjonens desidert største profiler, og de-
res suksess i blant annet toppklubben 
Bode Glimt?

– Enormt mye. Pappa formet oss som 
fotballspillere, men noe mye viktigere 
fikk vi med oss fra hjemmefra; mam-
ma og pappas holdning om at ingen 
har lov å oppføre seg som stjerner, og 
at kameratene og laget er viktigere enn 
enkeltspillere. Det er noe vi håper å 
kunne formidle videre, både som spil-
lere og eventuelt som trenere.  Skulle vi 
noen ganger bryte med «hjemmeleksa» 
håper vi å bli snakket til rette, klargjør 
brødrene.

Da den tunge beskjeden kom i okto-
ber i 2013 endret mye seg – også per-
spektiv på livet.

– Det er mange ting som er viktigere 
enn fotball. Verden går ikke under med 
et tap. Livet er mer enn seire og tap, 
selv om fotballen har en stor plass i 
hverdagen vår.

– Unik person
La oss imidlertid rekapitulere litt om 
pappaen som har fostret to av de beste 
nordnorske fotballspillere som er i ak-
sjon ute på banen, men også et mu-
sikktalent i Vegard og Thomas lillesøs-
ter Agnete. Ifølge brødrene fikk Agnete 
minst like stor oppmerksomhet og hjelp 
hos den musikkinteresserte faren.

For Thor-Åge startet karrieren på Elve-
bakken hvor han bodde de 10 første 
årene i sitt liv. Deretter havnet familien 
i Kirkenes som en følge av farens for-
flytning som yrkesmilitær. Her utviklet 
Thor-Åge seg til en habil fotballspiller 
på KIF og Sørild. Tilbake i Alta som stu-
dent ble han overtalt til å bli spillende 
trener i Tverrelvdalen i 4. divisjonen 
sammen med Jarle Mjøen.

– Det må være en av de mest suksess-
fylte treneransettelser klubben noen 
ganger har gjort. Thor-Åge har vært en 
av klubbens absolutt beste trenere no-
ensinne. I 1983 da vi som likestilte spil-
lernde trenere fikk laget opp fra 4. til 3. 
divisjonen, var Thor-Åge nøkkelen. Spil-
lerstallen var ujevn, men vi hadde fått 
inn en trener som var en moderne le-
der. Han hadde et unikt øye for å skape 
lag, få det beste ut av alle. Det ga stor 

suksess, men denne sesongen ble også 
et høydepunkt miljømessig. Med sin litt 
spesielle form for humor, kommentarer 
hvor nær sagt alle situasjonen ble tatt 
på kornet på en litt tørvittig måte, var 
det aldri kjedelig verken på kamp eller 
trening, mimrer Mjøen og legger til:

– Så lot han oss aldri heller glemme at 
han hadde en dødballfot som var en ga-
ranti for mål om avstanden var mellom 
25 og 35 meter. Det ble vel syv åtte slik 
mål i løpet av sesongen.

Sjef for talentfabrikk
Året etter opprykket med Dalen flyttet 
Thor-Åge, sammen med Johanne, til 
Kirkenes. Allerede i 1985 var paret på 
plass i Nordreisa , nær Johannes fa-
milie, bestemt på at her skulle de bli å 
skape en framtid for familien. Thor-Åge 
ble svært sentralt i utviklingen av Nord-
reisa som klubb, men ikke minst som 
sjef for en talentfrabrikk som fikk fram 
utrolig mange god fotballspillere i de 
første årene på 2000-tallet. Da hadde 
han spilt noen sesonger på A-laget til 
Nordreisa hvor han også i perioder var 
trener.

– Pappa var svært opptatt av allsi-
dighet. Derfor ble vi oppmuntret til å 
drive med ulike idretter, men det ble i 
hovedsak fotball og handball. Innenfor 
sistnevnte gren var vi faktisk nordnorsk 
mestere  på G15-nivå med Nordreisa, 
da sammen med en stamme spillere 
som var to år eldre enn oss. Også innen 
handballen var pappa med som trener 
og leder for laget vårt, men stilte også 
opp for Agnete både i fotball og hand-
ball, forteller Thomas og Vegard.

Det var imidlertid 87-årgangen som 
skulle bli det ypperste fra «talentfabrik-
ken». I dette kullet var det mange spil-
lere som hadde ferdigheter og grunnlag 
til å nå langt. Tvillingene Braaten tok 
spranget, mange andre avsluttet fotball-
karrieren for tidlig.  En av de som ikke 
gjorde det var Ruben Kristiansen, rett 
nok året yngre enn de fleste i 87-grup-
pa. I dag er han en av landets beste 
backer og har vært en profil i Brann og 
TIL i snart 10 år.

Innprentet ydmykhet
– Nivået var veldig høyt, og vi tror suk-
sessen lå i pappas filosofi om å se og 
verdsette alle. Det forteller litt at vi i lille 
Nordreisa hadde to 11-erlag og ett sy-
verlag med stort sett spillerer fra 87-år-
gangen. Nesten ikke frafall, og med stor 
utvikling både hos enkeltspillere og lag.
– Og Thomas og Vegard ble stjernene 

Alta IF småguttelag rundt 1985. Bak fra venstre: Steinar Nilsen, Kjell Marti-
niussen, Thor Åge, Kurt Ek, Terje Kivijervi, Lars Abrahamsen
Foran; Roald Suhr, Gunnar Bang, Svein Bjørnar Simensen, Roar Mikalsen, 
Kjell Åge Bull.

Thor-Åge, her som sjef fr St.Hans-tur-
neringa i Nordreisa.

– Pappa plukket vekk stjernenykker

Under oppvarming mottok Thomas og 
Vegard et sjokkartet budskap som var 
nærmest umulig å forholde seg til. 

– Budskapet kunne ikke vært gitt oss 
på noen mer skånsom måte. Uansett 
ville det vært uvirkelig, like vanskelig 
å forstå og like nedslående og smerte-
fullt, forteller Vegard og Thomas under 
en samtale snart fem år etter at pappa 
Thor-Åge Braaten fullstendig uventet 
døde under en tur i trimløypa hjemme 

i Nordreisa. For øvrig kort tid før Bodø 
Glimt med Thomas og Vegard i trop-
pen, skulle ut i viktig kamp på Fredrik-
stad stadion høsten 2013. Den da  56-
år gamle Thor-Åge skulle bare lufte seg 
litt før han skulle følge kampen på TV 
denne mandagen.

– Både jeg og Thomas var i oppvar-
ming, og da Aasmund (Bjørkan) kom 
bort til oss og ba oss komme til benken, 
reagerte jeg med glede, men også litt 
forundring medgir Vegard og legger til:

– Undringen gikk på at vi begge ble 
tilkalt, men jeg konkluderte med at da 
var det vel et dobbeltbytte som var på 
gang. Dessverre var det ikke det.  Det 
har tatt svært lang tid å komme over at 
pappa er borte, både for meg og Tho-
mas.  Det å forstå at han ikke lengre 
kunne være den støtten for oss han all-
tid hadde vært. Det er ikke unikt for oss 
to, for mamma og Agnete har hatt det 
på samme måte.

– Fikk dødsbudskapet på Fredrikstad stadion
I sin første kamp etter farens  
bortgang hedret Vegard sin avdø-
de far med scoring og en finger 
pekende mot himmelen.

Scoringen og gesten var tvillingbrødre-
nes måte å ære pappa Thor-Åge. Det 
utløste stående og langvarig applaus 
fra publikum på Aspmyra stadion. Her 
hadde tvillingene Vegard og Thomas 
vært svært delaktig i at Bodø Glimt tok 

Scoret for sin pappa og da kom tårene

TIL-avisa

som etter hvert fikk sin debut på gut-
telandslaget?

– Å, nei du. På hvert av de tre lage-
ne ble det delt ut prestisjetunge priser 
som betydde mye. De som vant fikk 
T-skjorte med påskriften «Årets spiller», 
og den ble flittig brukt av de som fikk 
prisen. Vi fikk aldri muligheten til «å 
sole oss» i glansen av prisen selv om 
vi var representasjonsspillere. Mamma 
har fortalt at hun og pappa snakket om 
dette hjemme; og at at de ble enige om 
at vi fikk nok oppturer og bekreftelse på 
vår utvikling, og at både gruppa og an-
dre spillere ville ha mer nytte av å bli 
tildelt prisen.

– Men dere var best og burde fått 
den?

– Ja, vi ble plukket ut og kom videre 
til representasjonslag, men det var litt i 
ånden til mamma og pappa at vi måt-
te lære oss å være ydmyke, og glede 
oss over andres suksess. Derfor fikk vi 
også klar beskjed om at det var uaktu-
elt å kun spille for A-laget da vi tidlig 
fikk debut her. Det var aldri aktuelt «å 

glemme» laget hvor vi hadde tatt steg 
og utviklet oss, og vi måtte bidra både 
på trening og kamp med 87-guttene i 
tillegg til A-laget.

I talentarbeidet til Thor-Åge hører det 
med at han og Johanne var svært sen-
tral i St. Hans-turneringen i Nordreisa 
gjennom mange år, og at de var med å 
sette profilen på turneringen der seire 
og poeng bevisst ble tonet ned og er-
stattet med fokus på utvikling og glad-
fotball.

La Manga
Etter at Thor Åge flyttet til Nordreisa 
holdt han og medtrener Jarle  Mjøen i 
Dalen fortsatt kontakt. I 2002 ble Thor 
Åge og to andre Nordreisa-trenere med 
på trenersamling på La Manga.

– Vi var vel åtte eller ni trenere som 
dro på studitur til La Manga. Det var 
en tid da alle norske topplag var på tre-
ningsleir her, og det var en konsentrert 
tilgang på impulser som vi kunne nyte 
godt av. Likevel var nok læring av hver-
andre, og de diskusjonene vi hadde, det 

som ga størst utbytte. Her var Thor-Åge 
den fremste eksponenten i diskusjone-
ne på at småklubber må utvikle egne 
spillere, og at det var fullt mulig å lykkes 
gjennom langsiktig jobbing. Han var en 
markant motstander av å «kjøpe» inn 
spillere, og at stammen måtte være 
egenutviklede spillere med tilhørighet 
i lokalmiljøet. Det ble også varemerket 
på Nordreisa de neste årene, forteller 
Mjøen. 

Savner rådgiveren
Både Thomas og Vegard fikk tidlig vite 
at de stod helt fritt til å velge veien vi-
dere innen fotballen. Fra Thor-Åge og 
mamma Johanne ville de få støtte uan-
sett valg, også om de la fotballen på 
hylla.

– Pappa var en god rådgiver når det 
etter hvert ble klart at vi utviklet oss så 
mye at det var naturlig å forlate Nord-
reisa. Han og resten av klubben støt-
tet oss, og det var aldri noe press om 
å fortsette å spille for Nordreisa. Forel-
drene vår har stått bak oss og har gitt 

råd og støtte  i klubbvalg også som se-
niorutøvere. Vi har jo ofte vært på sam-
me lag, men også valgt litt forskjellig 
vei noen sesonger. Mamma er fortsatt 
en god støttespiller og er fast inventar 
i Finnmarkshallen når vi spiller kamp, 
sammen med søster Agnete. Det be-
tyr veldig mye. Mamma er ikke spesi-
elt interessert i fotball, men bruker å si 
til oss at hun er veldig engasjert i sine 
egne barn og laget de spiller på. Enga-
sjementet høres gjerne også fra tribu-
neplass.

Thomas skal som stopper hindre 
scoring, Vegard skal åpne målkontoen. 
TIL-avisas tips er at sistnevnte er kapa-
bel til å score 20 ganger denne seson-
gen.

– Vi trives og har det godt i Alta. Laget 
har en gode trenere og Bård har skapt 
en god prestasjonskultur gjennom gode 
treninger. Vi er optimister, og tror pappa 
ville ha likt det Alta IF gjør, måten som 
det bygges lag og prestasjoner på,  er 
tilbakemeldingen fra Vegard og Tho-
mas få uker før første seriekamp.

TAKKNEMLIG:  Vegard og Thomas er profiler i nordnorsk fotball og takker pappa Thor-Åge og mamme Johanne å ha lært ydmykhet og alt være på jakt etter å 
lære mer.

– Pappa plukket vekk stjernenykker

Scoret for sin pappa og da kom tårene
rennefart i 1. divisjonen og ble 
klar for Tippeligaen.

Den da 26 år gamle Vegard 
Braaten gråt for sin avdøde far da 
han scoret i 8-0-seieren. Den var 
første kamp hvor tvillingbrødre-
ne var i BG-troppen etter farens 
bortgang.

Ni minutter før full tid kom Ve-
gard inn, fem minutter senere 
scoret han til øredøvende jubel.

– Jeg har aldri scoret et mer fø-

lelsesmessig mål noensinne. Jeg 
fikk klem på klem av medspil-
lerne og tårene begynte å trille. 
Denne scoringen var for pappa, 
uttalte en følelsesladet Vegard 
Braaten til Nordlys.

På de tre ukene siden farens 
bortgang hadde Vegard og Tho-
mas knapt rørt fotballen. Snart 
fem år senere forteller de at det 
var godt å se lagkameratene igjen 
i Bodø.

– Jeg ble veldig overrasket. Vi 
var begge på benken og forven-
tet ikke spilletid med tanke på 
hvor lite involvert vi hadde vært 
de siste ukene. Å få det målet, og 
få æret pappa på en måte som 
jeg vet han ville satt stor pris på, 
betydde utrolig mye der og da. 
Sånn sett er det nok det viktigste 
målet jeg har scoret noen gang, 
forteller Vegard til TIL-avisa. 
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Det Alta-baserte trenings-
verktøyet EacyCoach lever 
videre.

Den opprinnelige EasyCoach-en ble 
utviklet av Alta-firmaet SmartDok som i 
2011 lanserte et databasert verktøy for 
å administrere treningene. 

– Jeg har brukt EasyCoach hele veien, 
helt siden Bjørn Tore Hagberg lanserte 
verktøyet. I all hovedsak til å registrerte 
oppmøte og antall økter, men også til 
for meg grei måte å holde kontakt med 
spillerne gjennom sms-baserte gruppe-
meldinger, forteller Dalen-trener Jarle 
Mjøen og legger til:

– Nå har jeg tatt i bruk den nye versjo-
nen av EasyCoach, noe som gir mulig-
het til å bruke gamle data og registre-
ringer. 

Ga bort systemet
For Hagberg og SmartDok ble det tid-
lig klart at de måtte foreta et valg om 
de skulle bruke tid på appen Easyco-
ach. Konklusjonen ble at firmaet skulle 
satse 100-prosent på SmartDok. Men 
Hagberg ønsket at trenerne ikke skulle 
miste et godt verktøy. Da tre unge da-
ta-interesserte menn fra Bærum, alle 
trenere, dukket opp med et system de 
hadde utviklet og hadde likehetstrekk 
med EasyCoach, fikk de tilbud de ikke 
kunne si nei til. De fikk overta den Al-
ta-utviklede appen, som hadde 15.000 

trenere fra 158 nasjoner i sitt register, 
gratis. 

Ny EacyCoach
Bak selskapet Lustek AS, som ble stiftet 
i september 2016, Finner vi initiativta-
kere, Steinar Halvari Seim,  Kristoffer 
Moe Lundquist og Ole Lassesen Ekern. 
Alle er født i år 2000 og har vært gode 
lag- og klassekamerater i mange år. 

Steinar er sønn av tidligere Offroad 
Finnmark-deltager Lena Halvari og 
Tommy W. Seim. I ungdomsårene gikk 
han på skole i Alta og var bilstereospe-
sialist hos Puskas.

Grunderne har ønsket å gjør nye 
EacyCoach til et bedere kommunika-
sjonsverktøy. Nå kan man sende spørs-
mål både til gruppe og enkeltspillere. 
En type kommunikasjon som det ofte 
ikke blir tid til på fellesøktene. 

– Kanskje spesielt på jentesiden, på-
epker Seim og legger til:

– Jo mer man vet om hver enkelt spil-
ler jo enklere kan man utvikle dem vi-
dere.

Gratis-versjon
EasyCoach kan brukes gratis gjennom 
Basic-versjonen, men for å få tilgang 

til alle funksjoner må man oppgradere 
til Premium. For et helt lag koster det i 
underkant av 3 euro (29 kroner) i må-
neden, som betales en gang i året. 

– Som bruker er det fortsatt en del små-
ting som jeg synes ikke fungerer, litt av-
hengig om man går inn på vanlig data-
maskin, på nettbrettet eller på Iphonen. 
Så langt har jeg ikke tatt i bruk verktøyet 
der man kan kommunisere med spiller-
ne, noe som jeg ser fram til bruken av, 
sier 2. divisjonstrener for damelaget til 
Dalen, Jarle Mjøen.

NYTTIG: Steinar H. Seim var i Alta for ett år tilbake  og lanserte det nye treningsverktøyet. Blant annet for BUL-trener 
Terje Falsen, som ifølge Altaposten syntes ideen var god, selv om han humoristisk hevdet å ha alle data  for lagene han 
trener i hodet. (Foto: Magne Ek, Altaposten)

Aministrerer 
økta

ønsker Tverrelvdalen IL lykke til med 2018-sesongen!

Vi ønsker små 
og store fotballspillere 

i Finnmark lykke
til i sesongen!

TIL-avisa

Tverrelvdalen IL fotballgruppa takker våre samarbeidspartnere på alle nivå. 

Uten inntektene fra samarbeidet med dere ville vi 

ikke hatt mulighet til å opprettholde en historisk høy aktivitet. 

Tusen takk!

Kontor og Grafisk, Henry Hammari, Oleif Simensen, Hurtigtrykk, Lyd og Bilde, Ishavskraft, Grieg Seaood, Ulf Kivijervi A/S, 
Jens Jensen, Finnmarkshallen, Aksis, Fargerike, Brødrene Mathisen – Bygger`n, Glass-Service, Alta Kjøkken og Interiør, 

Møbelringen, T. Johansen Drift, Bjørn Mella, Byggmester Bengt Andersen, Eriksen Maskin, PST Sportsanlegg, MX Sport, 
Mesta Drift, El Tele, Arctic Tours, Arvid Thomassen, Ole E Sønvisen, NRS Finnmark, Thermoglass, ØYJO Entreprenør A/S, 

TSI Norway A/S, 2Tal A/S, Harila A/S, Arges, Alta Last, Cermaq, Enfotobutikk, , Europris, Vefas Retur AS, Arnesen Rør

Nivå 1

Hovedsamarbeidspartner

Nivå 2

Nivå 3

Tverrelvdalen IL takker
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BUL-damenes har en favoritt 
de setter stor pris på.

Han heter Roald Suhr, er lagets altmu-
ligmann som gjennom fire år har vært 
reservepappa, venn, psykolog og moti-
vator, trenerassistent og oppmann, som 
det het tidligere på fotballsråket. I dag 
heter det lagleder, men det nekter Ro-
ald for at han er.

– Jeg er der for jentene og bidrar der jeg 
kan, sier Roald. 

Etter fjorårssesongen fikk se hvor stor 
pris jentene setter på han som person 
og den jobben han gjør. Med handa 
godt ned i botkassa tok spillerne 61 
åringen med på en rundtur på mote-
butikker, frisør med mer. De brukte så 
mye penger at 61-åringen så ut som en 
40-åring etter rundturen.

Out-standing
BULs hovedtrener, Odd Inge Johansen, 
er glad for at jentene fikk vist hvor glad 

de er i lagets altmuligmann. Botkassa, 
som fylles når spillerne kommer for 
sent til trening og kamp, blir ydmyket 
med en tunnel på trening eller andre 
brudd på interne regler. I det hele en 
ordning for internjustisen. Men det er 
spillernes  penger, og brukes normalt 
på å finansiere sosiale tiltak. Denne 
gangen ble den brukt som synlige bevis 
på hva Roald betyr for dem.

– Roald liker nok ikke oppmerksom-
heten, men den er så fortjent at han 
slett ikke må føle seg brydd. Han har 
en unik posisjon i BUL, et miljø som i 
seg selv er unikt. Roald er outstanding, 
alltid tilstedeværende, er litt privatsjåfør, 
legger til rette for at treningene skal gli 
greit, og ikke minst har stålkontroll på 
ting og tang før kamp. I en dugnads-
klubb som BUL betyr det enormt mye 
å ha en slik person med seg, forteller 
Johansen og legger til at i år vil også 
økonomien tilsi at materialforvalteren/
oppmannen blir med på en god del 
bortekamper.

Slutter ikke
Selv har han truet med å gi seg. Det har 
vist seg å være vanskeligere gjort enn 
sagt.

– Det synes ikke som noen helt tror 
det når jeg sier at jeg skal gi meg. Og 
de har vel rett. Damelaget til BUL fin-
nes ikke maken når det gjelder miljø og 
samhold. Resultatene vi har oppnådd 
hadde ikke kommet uten miljøet, og så 
har vi hatt svært dyktige trenere, både 
i forhold til sportslig utvikling, og til å 
skape miljø. 

– Mener du alvor med at du skal gi 
deg?

– Nei, det går ikke an å forlate det-
te gjenget. Jeg blir nok med til jeg blir 
sparket. De som hevder at jeg ikke har 
så mye annet å ta meg til, har vel litt 
rett. Det ville blitt veldig tomt uten å stå 
i dette miljøet.

Imponert
Han er imponert over hovedtrenere-

ren, men gir også kreditt til tidligere 
assistenttrener Lise Lotte Lund Olsen 
BUL-damenes vei mot norsk toppfot-
ballen. Hun ga seg foran denne seson-
gen, men ifølge Suhr har Thomas Søvik 
Johnsen kommet inn som en god er-
statter.

– Det har vært en artig reise med da-
melaget gjennom de fire siste årene. 
Opprykket var et høydepunkt, men ut-
viklingen hos spillere og lag gleder meg 
enda mer. 

– Hvorfor bruke så mye tid på dame-
laget?

– For meg gir ikke oppgavene jeg har 
rundt damelaget noen økonomisk ge-
vinst, kanskje heller tvert om. Men de 
tilbakemeldingene og den responsen 
jentene gir er i seg selv god betaling. 
Det gir masse energi til å stå på. Og 
som sagt; jeg gir meg ikke før jeg får 
beskjed om at de ikke lengre har bruk 
for meg.

ALT FOR DAMENE: Roald Suhr har spilt fotball for Alta IF, gått på ski for Tverrelvdalen IL, men er per i dag fullt og helt BUL-gutt som gjør alt for damene.

– Brukte botkassa 
på style opp 
Roald

Den daglige driften av Tverrelvdalen 
IL er i de beste hender.

Det slår leder i klubben, Geir Roger 
Bakken, fast og sikter til jobben «kon-
torsjefen» Bente Opgård står for. Hun 
har ifølge Bakken stålkontroll på det 
meste, og det er mye i et idrettslag 
med mange grupper, høy aktivitet, 
store arrangement og en enorm pen-
gestrøm inn og ut av idrettslagets kas-
se.

 TIL er en av to arbeidsgiver for 
Bente. I idrettslaget er regnskaps- og 
økonomiutdannede Opgård ansatt i 
en 60-prosentstilling, noe som gjør at 
kontoret på klubbhuset er betjent på 
dagene mandag, onsdag og fredag.

– Vi er utrolig glad for, og fornøyd 
med, den jobben Bente gjør. Hun er 
flink, har høy kompetanse og i tillegg 
kjennskap og oversikt over det meste 
som rører seg i idrettslaget, roser leder 
Bakken.

Kontorsjef Bente med stålkontroll på TIL

Bente Opgård 
og Geir Roger 
Bakken under 
årsmøtet til 
TIL i vinter.

TIL-avisa

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!

Fa
gt

ry
kk

 Id
é 

A
S

Vi bygger for fremtiden 

ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE



 TIL-avisa

TIL vinner og Finnsnes må 
kjempe for å overleve.

Redaksjonen i TIL-avisa har vurdert 
2. divisjonslagene før sesongstart, og 
tror det blir TIL-gull i sterk konkurran-
se med BUL2. I denne sammenheng 
er imidlertid ikke TIL synonymt med 
Dalen-damene, men Tromsø IL. Det er 
laget som ser sterkest ut før alvoret tar 
til i den regionale 2. divisjonsavdelingen 
Troms/Finnmark. I andre enden kan 
hardtsatsende Finnesnes havne om de 
kommer skeivt ut.

Mistet toppscoreren
TIL-kaptein Birgitte Mannsverk Dahle 
tror hun leder et sterkere lag ut i kamp i 
år enn i 2017. Det selv om svært viktige 
Ann-Iren Trosten er ute denne seson-
gen (venter barn). Sammen med Marie 
Wickstrøm Baumann ble hun divisjo-
nens toppscorer med 17 mål i divisjo-
nen i 2017.

– Det er en utfordring at vi har mistet 
toppscoreren, men jeg tror det oppvei-
es av at ungjentene er blitt ett år eldre 
og har fått erfaring med en tøff 2. divi-
sjon, sier kapteinen.
I tillegg har Ingeborg Eriksen Liahjell 
(all-round spiller) kommet fra Fløya. 
Samme vei har keeper Marie Aspenes 
slik at TIL har god keeperdekning. Fle-
re jenter fra egen klubb har tatt steget 
opp.  Alle disse er født 2000 og 2001, 
og så har TIL ei jente fast i trenings-
gruppa som er født i 2002. Framtiden 
ser i så måte lys ut.

Porsanger sterk
– Favoritt...Ja, det vel bli TUIL...kanskje, 
kommer det fra Berit Berg i lederteam-
et for årets Tromsø-lag. Hun vedgår at 
det har blitt mye trening og lite kamp-
trening gjennom vinteren. Vinterserien 
som Tromsø-damene normalt har nyttet 
har de droppet i år, men rapportene for-
teller om Tromsø IL på vei mot å bli det 
kommende storlaget i nord. Mange tror 
Tromsø kan overta hegemoniet fra Fløya 
og bli topplag også på damesiden.

  Redaksjonen i TIL-avisa er ikke enig 
med Berg i at TUIL er favoritt. Vi tror 
heller ikke laget til trener Lars Pedersen 
blir TILs sterkeste utfordrer. Til det har 
TUIL blitt for mye svekket siden fjorårs-
sesongen. Derimot tror vi BUL2 kan ut-
fordre TIL, kanskje til og med ta gullet.
– Vi er ikke favoritter, messer PIL-tre-
ner Reidulf Høybakken og har rett i 
det, men Porsanger vil kommehøyt på 
tabellen. 
 Det selv om han har hentet inn solide 

spillere i Hege Kvålshagen og Sara Bir-
gitte Eira (begge med erfaring fra BUL 
og Alta IF), som ville gått inn i første 11-
eren på samtlige lag i divisjonen. Med 
Camilla Høybakken med toppserieerfa-
ring og flere gode unge spillere flankert 
rundt divisjonens beste spiller, kan det 
bli vanskelig å stoppe Høybakkens jen-
ter i ferden mot toppen av divisjonen.

Kan bli best
BUL2 har potensial til å stille både 
Tromsø og Porsanger i skyggen. I stal-
len har de ni av spillerne som kne-
pent tapte semien i NM for 16-åringer 
i 2015. I tillegg har de fått flere unge 
talenter fra Alta IF. I 2017 hadde de di-
visjonens mest effektive målscorer i Lea 
Hunsdal Falsen som satte inn 16 mål 
på 12 kamper. Hun har takket nei til 
1. divisjonsspill. Det samme har Anna 
Opgård som om hun hadde hatt 1. divi-
sjonen som arena ville vært en domine-
rende spiller på arenaene landet rundt.

Outsidere
Det er gangske sikkert at Stig Ditlevsen, 
en ringrev og rutinert trener, vil skape et 
godt lag av Furuflaten som har fått et to-
sifret antall nysigneringer. Polarstjernen 
har også kvaliteter i laget som borger for 
en plassering på øvre halvdel. Med fjor-
årets toppscorer Marie Wickstrøm Bau-
mann i slag er seg selv en garanti for en 
kamp i toppen av tabellen for laget fra 

Vestre Jakobselv. Både Furuflaten og 
Polarstjernen er outsidere til topp-tre-
plass. Det kan også Flløya 2 være, litt 
avhengig av Fløyas 1. divisjonsdamer 
og hvordan de klarer seg i divisjonen. 
Med mye bruk av Fløya 1-spillere kan 
dette laget slå alle i divisjonen.

Kamp om nedrykk
Med de forutsetninger vi har lag til 
grunn over blir det en kamp mellom 
de to nyopprykkede lagene Finnsnes 
og Tverrelvdalen om å berge plassen. 
I utgangspunktet går ett av ni lag ned.
– Vi tenker ikke nedrykkskamp eller ta-
bellplassering. Vår jobb er å gå inn til 
hver kamp med tro på at vi kan vinne, 
og så får vi telle opp etter hvert. Tror 
mange som tipper oss helt der ned kan 
få seg en overraskelse når de møter 
oss, sier Dalen-kaptein Stine Andersen.
På Finnsnes er det Alta-kjenningen 
Jimmy Nilsen som leder divisjonens 
yngste og svært talentfulle mannskap. 
Finnsnes vant 3. divisjonen i Troms su-
verent i 2017 og har i år et samarbeid 
med Tromsø ILs sportslige kapasiteter. 
Laget har vært på Jylland i Danmark på 
treningsleir og er svært godt forberedt.
 Trenerne Jimmy Nilsen, Steinulf Hen-
riksen og Sten Eilertsen har fått to vikti-
ge signeringer i  runerte, Mari Evertsen 
og Kathrine Waage med fortid i Fløya. 
De  blir viktig for et lag med nesten bare 
17-18-åringer. 

Blir jevnt
Mye tyder på at årets 2. divisjon blir 
jevnere enn svært lenge. Redaksjonen 
i TIL-avisa har satt opp følgende tabell-
tips (per 21. april):
1.Tromsø IL
2.BUL2
3. Porsanger
4. Polarstjernen
5. TUIL
6. Furuflaten
7. Fløya2
8. Tverrelvdalen
9. Finnsnes

JEVNT: 2. divisjonen bli jevn, både i topp og bunn, og dermed kan det unge og talentfulle Finnsnes-laget like godt 
havne midt på tabellen som tabelltipset vårt tilsier, på bunnen.

EFFEKTIV: Lea Hunsdal Falsen var 
divisjonens mest effektive målscorer i 
2017, blir hun det også i 2018?
(foto Altaposten)

Dette laget får det tøft

Her er spillerne som skal sikre Tverrelvdalen IL for-
nyet kontrakt i 2. divisjonen.

Keepere: 
Julie Henriksen Olsen (90), Aminda Berg (00 - i 
Kirkenes på skole til og med 2019), Vårin Hillestad 
Lund (96, ny fra BUL).

Forsvar: 
Birgitte Bellika (90, ny), Brita Eira (84, ny), Lotte 
Thomassen (96), Stine Andersen (91) Tina Hoaas 
(85), Sofie Dahle Hansen (00), Charlotte Opgård 

Thomassen (01), Tina Wiik (87), Malin Andersen 
(00), Kjersti Thomassen (96), Christina Eira (98)

Midtbane: 
Birte Mjøen (96) , Berit Mannverk (97), Renate 
Thomassen (01), Rebekka Witsø Klausen (99 - ny 
fra KIF), Kristine Eriksen (99)

Angrep: 
Ingvild Opgård Hågensen (96), Solveig Heggeli 
Slettvoll (97) Liv Charlotte Thomassen (01), Lisa 
Kristensen Knutsen (99) Marhe Heggeli Slettvoll 
(94), Karina Sivertsen (99)

Dalen-damenes spillerstall

Tverrelvdalen IL ble Finnmarksmesterne 2017 - 
her er noen av spillerne som sikret tittelen.

TIL-avisa

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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– Sa ja til å støtte 
Dalens hjerte 
Nylig ble tidenes samar-
beidsavtale for Tverrelvda-
len IL signert.

Avtalen er mellom idrettslaget i Dalen 
og Sparebank1 Nord-Norge. Treårsav-
talen har en verdi for idrettslaget som 
slår ut alle tidligere avtaler.

– Sparebank1 og Tverrelvdalen IL er 
god match, og vi har vært lojale med 
hverandre i 40 år. For Sparebank1 var 
det aldri aktuelt å bryte samarbeidet. Vi 
kan rett og slett ikke si nei til å være 
med å ta vare på hjertet i Dalen, sier 
banksjef i Sparebank1, Ulf Tore Isaksen 
og får et bredt og svært fornøyd glis i re-
tur fra lederen i idrettslaget, Geir Roger 
Bakken.

– Vi vet at Sparebank1 er opptatt av 
samfunnsansvar og får ofte tilbake-
meldinger om at de ser verdien i det vi 
holder på med. For oss har samarbei-
det med banken vært en grunnpilar i 
klubbøkonomien, og svært viktig for at 
vi skal makte å holde en høy aktivitet.

Røper ikke summen
Ingen av partene er villig til å røpe hvil-
ken verdi avtalen har i kroner og øre. 
Banksjef Isaksen letter imidlertid litt på 
hemmeligholdet og sier at avtalen er 
todelt, og at det både er en markeds-
føringsdel og en del som handler om 
samfunnsansvar, og at dette er priset.

– For banken er samfunnsansvaret 
svært viktig. Vi er en lokal bank hvor 
kundene har en stor eierandel. Når vi 
tar samfunnsansvar gjør vi det på vegne 
av eierne, forklarer banksjefen og leg-
ger til:

– Det er ikke en klisje, men noe mener 
vi er en realitet når vi snakker om Tver-
relvdalen IL som hjerte i bygda. Vi tror 
idrettslaget betyr enormt mye for den 
bolyst som er skapt her, og er veldig 
imponert over hvordan barn, ungdom 
og voksne  aktiviseres. Idrettslaget med 
sin tilrettelegging er svært viktig for fol-
kehelse og trivsel. Derfor fortjener også 
idrettslaget en god avtale med oss.

Siden 1976
Ulf Tore har vært så kort tid i banken 

at han ikke selv kan bevitne et livs-
langt samarbeid mellom partene. Ifølge 
idrettslaget fikk fotballgruppa i Tver-
relvalen IL sine første sponsoravtale 
med Sparebank1 i 1976 – samme året 
som Alta Sparebank gikk inn i konser-
net Sparebanken Nord. Avtalen var 
svært beskjeden, men alle spillerne på 
Dalen ble utstyrt med nye bager med 
logo og navn til Sparebanken Nord.

– Siden har det vært et fruktbart sam-
arbeid. Fra idrettslaget side er vi svært 
opptatt av at banken skal ha noe igjen 

av samarbeidet, og jeg er helt sikker 
på at våre medlemmer ser at vi har en 
bank som spiller på lag med lokalsam-
funnet, påpeker Geir Roger Bakken.

Fra bankens side roses Bakken og 
idrettslaget for måten som banken 
profileres på utdan, men også innad i 
klubben.

Den nysignerte avtalen gjelder fram til 
og med 2020.

SIGNERTE AVTALE: Leder i Tverrelvdalen IL og banksjef Ulf Tore Isaksen signerte en historisk stor avtale mellom Tver-
relvdalen IL og Sparebank1 Nord-Norge.

TIL-avisa 2018 
n Utgiver: Tverrelvdalen IL 
n Ansvarlig redaktør: Jarle Mjøen
n Sats og montasje: 
    Trond Romsdal, Altaposten
n Opplag: 4000  – pluss distri-
    busjon som PDF-avis på nett.

 Vi takker Altaposten for vederlags-
fri bruk av bilder.

Trosset sykdom ble toppscorer
Viktig spiller for Polarstjernen.

Marie Wickstrøm Baumann har en his-
torie som gjør hennes prestasjoner på fot-
ballbanen enda mer imponerende. I 2017 
delte hun toppscorertittelen i 2. divisjonen 
med Tromsøs Ann Iren Trosten, begge med 
17mål. I Kraftlagsturneringen i vinter ble 
hun suveren toppscorer og er i skarp rute 
foran sesongen.

– Marie var i Alta når dem var i 1.div.  Mye 
skadet og måtte legge opp etter at hun fikk 

diagnostisert leddgikt. Sakte, men sikkert 
har hun trent seg opp gjennom stor egeninn-
sats. Nå er hun tilbake på et bra nivå, sier 
Polarstjernen-trener Morten Store Jakola og 
legger til:

– Marie er jo reservekeeperen vår og sto 
faktisk to hjemmekamper i mål i fjorårsse-
songen pluss borte, så målsnittet hennes var 
ekstremt bra.

Marie er «hissig», uredd med  gode ba-
sisferdigheter blandet med at 23-åringen er 
ekstremt fotballinteressert .


