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Det er en glede for meg som leder i
Tverrelvdalen IL fotball å kunne ønske
velkommen til Kraftlagsturneringen 2018.

Foto: Jarle Mjøen

AKTIV STØTTESPILLER
FOR DAME- OG
JENTEFOTBALLEN!

HAR BLITT
STATUSTURERNING

foran tunge økonomiske utfordringer med sine reiseutgifter.
Derfor applauderer vi Finnmark fotballkrets som nok ett
år går inn med tilskudd slik at vi kan redusere påmeldingsavgiften fra 5.000 til 4.000 kroner.

Dessverre får jeg ikke med meg turneringen live, det
fordi jeg er med som reiseleder for Tverreldalen IL sin
tropp med skiløpere til hovedlandsrettet for Nord-Norge
i Mosjøen. Men som et av de viktigste arrangementene
for Tverreldalen IL fotball skulle jeg gitt mye for å være få
med meg denne fotballfesten for damefotballen.

For å bygge status for turneringen og damefotballen
må et arrangement som Kraftlagsturneringen ha høy
kvalitet. I et samarbeid med mediehuset Altaposten
direkte-streamer vi også finale, bronsefinale og de to
plaseringskampene søndag. Dermed vil det være TVbilder tilgjengelig av alle deltakende lag. Vi bruker også
ressurser på et turneringsprogram. Her håper vi at også
dere vil synes vi har fått fram interessant stoff om damefotallen og deltakende lag.

Jeg vet at turneringen er i trygge hender, og at det er
nedlagt mange dugnadstimer allerede før turneringen
begynner for at den skal bli mest mulig vellykket.
Nytt av året er at vi oppgraderer kvaliteten med å ha full
dommertrio satt opp av fotallkretsen til alle kampene.
Det betyr en økning på utgiftsbudsjettet i forhold til
tidligere år. Men med gode samarbeidspartnere, rabatter,
litt tilskudd og mange dugnadstimer skal vi matche
utgiftsbudsjettet på 90.000 kroner. Går alt som vi håper
vil det også være et lite overskudd til å bruk for damelaget
vårt i en sesong med tunge reiseutgifter.

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

Med hilsen

Ole Andersen

Vi har satt våre ære i holde påmeldingsutgiftene lavest
mulig, nettopp fordi vi vet at det er lite penger hos dameklubbene, og at klubbene som er på 2. divisjonsnivå står

Leder fotballgruppa, Tverrelvdalen IL
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DAMEFOTBALLEN
DISKRIMINERES

eller reisetilskudd til 2.divisjon kvinner der seriene består
av lag fra flere kretser/lange reiseavstander.

Finnmark Fotballkrets tok saken opp både på daglig lederog kretsledersamlinger med de øvrige kretsene.
Vi fikk her full tilslutning rundt en slik innføring.
Saken 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. Dette
skal være klart i løpet av 2018. Finnmark Fotballkrets vil
følge opp saken på vegne av våre klubber, med håp om
en innføring av reisetilskudd gjeldende fra og med 2019
sesongen.
Med hilsen

Fram til og med 2016 var det reisetilskudd til 3.divisjon
menn. I mange av avdelingene 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
avstander. 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 seriespillet.

Roger Finjord
Daglig leder, Finnmark fotballkrets

Foto: NTB

Finjord, tidligere A-landslagstrener for Norge, mener det er et legetimt og viktig krav å innføre
reiseforedeling i 2. divisjonen damer.

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

for klubbene. Vi ser at kostnadsbildet i denne divisjonen
har vært så stort at lagene fra Finnmark har økonomiske
utfordringer knyttet til gjennomføring av seriespillet.
Dette har vært en direkte årsak til at lag har trukket seg
fra seriespill.
Den nasjonale satsningen som nå skjer innenfor kvinnefotballen, og spesielt knyttet til like vilkår for menn og kvinner,
er svært positivt. Finnmark Fotballkrets ønsket i lys av
denne satsningen at det også skal innføres reisefordeling

Finnmark Fotballkrets har full forståelse for den økonomiske
belastningen det er for klubbene i fylket som har kvinnelag
i 2.divisjon kvinner, og den bekymringen dette medfører
4
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HIF/STEIN
DAMELAG 2018

Foto: HIF/Stein

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

Endelig er damefotballen tilbake i
Hammerfest!

byggverket, sier en enstusiastisk Hammerfest-trener.
Det meldes om stor trivsel i gruppen, og trenere synes det
er en fornøyelse å jobbe med dedikerte spillere.

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 har allerede deltatt på eliteturnering i Lakselv, og vi
fikk et bedre bilde på hva som kreves, og samtidig ser vi
at damefotballen utviklere seg fra år til år. Nå ser vi frem
til Kraftlagsturneringen, en arena der vi får måle krefter
med lag vi bør kunne sammenligne oss med, fastslår
treneren og legger til:

V i teller totalt 24 spillere inkludert fem jentespillere.
Målet er å etablere et lag som kan eksistere i lang tid,
der aldersbestemt jentefotball har en gulrot i det en
gang kunne spille seniorfotball i egen klubb. Vi skynder
oss langsomt, og ser på årets sesong som første stein i

- Vi gleder oss til seriestart og håper at vi med dette
prosjektet kan skape en framtid for damefotballen i
Hammerfest.
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GLEDER MEG TIL HVER TRENING
Tina Hoaas – med erfaring fra 1. divisjonen
– tror Tverrelvdalen vil markere seg i
2. divisjonen.

- Det var ikke planen, og jeg hadde
gledet 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 trener mye
egentrening og tror jeg fysisk skal
være klar, sier Hoaas.

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

- Hva er viktigste forskjellen på 2017 og
2018 for Dalen?

- 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 treninger, 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 bedre,
forteller Hoaas.

- 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. Vi jobber etter en felles sforståelse at laget er mye viktigere enn enkeltspillere, det vil si at vi må tenke lagets beste i
stedet for hva som passer meg selv best.
Hva blir høydepunktet i sesongen?

Hun har bodd både i Tromsø og Oslo etter at hun flyttet
fra Alta etter videregående skole. I Oslo var hun en del
av troppe til Skeid i 1. divisjonen. Noe av tøffheten og
viljen til å vinne både på trening og kamp forsøker 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.

Foto: Jarle Mjøen

Tina Hoaas

- Det må bli å møte min tidligere lagvennine Birgitte Dahle
som er sentral på Tromsø sitt damelag. Tromsø er en av
seriefavorittene, men Birgitte skal ikke føle seg sikker på
gevinst når vi møtes. Ellers er det et høydepunkt å se
at alle jentespillerne som er på vei inn på laget er i god
utvikling og jobber godt for å ta nye nivå.

Selv har hun hatt en trøblet oppkjøring med skade og
deretter langvarig satt ut av influensa. Samtidig mister
hun Kraftlagsturneringen.
8
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NORBYE & KONSEPTA AS

TALENT-FABRIKKEN
I TROMS
Varden FK er en nyetablert klubb som
deltok i seriespill første gang i 2017.
I 2017 hadde klubben to damelag i seriespill, samt
ett J17 lag (ett J15 lag som spilte i J17 serien). I
2018 stiller Varden med ett damelag samt J17 lag
i seriespill. Klubben har en felles treningsgruppe fra 2002-årgangen og opp. Treningsgruppa
utgjør ca 20 spillere.
- Hovedtyngden er 2002-årgangen med 15
spillere, mens 3 spillere er født i 2001 og
3 spillere er eldre enn dette.
I 2017 var laget det første som tok poeng
fra seriemester Senja/FIL i 3.divisjon da vi
spilte 2-2 i september.
Varden hadde i den kampen en snittalder
på 14,92 år, melder trenerne Lennart
Granlid og Håvard Johnsen.
Varden FK
I vinter deltar laget i vinterserien på
Bardufoss, da både i J17 og J19/dameklassen.

Foto: Varden

I siste serierunde er laget satt opp med hjemmekamp
mot Stakkevollan.

- Varden deltar også i NM-cupen for J16 der vi har ambisjoner om å nå minimum en kvartfinale, forteller lederne
i Varden.
I 2018 har Varden ambisjoner om å kjempe helt i toppen
av 3.divisjonen i Troms.

VELG NORDNORSK
#mittnordnorge

- Vi tror kampen om KM-tittelen vil stå mellom disse
lagene, mens andrelagene til Tromsø og Tromsdalen vil
følge nærmest, sier trenere Lennart Granlind og Håvard
Johnsen.

snn.no
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VI ER EN MEDSPILLER
FOR DAMEFOTBALLEN
TIL LYKKE I TURNERINGEN
OG I SESONGEN!

DETTE STADIONET ØNSKER
VI Å VÆRE MED Å BYGGE

HVEM ER VI?
Et nasjonalt selskap under stiftelse som har
en ambisjon om å være samarbeidspartner
og kunstgressleverandør til både Sparebank1
stadion i Tverrelvdalen, og mange nye topp
moderne anlegg i nord.
HVEM VI ER OG HVA VI KAN TILBY
VIL AVSLØRES DE NÆRMESTE DAGENE.
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Favoritt?..Ja, det
må vel bli
TUIL
2. divisjonen damer
uten en klar
forhåndsfavoritt.

av unge talenter ser Porsanger ut som et klart topp-trelag. Spørsmålet er om Polarstjernen og Fløya 2 vil henge
med i toppen. I så fall er det ikke plass til Tromsø, TUIL,
Furuflaten og Porsanger i toppkampen. Alt tyder på at
Polarstjernen blir med i kampen om medaljeplassering,
mens Fløya 2 sannsynligvis er helt avhengig av god hjelp
fra sine 1. divisjonsvenninner i samme klubb for å bli å finne
på øvre halvdel.

en

Foto: Steffensen, Altapost

ertsen i
Lotte Thomassen og Karina Siv

nslaget TIL

duell på treningen til 2. divisjo

Rutinerte Dahle viste fram de nødvendige lederegenskapene som det unge Tromsø-laget var helt avhengig
av.
Hva så med TUIL? Rapportene tilsier at fjorårets serievinner har mistet viktige spillere til Fløya, blant annet
toppscorer Mona Opus Johansen og en meget god siste
skanse. Likevel er det all grunn til å tro TUIL vil være med
i toppkampen.

Det er konklusjonen når det gjenstår fire fem uker til
seriestart. Tromsø-trener Berit Berg vrir seg litt for å
komme unna hvem som står fram som forhåndsfavoritt.
Kanskje ikke så rart fordi Tromsø fulgte TUIL helt til siste
spark på ballen i 2. divisjonen 2017. Men til slutt tok TUIL
gullet og fikk opprykskvalifiseringen klubben jaktet på.
- Favoritt...Ja, det vel bli TUIL...Kanskje, kommer det fra
Berit som vedgår at det har blitt mye trening og lite
kamptrening gjennom vinteren.
Vinterserien som Tromsø-damene normalt har nyttet har
de droppet i år, men rapportene forteller om Tromsø IL
som det kommende storlaget i nord. Mange tror Tromsø
kan overta hegemoniet fra Fløya og bli topplag også på
damesiden.

I tillegg er Stig Ditlevsen en ringrev og rutinert trener
som kan få mye ut av Furuflaten i år. Med klare
forsterkninger og en større spillerstall enn noen
gang kan fort Furuflaten bli overraskeskelseslaget
som tar gullet i divisjonen. Hørte vi noen si ni nysigneringer?
Rutinert er også Porsanger-trener Reidulf Høybakken.
Han har hentet inn solide spillere i Hege Kvålshagen
og Sara Birgitte Eira, som ville gått inn i første 11-eren
på samtlige lag i divisjonen. Med Camilla Høybakken
med toppserieerfaring og flere gode spillere flankert

Men da må Berit sørge for at Tromsø-damene allerede
denne sesongen vinner 2. divisjonen og legger TUIL bak
seg. Da må tidligere Tverrelvdalen-spiller Birgitte Dahle
være like dominerende som hun var siste sesong.
14

Dermed nærmer vi oss kampen for å unngå nedrykk.
Med ni lag i divisjonen rykker kun ett ned selv om to
kommer opp. Det er naturlig å tro at det blir en kamp
mellom de to nyopprykkede; Tverrelvdalen og Finnsnes/
Senja. Sistnevnte satser hardt med sitt unge
mannskap, og drar før sesongen til Jylland i Danmark
på treningsleir. Vant 3. divisjonen i Troms suverent,
og trener av Jimmy Nilsen, Steinulf Henriksen og
Sten Eilertsen. De to runerte, Mari Evertsen og
Kathrine Waage med fortid i Fløya blir viktig for et lag med
nesten bare 17-18-åringer.

Foto: Thor-Gøran
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I Dalen er man ikke bekymret. Laget er bedre besatt enn
noen ganger tidligere og har en god forberedelsessong
bak seg. En rekke nyinnmeldelser gir kamp om plassene
på laget, og selv med en tøff start med bortekamper
tidlig i sesongen mot
både Fløya, TUIL og Tromsø
er det ingen overdreven
respekt å melde.

Foto: Thor-Gøran

r Tverrelvalen, spilt for
Brita Eira, ny spiller fo

- Det blir tøft, men vi kan
vinne mot alle, og vi kan
tape mot alle om vi ikke
er på topp. Mitt tips er
at det blir jevnt og spennende med liten avstand
fra topp til bunn, sier
Dalen-trener, Jarle Mjøen.

Alta IF og BUL.

Foto: Thor-Gøran T. Sørensen,TGS

Finnsnes
15
Brita

S

T. Sørensen,TG

KRAFTLAGSTURNERINGEN | REGIONAL DAMETURNERING FOR TROMS OG FINNMARK 2018

REGIONAL DAMETURNERING FOR TROMS OG FINNMARK 2018 | KRAFTLAGSTURNERINGEN

SOLIDE STØTTESPILLERE

REDDER DAMEFOTBALLEN

Bortekampen mot Polarstjernen er det litt usikkert hva vi
lander på. Totalt snakker vi om et reisebudsjett på mellom
150.00 til 200.000 kroner. En del av dette må damelaget
jobbe inn, blant annet vil et eventuelt overskudd fra
Kraftlagsturneringen være med å dekke opp noe , så
kommer det inn en del på treningsavgift og større avtaler
for fotballgruppa til TIL, forteller Mjøen.

lokalsamfunnene når det går bra med Sparebank 1.
- Vår styrke er at vi er en del av lokalmiljøene i nord. Målet
vårt er at alle skal se at vi tar samfunnsansansvar. Hvert
går går det hundrevis av millioner ut til lokalsamfunnene
fra vårt overskudd. Vi håper at båndene mellom lokalsamfunnene og banken blir enda sterkere og mer synlige,
påpeker Isaksen.
Turneringslederen forteller at årets turnering får full
dommertrio oppsatt av fotballkretsen. Det gir økte utgifter for hver av de 16 kampene som spilles.

GODE STØTTESPILLERE
Han forteller at damelaget er et viktig når fotballgruppas
sponsor- og samarbeidsavtaler selges ut. Alta Kraftlag har
vært med helt siden 2011 som hovedsponsor for Kraftlagsturneringen i hovedsak for å sikre at damefotballen får
ei helg med gode kamptilbud, og ikke minst sikres full
oppmerksomhet i et landskap som ellers domineres av
herrefotballen.
Foto: Thor-Gøran T. Sørensen,TGS

Foto: ???

Kraftlagsturneringen og damefotballen i
Dalen lever på støttespillernes innsats.

TO LAG
I år er ikke Mjøen trener og leder for bare ett lag, men for
første gang stiller Tverrelvdalen med to lag.

I 2020 kan Kraftlagsturneringen i regi av Tverrelvdalen IL
feire 10 årsjubileum som regional 11-er dameturnering for
Finnmark og Troms. Jubileet hadde ikke vært mulig uten
ekstraordinær innsats av våre støttespillere i næringslivet
og i klubben Tverrelvdalen IL.

- Fra å slite med å ha stor nok spillerstall til ett lag, har vi
nå nok spillere til å stille to lag. En stor treningsgruppe gir
en helt annen mulighet for å utvikle spillerne gjennom
gode treninger. Det er stor entusiasme rundt damefotballen
i Dalen, forteller treneren.

- Det er lett å tro at turneringen går av seg selv, men
faktum er at det legges ned veldig mange dugnadstimer. For å skape gode rammer og gi turneringen høy
status koster det også en god del penger. Faktisk har vi et
utgiftsbudsjett på 90.000 kroner. Heldigvis har vi
all år klart å komme ut på plussiden, mye takket
være gode støttespillere som gjennom bidrag og
rabatter har gitt et godt grunnlag for pluss i regnskapet,
sier turneringsleder og trener for damelaget til
Tverrelvdalen IL, Jarle Mjøen.

- Hvordan klarer dere å få økonomien til å gå rundt i
en divisjon med mange bortekamper i Troms og ØstFinnmark?
- Fotallgruppa har gitt grønt lys for bruk av fly til tre
enkeltkamper i Tromsø. Det letter belastningen på spillerne.
Så har vi en langhelg i august hvor vi reiser med buss og
tar bortekampene mot Finnsnes og Furuflaten.

16

- Tilbakemeldinger fra lagene har vært at vi må øke
kvaliteten på dommersiden. Tidligere år har vi brukt
seniorspillere fra egen klubb som dommerassistenter
for å spare penger. Nå blir hele trioen satt sammen med
kvalifiserte dommere. Turneringen blir bedre, men vi tror
også dommerne blir bedre når de får trent sammen slik
som her.

Fotallgruppa til Tverrelvdalen er også i forhandlinger om
videreføring av hovedsamarbeidsavtalen med Sparebank1 Nord-Norge. Alt tyder på avtalen vil være signert
før vi kommer til påske. I så fall et samarbeid mellom de
to partene har eksistert siden 1981. Banken har stått ved
TILs side til tross for bankkrise og senere oppturer for den
nordnorske banken som er å finne i de fleste lokalmiljø i
landsdelen.

STUM AV BEUNDRING
I jobben med å hente inn noen ekstra kroner til turneringen
og damelaget har TIL vært i kontakt med ulike støttespillere
som allerede bidrar med bønn om litt ekstra hjelp.
Både for å sikre overskudd av turneringen, men også for å
møte en tøff økonomisk sesong.
- Positiviteten har vært enorm. Et eksempel er Byggmester
Bengt Andersen som fikk forespørselen om annonse i
programmet og svar ja øyeblikkelig. Til tross for at han
allerede er en av bidragsyterne var det hengt på en hale;
kan jeg hjelpe litt ekstra? Deretter kom beskjeden om
at han går inn med 10.000 til damelaget i TIL, forteller
damelagstreneren i TIL og legger til:

- Vi ønsker å styre noen av økonomien i samarbeidet rett
mot damefotballen. Jeg registrerer at damefotballen som
var nesten fraværende i Finnmark tidlig på 2000-tallet
er i sterk framgang, og at det gis et tilbud på ulike nivå
i Finnmark. At Tverrelvdalen IL tar ansvar for Kraftlagsturneringen synes jeg de fortjener kreditt for.
Jeg og banken er glad for at vi kan være med å bidra til
at damefotballen blir sterkere. Stadig flere damelag vokser fram, noe som gjør at også 3. divisjonen i Finnmark
er større og sterkere enn noen gang tidligere, sier banksjef Ult Tore Isaksen i SNN. Han mener det er naturlig for
en bank hvor befolkningen er majoritetseier, deler med

- Hva skal man si til noe sånt? Jeg blir stum av takknemlighet og beundring, og da jeg la ut dette på FB-gruppa
til damelaget haglet det inn med likes og positive
kommentarer.
17
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DRAKT-TEAMET
FOR DAMELAGET
damelag
damelag
2018 2018
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Tverrelvalen IL redbuterer i 2. divisjonen
i sesongen 2018 med gode støttespillere
profilert på spillerdraktene.

forespørsler fra bedrifter i Alta som har ønsket samarbeidet
med damelaget, og profilering på spillerdraktene.
Men vi har dessverre ikke hatt tilgjengelig profileringsplass.
Vi benytter samtidig anledningen til å gi en ekstra takk
til Fagtrykk som er vår profesjonelle og særdeles viktige
samarbeidspartner for trykk og reklame.

De siste inn på draktteamet vårt er Byggmester Bengt
Andersen og Job-zone. De siste dagene har vi hatt flere

damelag 2018damelag 2018
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KAMPOPP SETT FOR
KRAFLAGSTU RNERINGEN
PULJE 1
Alta IF
HIF/Stein
Tverrelvdalen 2
Varden

FREDAG 16.03
Alta IF - Tverrelvdalen IL................................ 19.00
Bossekop UL - Tverrelvdalen IL.......................20.10
Furuflaten IL - Polarstjernen IL........................21.15
Varden FK - HIF/Stein.......................................21.15

PULJE B
Tverrelvdalen 1
Furuflaten IL
Polarstjernen IL
Bossekop U

SØNDAG 18.03
Pulje A/4 - Pulje B/4...................................... 09.00
Pulje A/3 - Pulje B/3........................................ 10.10
Pulje A/2 - Pulje B/2........................................ 11.20
Pulje A/1 - Pulje B/1.........................................12.30

LØRDAG (forts.)
Tverrelvdalen IL - Furuflaten IL....................... 11.20
Alta IF - Varden FK...........................................12.30
NM-cup IL Nordlys - IL Norild......................... 14.00
NM-cup IL Tverrelvdalen IL - Hammerfest.... 16.00
HIF/Stein - Alta IF............................................ 18.00
Furuflaten IL - Bossekop UL............................ 19.10
Varden FK - Tverrelvdalen IL..........................20.20
Tverrelvdalen IL - Polarstjernen IL.................21.30

LØRDAG 17.03
Bossekop UL - Polarstjernen IL.................... 09.00
HIF/Stein - Tverrelvdalen IL............................. 10.10

TVERRELVDALEN ILs FOTBALLGR UPPES SAMARBEIDSPARTNERE
ALDERSBESTEMTE HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE:

HOVEDSPONSOR:

ØVRIGE DELSPONSORER FOTBALLGRUPPA:

DISSE HAR STØTTET KRAFTLAGSTURIN GEN MED ANNONSE I PROGRAMMET:
Finnmarkshallen • G-Travel • Fagtrykk Idé • Sparebank 1 Nord Norge • Elektro • Byggmester Bengt Andersen • Mannsverk Bygg, Eriksen Maskin • Alta revyen • Harila • Amfi • Job Zone • Alta Kraftlag
K R A F T L A G S T U R N E R I N G E N
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F O T B A L L K R E T S

Vi er sponsor for TIL
og ønsker lagene lykke til!
Heier på damefotballen i Alta.

Foto: ???

Foto: ???

Vi ønsker Tverrelvdalen IL
lykke til med Kraftlagsturneringen,
samt framtidig rekruttering og
talentutvikling.
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FINNMARK ER MED I
DAMETOPPEN I NORGE

Foto: Thor-Gøran T. Sørensen,TGS

Foto: Altaposten

L damer.

d rekrutteringen for BU
n, gjort en kjempejobb me

Terje False

Da BUL rykket opp høsten 2016 brakte
de Finnmark tilbake i toppfotballen.

vi stolt over vår prestasjon og hvor vi til slutt havnet på
tabellen etter at sesongen var ferdig.
Resultatet var faktisk så godt at BUL-damene var godt
forankret på øvre halvdel av tabellen i 1. divisjon. Det vister
at det er mulig for lag fra Finnmark å hevde seg, men ingen
må tro at det er enkelt.

Vi har vært vant til å stole på at de blå-gule herrespillerne
i Alta IF har holdt Finnmark inn i toppfotballen. I 2017 var
de et stykke unna, og vi måtte stole på damene. Nærmere
bestemt BUL-damene.

- Ingenting av dette hadde vært mulig dersom det ikke
hadde vært for et unikt samarbeid først og fremst mellom
klubbene i Alta og videre i Finnmark. Det at man tenker
på individet og lar de jentene som har lyst og potensiale
spille for vår klubb. Vi er stolt over Bossekop UL som
legger til rette for at jenter i Alta og Finnmark skal få
utvikle seg videre til sitt neste nivå. Og det føles godt å
ha entusiasme og engasjement fra byen Alta og fylket
Finnmark, påpeker treneren.

- 2017 var et historisk år for oss med å få debutere i allnorsk
1.divisjonsspill. Det å få reise rundt i Norge å møte andre
lag har vært et mål som vi har hatt lenge, klargjør trener
Odd-Inge Johansen og legger til:
- Vi er veldig prestasjonsrettet i vårt arbeid og lar aldri
resultatfokus komme utviklingsareidet vårt. Samtidig er
24

BUL har hatt mye å juble for å damefotballen de siste sesongene
Arbeidet for 2018 er allerede godt i gang og BUL er nå inne vegne av 1. divisjonslaget til BUL som i år lar BULs andrelag
i en hard treningsperiode.
forsvare klubbfargene i Kraftlagscupen.
Hos andrelaget har Terje Falsen full kontroll slik han
- Et godt treningsgrunnlag og samhold har tatt oss dit vi har hatt det med rekruttspillerne på damesiden i flere
er i dag, og vi trigger hverandre hele tiden på å ta nye sesonger. Han har fått nye spillere inn, men kan samtidig
steg. Fra troppen som vi avsluttet med i 2018 har vi mistet ikke regne med like mye drahjelp fra 1. divisjonslaget som
Ida x 2. Men håper at Ida Sønvisen Suhr (gravid) fra Dalen tidligere, mye fordi mange av de unge er tatt inn i stallen
kommer tilbake etter hvert. Vi har fått to flotte «valper» til Odd-Inge.
fra Alta IF, Mari Ek og Kirsten Helsvik Nilsen. To spillere som
kommer til å gjøre seg bemerket i Alta-fotballen årene - Vi har et bra lag, og skal vite å gi alle kamp om poengene.
fremover. I tillegg er det flere lokale jenter fra BUL og Alta- Vår mål er ikke kun poeng og seire, men være et godt
området som etter hvert banker på vår dør.
tilbud som gjør at flere jenter fortsetter med fotballen og
har et godt og seriøst tilbud, sier Falsen som må tåle at
- Vi skal jobbe hardt for å etablere oss som et godt hans jenter er favoritt i Kraftlagsturneringen.
1.divisjonslag. Slik at jenter med en indre drive og Men mye avhenger hvor mange spillere fra 1. divisjonsnysgjerrighet har en god arena lokalt for utvikling før de troppen som blir tilgjengelig for Falsen i turneringen.
tar nye steg på et høyere nivå, lover Odd Inge Johansen på
25

FYLLER 20 ÅR MED
DAMEFOTBALLVAKUUM

Foto: Polarstjernen

Polarstjernen

Ove Eriksen
Jan Martin Eriksen

tlf: 90 88 47 87

ove@eriksenmaskin.no

tlf: 95 23 21 14

Polarstjernen har satt
damefotballen på kartet.

Målet for Polarstjernen denne sesongen er å fortsette å ta steg, både sportslig og som «merkevare».

Første helgen i mars dro hele troppen over til Finland
for å forberede seg. Bra opplegg og ikke minst
fysisk sterk motstand møtte Polarstjernen.

- Vi har ett 20 års vakuum å tette igjen. Det fyller
vi nå opp. Så vi håper å vise unge og voksne jenter
at man kan få lov å spille fotball i Vestre Jakobselv/
Vadsø, og ikke må flytte langt når man er 15-16 år
for å møte sportslige utfordringer.
Vi har også påbegynt et samarbeid med Norild ,
hvor de eldste jentespillere også er en del av våres
«stall» og vi kan bruke de ved behov og mulighet.

Laget spilte 2-2 fredag og tapte 5-2 lørdag mot RoPs.
Så ble det tap 4-2 mot Rovaniemi United på søndag.
Tøft med tre kamper på 39 timer.
- Vi har kommet godt i gang. Har fortsatt å bygge
på positivitet rundt laget , jobber mye for å skape
kultur og engasjement for damefotball, og ikke
minst lage fundament for et prosjekt som kan vare
over tid, sier hovedtrener Morten Jakola.

Vi har en sårbar stall, så det er helt nødvendig for
framtidig rekruttering, forteller Morten
Ett par av Polarstjernens nye unge rekrutter vil få
sine første kamper i Kraftlagsturneringen.

Vi støtter
damefotballen
i oppturer
og nedturer!

2. DIVISJONENS
TOPPLAG
UTFORDRER
Furuflaten går inn i en spennende
sesong. 10 nye spillere er klare,
og en stall med 30 spillere gjorde lag også 3 div mulig.
- Vi har hatt en god trenings vinter med mange og gode
og varierte økter. Utfordringen blir å få samspilt laget med
så mange nye spillere. Vi er en fin blanding av spillere, og
dette vil gjøre konkurransen opp mot en 2. div-stall mye,
mye større en tidligere. Samtidig får vi en flott arena i 3.
div med mange spennende lag, sier trener Stig Ditlefsen.
Han ser på andrelaget i 3. divisjon som en arena der er
mulig å spille seg inn i Furuflatens 2. div-stall.
- Vi har i år mange med mye fart og kraft og ser for oss et
år på rundt midten av tabellen.
Har også fått styrket trener stabben med Janne Elveslett
og Eirin Larsen og med Jill Karin Nilsen som lagleder. Derme, påpeker den rutinerte dametrenern og synser om at
Furuflaten er godt forberedt inn mot sesongen.
- Som favoritter i år så vil det overraske hvis ikke Tromsø
og TUIL blir liggende på topp med to gode utfordrere i Polarstjernen og Porsanger, påpeker Stig og ønsker samtidig
alle i 2. og 3. div lykke til med sesongen 2018

Stig Ditlefs
en

NYE SPILLERE INN:

Ingunn Stenersen (TUIL)
Victoria Lange (Fløya)
Henriette Forfang, (Fløya)
Marthine Dalvik (Nordreisa)
Marie Nyvoll (Nordreisa)
Malin Hansen (Nordreisa)
Mariell Fossbakk (Nordreisa)
Ingrid Nyvoll (Nordreisa)
Siril Høyer, (Nordreisa)
Lise Samuelsen (Nordreisa)

Vi støtter damefotballen og
ønsker lagene lykke til med sesongen
og Kraftlagsturneringen.

UNGE OG LOVENDE

Damelaget Alta IF - anno 2018

Årets utgave av Alta IFs damelag er historisk
på flere måter.

Det er ikke bare tidenes yngste lag, det er også første
gang man samarbeider med en naboklubb for å stille
lag. «Damelaget» er et rent jentelag, bestående
av 5-6 av de beste 2003-jentene i klubben, de
8-10 beste 2002-jentene i klubben og de 6-8 beste
2001-jentene fra naboklubben Nerskogen IL.
Samarbeidet kom i stand etter at Alta IF lenge ikke
lykkes med å finne trener til laget, og dermed måtte
takke nei til plassen i 2. divisjon.

WWW.HARILA.NO

BESØK VÅR

- SIDE

Da Vidar Lillegård kom inn som trener sent i januar,
hadde stammen i damelaget fra 2017-laget enten
gitt seg eller gått til andre klubber.
Lillegårds fokus er ikke resultater, men å utvikle de
mest interesserte og flinke jentene i de gode og
suksessrike årgangene 2002 og 2003 i Alta IF, og de
mest ambisiøse jentene i naboklubben i øst.
Med årets løsning har man på sett og vis startet helt
på nytt med damefotballen i Alta IF, der man aldri
tidligere har sett en bedre ettervekst, med 90-100
jentespillere i alderen 13-16 år på tur opp og fram.
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Med

SATSER 6,3 MILL PÅ
NY-STADION

lokalt

Naturgressbana i Dalen lover på overtid.

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

Kompetanse

Turisme

BOLYST

Natur

Lag og foreninger

Gründervirksomhet

Det gode samfunn
Arrangementer

Kulturtilbud

Lokalt engasjement
MENNESKENE

Studenter

IDRETTSGLEDE

DUGNADSÅND

1. mars vedtok et enstemmig årsmøte i Tverrelvdalen IL å gå i gang med to store anleggsprosjekt,
oppgradering av hovedstadion fra naturgress til
kunstgress, samt et skileikanlegg vedboligfeltet.
Totalkostnad ni millioner kroner hvor kunstgesset
alene er kostnadsberegnet til 6,3 millioner kroner.

I 2006 la Tverrelvdalen IL om fra grus til kunstgress på sin
ande stadion, et anlegg som alle er veldig godt fornøyd med.

Bakgrunnen for at naturgressbana som ble anlagt
i 1984 nå lever på overtid er at det går svært store
ressurser til drift og vedlikehold.
- Brukstida på naturgress er svært begrenset. Den
tas i bruk først i juni og da er det stort sett kun
A-laget som får trene og spille kamper her. I tillegg
kommer Altaturneringen med intensiv bruk over ei
helg, men da med det resultat at bana må stenges
midlertidig eller bruken begrenses på grunn av slitasje, sier leder i Tverrelvdalen IL, Geir Roger Bakken.

Årsmøte i Tverrelvdalen IL ga sin enstemmige tilslutning
til et historisk anleggsløft i klubben.

Han forteller at telleverket på klipperen viser flere
hundre timers bruk hvert år, i tillegg kommer vanning, gjødsling, merking, tilsåing med mer.

AMFI Alta har hjertet i lokalsamfunnet

Anleggsmaskinene ruller inn på stadion i slutten av
april/begynnelsen av mai. Kunstgresset vil ventelig være lagt før sommerferien, men anlegget ikke
klart til kamp før etter fotballferien og til Altaturneringen først i august.

- Kunstgress er ikke vedlikeholdsfritt, men vi har
svært gode erfaringr med den andre kunstgressbana vi har. Den ble lagt opp fra grus til kunstgress,
men er akkurat for liten til å bli godkjent for spill
i 2. og 3. divisjon. Med damelaget i 2. divisjonen i
år ble det ytterligere et argument for å oppgradere
hovedstadion vår, påpeker Bakken.

- Ikke bare selve spilleflaten, men hele anlegget
rundt vil få en ansiktsløfting. Det er bare å glede
seg til å komme til Tverrelvdalen for å spille fotball,
er hilsenen fra idrettslagslederen.

AMFI Mye å glede seg til. Alltid.
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melag 2018

Vi er i 2018 blitt
stor sponsor for
fotballgruppa til
Tverrelvdalen IL.
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Lykke til med
arrangementet!

