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Regional dameturnering for Troms og Finnmark

KRAFTLAGS
TURNERINGEN

8.–10. april i Finnmarkshallen, Alta
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Det er en glede å kunne ønske velkom-
men til min første Kraftlagsturnering 
som leder i Tverrelvdalen IL fotball.

Selv om vårt A-lag herrer i 3. divisjon Troms/Finnmark er 
vårt naturlige flaggskip, har alltid damelaget og jentefot-
ballen hatt en sterk posisjon i Tverrelvdalen IL.

Vi ønsker å være med på skippertaket for damefotballen i 
Finnmark som vi nå ser et gryende resultat av. Et økende 
antall klubber har nå egne damelag og stiller i 11-erserie. 
Kraftlagsturneringen håper vi skal være en god arena til 
sesongforberedelse, og for å skape interesse rundt jente- 
og damefotballen.

Tverrelvdalen IL bruker mye tid, og mange står på for å 
skape et best mulig arrangement. Vårt ønske er at alle 
skal trives og få et godt utbygge av turneringen. Her vil 
hele fokus værerettet mot damefotballen. Samtidig vil 
jeg benytte anledningen til å takke klubbene for å stille 
opp, de mange av våre dugnadsfolk som vil være i aksjon 
både før, under og etter turneringen, dommere, fotball-
kretsen og våre samarbeidspartnere Finnmarkshallen og 
Finnmark fotballkrets.

Med hilsen

Ole Andersen
Leder fotballgruppa, Tverrelvdalen IL

VELKOMMEN TIL 
KRAFTLAGS- 

TURNERINGEN!



REGIONAL DAMETURNERING FOR TROMS OG FINNMARK 2016 |  KRAFTLAGSTURNERINGEN

3

Trener Franke Mikkelsen og John Henrik 
Mienna har tatt mål av seg til å stabi-
liere damelaget til Hesseng  
i 2. divisjonen.

Laget har erfaring fra 2. divisjon for noen år tilbake, men 

nå skal laget etter opprykket sist høst forsvare Øst-Finn-
marks ære i kamp med de andre 2. divisjonslagene fra 
Troms og Finnmark. 

- Stallen teller 22 og er en blanding av spillere fra 15 år til 
40 pluss. Målet er først og fremst å vinne nok kamper til 
at vi beholder plassen, sier oppkvinne Marianne Myhre.

HESSENG – ØST-FINN-
MARKS HÅP I 2. DIV.
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Det kan Bård Vegard Ytrehauge Balto gi 
deg noen tips om.

Kosthold og trening er noe som jenter – damer er spesielt 
opptatt av, og i fagseminaret som er lagt inn i Kraftlags-
turneringen blir dette et svært viktig tema. I tillegg legger 
vi en sekvens der Vidar Johnsen, spillerutvikler i Finnmark 
Fotballkrets vil peke ut noen utfordringer for kvinnefot-
ballen i nord, samt gi en status på hvor Finnmark/Troms 
står, samt hvilke trender vi ser nasjonalt og regionalt

Fysisk trener for Alta IF herrer
Bård Vegard vil ta for seg individuell fysisk trening for fot-
ballspillere. Tips til gjennomføring og hvorfor. 

I tillegg kommer det kostholdstips til utøvere som driver 
med idrett og da spesielt fotball. Hva spiser vi før trening, 
under trening og etter trening. 

Litt om foredragsholderen
Bård Vegard Balto har hatt en viktig rolle som fysisk tre-
ner for topplaget i Finnmark, Alta IFs fotballherrer i se-
songen 2015. I år pekes han ut som en svært viktig brikke 
i trenerteamet som ledes av Rune Repvik. 

Balto har ansvar for skadeforebygging, fysisk trening og 
individuell oppfølging knyttet til Alta IF Fotballsherrelag. 
I tillegg vil benyttes han av aldersbestemt avdeling for å 
skape en rød tråd gjennom hele klubben.

Balto dedikert oppgaven
– Min drømmejobb har alltid vært å jobbe med utøvere 
som er ambiøse og som har et ønske om å lykkes i idret-
ten sin, og den muligheten får jeg nå her i Alta IF, har 26 
åringen som har solid faglig bakgrunn som trener uttalt. 
Hovedtrener Rune Repvik i Alta gir følgende attest:
 – Vi som klubb må hele tiden utvikle oss, og det å få inn 
ny kompetanse i trenerteamet er jeg veldig glad for. Det 
er viktig for meg å bygge team, og med Bård Vegard har 
vi fått inn en som kan fysisk trening.

PS! Fagseminaret er åpent for alle, også interesserte 
som ikke er involvert i Kraftlagsturneringen. Semina-
ret arrangeres på Universitetet (tidligere Høgskolen i 
Finnmark) lørdag kl. 15.00, og ventes å vare en time.

– HVORDAN TRENE 
OG SPISE RIKTIG?

VIKTIG: Hovedtrener i Alta IF Rune Repvik har fått god hjelp 

av Bård Vegard Balto til å bygge opp topplaget i Finnmark 

fysisk.



Trenger du profilering
av din firmabil?

Vi kan forvandle din 
firmabil fra et anonymt 
kjøretøy til et mobilt 
markedsføringsverktøy! 

I tillegg leverer vi alt  
av reklameseil, rollup,

klistremerker, skilt 
og streamers.

BILER
TRYKK PÅ

alltid 
topp 
resultat!

– 

Tlf. 78 44 68 00
post@fagtrykkide.no
prima-design.no
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Landslagssjefen skulle gjerne vært i 
Finnmarkshallen under Kraftlags- 
turneringen.

– Det er nok for tidlig å observere turneringen på jakt 
etter kandidater til A-landslaget, men jeg har et hjerte i 
Finnmarksfotballen, og for meg er utviklingen av dame-
fotballen i nord noe jeg er spesielt opptatt av. Min vur-
dering er at Kraftlagsturneringen ikke kan overvurderes. 
Tverrelvdalen IL har klart å holde fast på turneringen i 
både «gode og onde» dager. Den har blitt et svært viktig 
for klubbene som har satset på gi et godt damefotballtil-
bud, klargjør landslagssjef Roger Finjord.

Han skulle gjerne vært til i hallen denne helgen, men 
er opptatt med forberedelser med landslaget til viktig 
EM-kvalifisering.

Høyt nivå
Finjord gleder seg veldig over at turneringen i år kommer 
ut med tidenes beste deltakelse, hele åtte lag fra Troms 
og Finnmark. Fra øst kommer Polarstjernen og Hesseng. 
Fra Troms Nordreisa og Furuflaten. Med arrangørklubben 
Tverrelvdalen, Porsanger, Alta IF og BUL på plass tror Fin-
jord at vi vil få oppleve også en kvalitet på fotballen som 
leveres som vi ikke har sett tidligere.

– Mitt tips er at det blir jevnt. Jeg vil i utgangspunktet 
holde Porsanger og Furuflaten som favoritter, men tror 
både Polarstjernen og Hesseng kan overraske. Gleder 
meg enormt over at vi nå har fått et 11-er damelag fra 
Vadsø-området. Polarstjernen har mange gode fotball-

spillere, også noen med 1. divi-
sjonserfaring. Sammen med en 
entusiasmen og bredden de har 
på trening og kamp, et stort og 
kompetent støtteapparat, tror 
jeg etablerte lag kan bli overras-
ket av det de møter. Hvem som 
til slutt står med pokalen tror jeg 
er ganske åpent, påpeker den tid-
ligere daglige lederen av fotball-
kretsen.

Håper på BUL
Han har merket seg at BULs beste 
kvinner er i Oslo for å teste formen 
før serien starter. Andrelaget til BUL 
betegner han som svært spennende, 
og sier at innsatsen i NM-cupen for 
jenter i fjor viser potensialet her.

– Vi står ikke tilbake for noen i Finn-
mark og Nord-Troms når det gjelder å 
få fram talenter. Nå handler mye om å 
gi damefotballen status og lage stabile 
gode kamparenaer. Jeg håper og tror BUL kan løfte sitt 
damelag opp til 1. divisjonsnivå allerede i år. Da er det 
enormt viktig at vi har et bredest mulig miljø bak BUL 
slik at vi kan stabilisere oss på et høyt nivå. Vi ser at 
spillere som har vært sentral i Kraftlagsturneringen som 
Tonje Pedersen (tidligere Alta IF) og Kamilla Høybakken 
(tidligere PIL og Alta IF) nå spiller i toppserien og preger 
lagene de spiller for. Det forteller at det er mulig å bli god 
i Finnmark.

– EN BÆREBJELKE I DAMEFOTBALLEN
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Viktig helg
Han gir Tverrelvdalen IL som arrangør all mulig ros for å 
ha gjort Kraftlagsturneringen til en tradisjon og et viktig 
redskap for å utvikle damefotballen.

– Klubbene vet at turneringen kommer hvert eneste år. 
Med jobben som gjøres har damefotballen fått sin helg  
hvor de slipper å konkurrere om oppmerksomheten med 

gutte-/herrefotballen. Jeg håper at flest mulig vil ta seg 
en tur i hallen. Publikum vil ikke bli skuffet, klargjør Fin-
jord og legger til:

– Det er gledelig for meg å vite at Finnmark fotballkrets 
er en aktiv medspiller for Tverrelvdalen IL for å gjøre tur-
neringen best mulig og ta ansvar for faglige tema. Ingen 
skal være i tvil om at Finnmark fotballkrets har et bren-
nende ønske om å utvikle damefotballen i nord.

– EN BÆREBJELKE I DAMEFOTBALLEN

Landslagstrener Roger Finjord.
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Uten Alta Kraftlag hadde ikke den  
regionale dameturneringen overlevd.

– Nei, det er veldig mange timer som brukes på å få tur-
neringen til å gå rundt. Mange tror at vi sitter tilbake med 
veldig mye penger, men det er veldig stor forskjell øko-
nomisk på arrangere turnering på egen bane for alders-
bestemte lag og en voksenturnering i Finnmarkshallen 
med få lag. Uten gode samarbeidspartnere hadde vi nok 
brukt alle kreftene på Sparebank1 Cup for aldersbestem-
te lag på egen bane i juni, sier leder av Tverrelvdalen ILs 

fotballgruppe, Ole Andersen. Det gjør vi ikke, og det er 
veldig stor forskjell økonomisk på arrangere turnering på 
egen bane for aldersbestemte lag og en voksenturnering 
i Finnmarkshallen med få lag.

Lokal og regional
I år har både Finnmark fotballkrets og Alta kommune 
vært med som gode støttespillere for turneringen. Men 
uten Alta Kraftlag, og også hovedsponsor for fotballen i 
Tverrelvdalen IL, Sparebank1 Nord-Norge, hadde det vært 
vanskelig å komme i mål økonomisk.

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

Også banksjef Ulf Tore Isaksen er opptatt av at Sparebank1 
skal være en del av lokalmiljøet.
 – I alt vi gjør er Sparebank1 lokal og regional. Det nære, 
lokale og regionale vil alltid være en del av banken, og 
vi er til for folk i landsdelen, Finnmark og her i Alta, slår 
Isaksen fast og legger til:

– Vi har over veldig mange år hatt et nært og sterkt sam-
arbeid med Tverrelvdalen IL, og jeg gleder meg over at 
damefotballen nå får være i fokus ei hel helg. Jeg er im-
ponert over deltakelse fra både østfylket og Troms.

– EN GLEDE 
Å VÆRE MED!

Einar Dahl, Alta Kraftlag.
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Isaksen er selv fotballspiller på mosjonistnivå med noen 
treninger i uka i Finnmarkshallen. Han ser at hallen stadig 
flere jenter og voksne kvinner bruker hallen, og mener 
det er positivt at jentene får tilbud på nivå med guttene.

Ny hall
Årets Kraftlagsturnering har ikke de samme fasilitetene 

som tidligere. Årsaken er at garderober, klasserom, kiosk 
og kafe er revet for å gi plass til en helt ny handballhall i to 
etasjer hvor det blir nye garderober, kafe, klasserom med 
mer. Garderobene på Alta Ungdomsskole brukes under 
turneringen og det er rigget til en midlertidig kiosk i ene 
enden av hallen for å betjene publikum. 

Ulf Tore Isaksen, Sparebank1 Nord-Norge.
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PULJE A PULJE B
Tverrelvdalen  Alta IF
Hesseng Furuflaten
BUL Porsanger
Nordreisa  Polarstjernen
 
FREDAG
BUL - TIL ......................................................... 20.00
Porsanger - Alta IF  ..........................................21.15
Furuflaten - Polarstjernen  ...........................22.30
 

LØRDAG
Hesseng - Nordreisa ..................................... 09.00
Polarstjernen - Porsanger ............................. 10.00
Furuflaten - Alta IF .......................................... 11.00
TIL - Nordreisa ................................................ 12.00
Hesseng - BUL ................................................ 13.00

PAUSE I KAMPER fra 14.00 til 18.00.
Fagseminar for spillere, ledere og trener pause fra 
kamper fra klokken 15.00 til 16.00 på Universitetet 
(tidligere Høgskolen i Finnmark). 

KAMPOPPSETT FOR  
KRAFLAGSTURNERINGEN

TVERRELVDALEN ILs FOTBALLGRUPPES SAMARBEIDSPARTNERE

 
K R A F T L A G S T U R N E R I N G E N  A R R A N G E R E S  I  T E T T  S A M A R B E I D  M E D  F I N N M A R K  F O T B A L L K R E T S

HOVEDSPONSOR: ALDERSBESTEMTE HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE:
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LØRDAG (forts.)
Polarstjernen - Alta IF ................................... 18.00
Porsanger - Furuflaten .................................. 19.00
Nordreisa - BUL ............................................. 20.00
TIL - Hesseng .................................................. 21.00
 

SØNDAG 
09.00 ................................................ 4-er mot 4-er
10.00 ..................................................3-er mot 3-er 
11.00.....................................................Bronsefinale
12.00 ...............................................................Finale

KAMPOPPSETT FOR  
KRAFLAGSTURNERINGEN

TVERRELVDALEN ILs FOTBALLGRUPPES SAMARBEIDSPARTNERE

 
K R A F T L A G S T U R N E R I N G E N  A R R A N G E R E S  I  T E T T  S A M A R B E I D  M E D  F I N N M A R K  F O T B A L L K R E T S

HOVEDSPONSOR: ØVRIGE DELSPONSORER FOTBALLGRUPPA:
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Mange har mye å takke Reidulf for, 
men mest av alt damefotballen i 
Porsanger.

Han nærmer seg snart 40 år i ulike trener- og lederoppga-
ver for idretten i Porsanger. For Reidulf Høybakken er det 
ikke snakk om å gi slakk og ta en pausel. Nå har han igjen 
ansvaret for damefotballen i Porsanger IL i tillegg til alle 
de andre oppgavene han har tatt på seg for idrettslaget. 

Suksesstrener
Til Kraftlagsturneringen kommer 52-åringen fra Børselv 
med et damelag som er klar for en ny sesong i 2. divisjo-
nen Troms og Finnmark. Og ildsjelen har mer å fare med 
enn bare engasjement. Han er en trener som har gode 
resultater i sitt kjølvann. 

– Vi har mistet Kamilla, og med det en spiller som kunne 
dratt oss opp i kampen om topplassene. Likevel skal vi 
bite så godt fra oss at vi skal ha god klaring til nedrykks- 

kampen, har Reidulf slått fast tidligere i vinter. Uansett 
hvordan det går med damelaget i år. Ildsjelen gir seg ikke 
i sitt arbeid for idretten i hjemkommunen. Uten Høybak-
kens engasjement ville ikke Porsangerfotballen hatt den 
posisjonen den har i dag. Gjennom snart 40 år har han 
lagt ned mange dugnadstimer årlig for at barn, unge og 
voksne skal få ett godt tilbud. Høybakken har vært med 
på å skape flere arenaer for fotballen, som Tine Fotball-
skole i Porsanger, PIL cup og Umbro Cup. 

Frivillighetsprisen
Selv ble han nominert til den nasjonale Frivillighetsprisen 
for noen år tilbake.

– Det er jo fantastisk artig, men ikke noe jeg forventet, 
jeg ble veldig overrasket. Jeg vet det er så mange ildsjeler 
som jobber hardt så det er overraskende men artig. Jeg 
har jo jobbet lenge, begynte da jeg var 15 år. Siden har det 
gått slag i slag, og jeg har jobbet rundt 1200 timer i året 
for både aldersbestemte lag og A-laget, uttalte Reidulf 
Høybakken da nominasjonen var fersk.

Reidulf Høybakken.

     DETTE ER  
MR. PORSANGER IL



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

AKTIV STØTTESPILLER
FOR DAME- OG

JENTEFOTBALLEN!
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Tverrelvdalens damelag er i ferd 
med å reise seg.

Sesongen 2015 ble nesten slutten for dame- og 
jentefotballen i Dalen. Ulike omstendigheter 
gjorde sitt til at spillerstallen på damelaget ble 
tynnet ut så mye at det ikke var grunnlag for å 
stille i 2. divisjonen hvor laget hadde vært de se-
nere år. Laget ble trukket, og det så mørkt ut også 
for jentelaget. Her besluttet klubben å ta et krafttak 
og sakte, men sikkert fikk en på plass et slagkraftig 
jentelag.

– Vi var bare tre - fire på trening på det verste, men det 
var aldri aktuelt å kaste inn håndkleet. Vi jobbet bein-

hardt med miljøet, få til 
gode treninger og før se-
songen var over fungerte 
det veldig bra. I tillegg 
var det godt trykk på 
småjentelaget hvor vi 
fikk opp flere som hos-
piterte på jentelaget, 
forteller Tommy Berg, 
den ene av trenerdu-
oen Berg/Jarle Mjøen. 

I år har klubben 
etablert en felles 
treningsgruppe 

av jente- og damelaget med en felles trener- og opp-
mannsteam. Her jobber Berg, Mjøen, Bente Opgård og 
Synnøve B. Sønvisen sammen for å skape et best mulig 
tilbud.

Viktige damespillere som Birte Mjøen, Kristine Paulsen 
(forsvaret), Katharina Mannsverk, Stine Johansen og Ida 
Sønvisen Suhr gikk til andre klubber. Nå er Birte Mjøen til-
bake i moderklubben etter å ha vært en viktig brikke i BUL i 
2015. I tillegg har Kristine Paulsen vendt hjem fra militæret  

sammen med at en rekke tidligere og viktige damespil-
lere er i full trening. 

– Vi er kjempefornøyd med utviklingen i gruppa og nivå-
et på treningene. Nå gleder vi oss til å få testet ut hvor vi 
står mot gode lag i Kraftlagsturneringen, sier Jarle Mjøen.

PÅ VEI MOT  
TOPPEN

Jentelaget 2015 hvor flere er i ferd med å ta steget opp som gode 

damespillere.

Birte Mjøen tilbake i moder- 

klubben etter ett år i BUL. 
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Klubben fra Vestre Jakobselv 
stiller med et helt nytt 
damelag, og er denne  
sesongen påmeldt for serie-
spill i 3. divisjon i Finnmark.

Troppen på i overkant av 20 spillere 
består av syv som fortsatt spiller jen-
tefotball, 4-5 som nylig har passert 
alder for jenteklassen, mens noen har 
hatt tre-fire friår, men tatt på fotball-
skoene igjen i vinter. Flere av spiller-
ne på laget utgjorde det svært gode 
jentelaget klubben hadde for noen 
år tilbake, som blant annet tok to 
kretsmesterskap.

Blant spillerne med mest rutine er 
Lene Bernhardsen og Marie Wick-
strøm Baumann som begge spilte 
for Alta IF i 1. divisjon for få år til-
bake.
 
Hovedtrener for Polarstjernen-da-
mene er Morten Store Jakola, som 
har med seg Anita Andersen, 
Håvard Guin Wingan og Torbjørn Ittelin som 
hjelpetrenere og i støtteapparatet. Målsetting for laget er 
å spille god og underholdende fotball, og kjempe blant 
de aller beste i divisjonen.

Draktfarge: hvit

IL POLARSTJERNEN

Lene Bernhardsen sentral spiller på Polarstjernen, her i spill for Alta IF 
i 1. divisjon.



Vi er en medspiller  
for damefotballen 

Til lykke i turneringen  
og i sesongen!
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Nordreisa IL, spiller sin andre sesong i 
3. divisjon Troms.

Startet opp i fjor, skal spille sin første sesong med 11-er 
fotball, fin blanding av mange unge spillere og 2-3 ruti-
nerte spillere. Målsetting for sesongen: Topp 3. 
Draktfarge: hvit

Spennende spiller/spillere: Malin Hansen, spiller spiss/
kant, har vanvittig bra tempo i bena, bra teknisk, skyter 
omtrent like godt med begge ben. Og kanskje det vikti-
geste av alt; treningsvillig, hun er stortsett aldri borte fra 
en trening i løpet av året.

NORDREISA IL  
SESONGEN 2016

Nordreisa IL.



Vi støtter 
damefotballen

i oppturer 
og nedturer!
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Dette er Terje Falsens jenter som han 
har jobbet med i flere år. Han har med 
seg Svein Harald Andersen som hjelpe-
trener, forteller sportslig leder i BUL, 
Lasse Sørnes.

BUL2 er en viktig brikke i arbeidet med å bygge opp et 

lag for nasjonalt toppnivå i Alta, men i første omgang tar 
BUL sikte på å nå 1. divisjon. De beste spillerne er i Oslo i 
helgen for å forberede seg med treningskamper til årets 
sesong, men Sørnes tror BUL2 med noen rutinerte spillere 
som har trappet ned og lovende spillere fra 00- og 99-år-
gangen vil bite godt fra seg i Kraftlagsturneringen.

Spillerne har trent tre ganger i uka gjennom forberedel-
sen i tillegg til egentrening og for mange også handball. 

Damelaget til Alta IF ledes Ove 
Mannsverk, hans søster Terese og  
Tommy Emaus som danner et trener- 
team.

Alta skal redebutere i 2. divisjonen i 2016 med et ung lag, 
men med noen enkeltspillere som vil trekke opp nivået. 
En av disse er Emmy Olsen fra Sørøya som i aldersbestemt 

fotball har spilt mye med gutter for hjemklubben Sørøy 
Glimt. 

Alta IF har de senere år avgitt sine største talenter til BUL i 
et samarbeid for å få etablert et lag på nasjonalt toppnivå. 
På dagens BUL-lag er Alta IF den klubben hvor de fleste 
spillerne har fått sin fotballutviklinig på aldersbestemt 
nivå. Ved å avgi mange talenter står Alta IF foran en stor 
utfordring i 2. divisjon.

BUL 2

ALTA IF 2



AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

Det gode samfunn
Lokalt engasjement
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Lag og foreninger
Gründervirksomhet

DUGNADSÅND

Arrangementer

Studenter

AMFI Alta har hjertet i lokalsamfunnet

AMFI ALTA  | 10-20 (18) | Bunnpris & Gourmet: Hverdager 9-21 - Lørd. 10-20 | amfialta.no

Med     lokalt
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Porsanger IL har de siste 10 årene 
utviklet mange gode damespillere.

Den som har kommet lengst er Kamilla Høybakken som 
sist høst flyttet til Harstad for å spille i toppserien med 
Medkila IL. Dagens Porsanger-lag ledes av Reidulf Høy-

bakken. Han må gjøre en god jobb for å klare målsettin-
gen med å få Porsanger opp på øvre halvddel av tabellen 
i 2. divisjonen. Ikke minst er utfordringen å finne den som 
skal være leder i laget etter at Kamilla er borte. Søster Da-
nielle kan være den som må dra lasset, men også Malin 
Olsen har hatt god utvikling siste år.

Hva kan vi vente oss av Furuflaten i 
årets 2. divisjon? 

Mange tror laget kan hente poeng fra favorittene TUIL og 
BUL, og at Furuflaten vil være med i 
toppkampen i divisjonen. Mye fordi 
Furuflaten har gjort et kupp og fått Stig 
Ditlefsen inn som trener. Den tidligere 
TUIL-treneren er en kapasitet innen da-
mefotballen. Han får jobbe med mange 
lovende talenter som er et produkt av 
at Furuflaten har gjort en god jobb med 
jentefotballen over mange år. 

Stig Ditlefsen sier dette til klubben Face-
book-side hvorfor han tok jobben: - Etter å 
fått forespørsel fra flere klubber, valgte æ å 
takke ja til Furuflaten damer. Muligheten til 
å være med på å få utvikle fotballen for da-
mer i Furuflaten og Nord Troms kunne ikke 

æ la gå ifra meg. Æ ser på det som meget spennende og 
en fantastisk utfordring. Æ vet at æ kommer til en klubb 
med mange gode fotballspillere og et fantastisk og me-
get engasjert publikum. 

PORSANGER IL

FURUFLATEN IL

Stig Ditlefsen.



Vi ønsker Tverrelvdalen IL 

LYKKE TIL MED SESONGEN 
og gratulerer A-lag herrer 

med opprykket til 3. divisjon

Samtidig applauderer vi at Tverrelvdalen 
er tilbake for fullt med damelag!
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Lykke til med 
arrangementet!
Lykke til med 
arrangementet!


