
JUNI 2016

TIL-avisa

Lever med 
presset

Mannen 
bak TIL

Best uten 
rive

Landslagssjef Roger Finjord har al-
lerede vært i hardt vær i sin nye 
jobb, men er ikke overrasket over 
kritikken som har kommet. 

Side 23

Edvart Myreng er kanskje  den vik-
tigste enkeltpersonen i TILs snart 
100 år lange historie. TIL-avisa  
presenterer ildsjelene.

 Side 12 og 13

Daniel Reginiussen har vært TILs 
beste spiller i vår, men er definitivt 
ikke en mann for sin rive. 

Side 2

Jokeren setter 
TIL på kartet

Verdensmester i langrenn 
sikrer A-laget til Tverrelv-
dalen IL både poeng og 

oppmerksomhet.
Side 8 og 9
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AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

Det gode samfunn
Lokalt engasjement
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Lag og foreninger
Gründervirksomhet
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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
Dømmer 
for TIL

Martin Andre Aslaksen

Tverrelvdalen IL har fra før 
Finnmarks eneste topp-
dommer, Tom Egil Olsen. 
Nå har Martin Andre As-
laksen startet i fotsporene 
til Tom Egil.

Martin Andre Aslaksen har i 
lengre tid påtatt seg dommer-
oppgaver for TIL, men har ikke 
hatt de formelle papirene på 
plass. I løpet av våren har han 
gjennomført dommerkurs. Der-
med er Tverrelvdalen IL repre-
sentert med en ny dommer.

Vi gratulere Martin og sender 
med følgende hilsen fra grup-
peleder Ole Andersen: 

– Vi skal gjøre hva vi kan for å 
legge til rette for at du kan ut-
vikle det som dommer. Gratu-
lere og vær ikke redd for å ta 
kontakt om det er noe vi kan 
bidra med.

Til TIL-avisa sier Martin at han 
allerede har hatt sine første of-
fisielle dommeroppdrag i form 
av seriekamper på aldersbes-
temt nivå.

– Jeg syntes det var artig, og 
fikk både gode tilbakemeldin-
ger og en del tips fra min vei-
leder Tom Egil Olsen som har 
stilt ringside når jeg har vært i 
aksjon.

Miniguttene scorer stort både på kvalitet og kvantitet.

 Tverrelvdalen IL sine minigutter består av ca. 15-17 ivrige gutter som 
møter velvillig opp på trening og gjør en kjempeinnsats. De elsker å 
spille kamper men synes det er minst like artig med øvelser som byr 
på konkurranse dem imellom!

 Trener Geir Ove Mannsverk prøver å holde de i tøylene så godt han 
kan.

– Stort sett går det veldig greit. Guttene er dedikert det de holder på 
med, sier den engasjerte treneren.

Trening med trøkk og humør
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Ole Andersen telte på knappene 
før han sa ja til ledervert i fotball-
gruppa.

Han bruker enormt med timer adminis-
trativt i en klubb som har minimalt med 
ressurser i form av fast ansatte, men er 
samtidig med der aktiviteten skapes; 
enten det er som en viktig ressurs i ba-
nekomiteen med praktisk innsikt i mye, 
eller ute på feltet som trener for alders-
bestemte utøvere.

– Min jobb som leder er å skape fel-
lesskap og få folk til å trives, enten det 
er aktive eller de mange som tar dug-
nadstak. Vi har etablert et postulat i god 
Rosenborg-ånd: Sammen er vi sterke. 
Det håper jeg at hele klubben får et ei-
erforhold til. Vi er få og må ta løftene 
i fellesskap, ellers er vi sjanseløse, sier 
Andersen.

 Han viser til det som kanskje har vært 
Dalens beste spiller på vårsesongen sa 
til Altaposten etter at han hadde avgjort 
kampen mot HFK på overtid:

«Det tar ikke lang tid å komme ned 
på jorda igjen når man spiller i Tverrelv-
dalen. Jeg var høyt oppe i går, men var 
samtidig helt tom etter matchen og lan-
det i senga kort tid senere. Nå retter vi 
fokus mot morgendagens dugnadsøkt 
på gressbanen som trenger kjærlighet 
og pleie slik at vi så fort som mulig kan 
begynne å spille utendørs. Folk i Tver-
relvdalen jobber nærmest døgnet rundt 
for at vi skal ha best mulige banefor-
hold. Det minste vi kan gjøre er å ta 

raka fatt og hjelpe litt til.»
Fikk pæs
Da rakedugnaden tok til fredag etter-
middag glimret imidlertid Reginussen 
med sitt fravær. Da et historisk høyt 
frammøte på den årlige dugnaden 
nesten var over, og det kun var det sosi-
ale med kaffe og grillmat som gjenstod, 
kom matchvinneren i finstasen.

– Jo, da han fikk høre det. Men alle vet 
at den holdningen Daniel proklamerte 
i Altaposten er ekte, og at at han kom 
på dugnaden så raskt han var ferdig på 
jobb. Derfor var han også penere kledd 
enn oss andre. I det hele tatt er jeg stolt 
over alle de voksne spillerne, både på 
A-laget, rekruttlaget og damelaget, for 
holdningene de har til dugnad. De vi-
ser daglig til at det er noe i uttrykket at 
«sammen er vi sterke», klargjør grup-
pelederen.

Han peker på en rekke ildsjeler i klub-
ben, men trekker spesielt fram Geir 
Roger Bakken som har påtatt seg le-
dervervet i hovedlaget, men stiller opp 
med en enorm innsats i hverdagen for 
fotballgruppa.

– Det er imponerende, og Tverrelvda-
len IL skal være utrolig glad for at vi har 
Geir Roger i klubben.

– Alle må få spille
Andeersen forteller at fotballåret har 

mange høydepunkter, men også noen 
skuffelser. En av dem heter Liverpool, 
og Andersen har tatovert inn klubbem-
blet på kroppen. Også Bodø Glimt står 
høyt i kurs hos Ole som har en fortid 

som keeper i klubben, rett nok ikke på 
A-laget. Tapet for Liverpool mot Sevilla i 
Europaleague satt hardt i, men har blitt 
oppveid av oppturer med lagene til Da-
len.

– Resultater er ikke alt, spesielt ikke 
på aldersbestemt fotball. Som trener 
på et småguttelag som spiller nierserie 
med en stall på nær 20 spillere med 
stor kvalitetssprang, har jeg og medtre-
ner Geir Hågensen fått kjenne på hvor 
vanskelig det er å få gitt alle spilletid. 
Samtidig må laget fungere slik at det gir 
mestringsfølelse for spillerne. Et fantas-
tisk treningsoppmøte sier meg at vi har 
gjort mye rett selv om vi har måtte tåle 
en del tap. 

Han var også med å arrangerte 
Kraftlagsturneringen, en regional da-
meturnering i april. Stemningen og det 
han så av sportslig kvalitet hos dame-
lagene gledet han ekstra, ikke minst 
fordi Dalen nå er på vei tilbake for fullt 
på damesiden. Også Sparebank1 Cup 
som har vokst seg til over 100 lag fryder 
hans fotballhjerte.

Fantastisk næringsliv
Andersen er imponert over mange i 
egen klubb, både aktive og støttespil-

lere, men gir mesteparten av æren til 
Altas næringsliv for den aktiviteten som 
er skapt. 

– Det er bare rett og slett fantastisk, 
og jeg håper at næringslivet tar takken 
vi sender ut for en ny kontrakt, eller an-
nen form for økonomisk støtte, som et 
ekte uttrykk for vår takknemlighet. For 
oss er det ikke bare de store kontrakte-
ne, men de mange litt mindre, som gjør 
at vi kan drive slik vi gjør. Bedrifter uten 
noen som helst tilknytning til idrettsla-
get kommer oss i møte på en positiv 
måte, understreker Ole Andersen.

LIDENSKAP: Ole Andersen har over-
tatt ledelsen av fotballgruppa i Dalen 

i en tid med historisk høy aktivitet. 
Samtidig har han en rød lidenskap 
i England og gul i Norge, i form av 

Liverpool og Bodø Glimt.

GODT GJORT: Det skal være artig å være på dugnad i Dalen og da trenger man gode ambassadører for dugnadsjobben. Daniel Reginiussen frontet rakedugnaden av gress-
bana  i Altaposten, men måtte tåle mye fleip da han selv ført kom da kaffen ble servert og alt var gjort, for øvrig tidenes raskeste rakedugnad på gressbana. 

– Drar lasset i lag

Endelig forhold for å spille fotball i 
friminuttene.

Elevene ved Tverrelvdalen skole har hatt 
dårligst aktivitetsforhold i friminuttene av 
samtlite skoler i Alta, i alle fall når det er 
snakk om fotball som er den mest populære 

aktiviteten. Det største aktivitetsarealet har 
i mange år vært en asfaltert plass mellom 
veien og skolen. Nå har skolen i Dalen fått 
tilgang på kunstgress fra Finnmarkshallen 
som er skiftet ut, og når nytt skoleår ringes 
inn til høsten vil elevene ha en helt ny hver-
dag med tanke på aktivitet og fotballspill.

Asfalt byttes 
med kunstgress
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Finn Hågen Krogh var ikke 
talent nok til å bli tatt ut på 
toppidrett på videregående 
skole.
Rett nok må vi legge til at han søkte på 
fotball, men ble veid og funnet for lite 
talentfull. Når denne døra lukket seg 
ble det likevel toppidrett på videregåen-
de, men da med ski som hovedidrett.

– Husker jeg ikke helt feil var det svært 
fornuftige og meget dyktige trenere som 
Roger Finjord og Tor Oskar Thomassen 
som hadde den vanskelige jobben med 
å rangere talentene som søkte top-
pidrett i denne første fasen av tilbudet 
ved Alta videregående skole. Kanskje 
så de Finn Hågen som et større talent 
innen ski, og styrte han bevisst i den 
retningen selv om han hadde søkt fot-
ball? Likevel er dette et eksempel på 
hvor vanskelig det er å fastslå hvem 
som er talent eller ikke, sier Jarle Mjøen 
som trener for guttelaget i Dalen hadde 
jobbet med Finn Hågen i to år på fot-
ballbanen.

Veiskille
Selv forteller Finn Hågen til TIL-avisen 
at han som United-fan er opptatt av god 
fotball og spillet med lærkula, og at han 

synes det er steika artig å spille fotball. 
I 2016-sesongen har han flere trenin-
ger med A-laget til Dalen bak seg, både 
vinter og vår. Han sesongdebuterte i 3. 
divisjonen borte mot Skjervøy og spil-
te fra start av da Dalen slo HFK 3-2 i 
Finnmarkshallen i vår. I denne kampen 
markerte han seg som en av de beste 
Dalen-spillere.

– Han fikk mye oppmerksomhet i riks-
media da han for noen år tilbake selv 
spøkte med at han med litt trening kun-
ne spilt seg inn på lag i Tippeligaen . Jeg 
er nok ikke helt av samme oppfatning, 
men tror at han kunne nådd langt også i 
fotballen med hans talent for å trene og 
skape egen utvikling. Fotballgrunnlaget 
er bra når han går inn og dominerer i 
3. divisjonen med relativt lite fotballtre-
ning bak seg,  vurderer spillerutvikler i 
Tverrelvdalen, Jarle Mjøen, og legger til:

– Dalen har i alle fall Norges best tren-
te fotballspiller. Tviler på at noen har 
bedre O2-opptak, kanskje med unntak 
av Petter Northug, som også har vært å 
se på fotballbanen for Mosvik i lavere 
divisjoner.

Ingen barnestjerne
Selv er Finn Hågen ut fra egne opple-
velser helt på linje med alle forskere på 
idrett som advarer mot rangere talenter, 

og hvem som vil bli best,  helt ned i bar-
ne- og ungdomsårene til utøverne.

– Jeg var ingen barnestjerne, men 
tvert om ganske langt bak på resultat-
listene. Det var idrettsgleden som drev 
meg, og kombinasjonen av ski om vin-
teren og fotball på sommeren var helt 
perfekt for meg. Hadde neppe vært 
der jeg er i dag uten allsidigheten, og 
dermed gleden ved å trene hadde vært 
tilstede.

Når Finn Hågen nå bryter med 
landslagsledelsen mer eller mindre ut-
talte advarsel om å holde seg unna fot-
ballen og skaderisikoen som ligger her, 
er det fortsatt hans unike egenskap til å 
ta egne valg ut fra hva som føles riktig 
for han selv som er avgjørende.

– Det handler egentlig om å skape 
energi og lyst. Det gir meg veldig mye 
å få trene med kompisene i Dalen, og 
er takknemlig for å få sjansen også i 
noen kamper hvor det passer inn i tre-
ningsopplegget mitt for å bli best mulig 
skiløper.

Han peker også på landslagskame-
rat Emil Iversen Fra Trøndelag som et 
eksempel at talentbegrepet må brukes 
med forsiktighet ned i aldersklassene. 
Da Iversen deltok i hovedlandsrennet 
i Alta som ungdom var han ifølge seg 

selv en av landets dårligste skiløpere 
i sin klasse. Det var knapt løpere bak 
han på resultatlista. 

– Emil er vel det mest ekstreme ek-
sempelet på  en «slow-starer». Han er 
kommet som en kanonkule og kan fort 
etablere seg i den ypperste verdenseli-
ten, påpeker Finn Hågen om landslag-
skompisen.

Talentplukking
Trener og lektor i idrettsvitenskap, Truls 
Roaas, mener det er altfor mye fokus 
på unge talenter i barneidretten. Han 
advarer mot å plukke ut såkalte talen-
ter allerede i barnefotballen, og mener 
dette er med på å øke frafallet i idretten.

– Den største feilen i mine øyne er tid-
lig seleksjon. Det at man velger ut tidlig 
og prøver å spå hvem som skal bli gode 
og hvem som skal få mer trening. Det er 
så stor usikkerhet i menneskers utvik-
ling, og spesielt barn og unges utvikling. 
Jeg mener det å drive tidlig seleksjon er 
det største problemet i barneidretten, 
sier Roaas.

Fotballen versting
En ny fotballsesong er godt i gang også 
for de yngste, og dermed starter også 
debatten om hvordan barne- og ung-
domsidretten skal drives.

– Vraket fordi han ikke var talent

Tromsø-talent: – Alltid bakerst i køen
Fredrik Michalsen (19) har beina 
fortsatt godt plantet på bakken, til 
tross for en solide debut i Tippeli-
gaen. 

 – Jeg har fått gode tilbakemeldinger fra familie, 
venner og trenere. Det har vært veldig artig, sier 
Michalsen til avisen  iTromsø etter en debut i 
Tippeligaen som får fotballkjennere til å sperre 
opp øynene.

På iTromsøs spillerbørs fikk 19-åringen karak-
teren seks (av 10) etter kampen. Tromsø IL vant 
kampen på bortebane mot Stabæk i mai med 
3-0, og med Fredrik i en svært sentral rolle. Å ta 
av er ikke aktuelt for 19-åringen.

– Det er ikke noe problem. Dette var én kamp, 
som vi vant. Det ble en god kamp til slutt, men 
det er det. Man har mye å bevise før man kan ...

– ...bli stor på det?
– Nei, det er ikke min stil, og det har aldri vært 

det. Jeg er en veldig hardtarbeidende person og 
har alltid vært det, sier Michalsen.

Aldri på kretslag
Han har aldri noen gang blitt tatt ut på et krets-
lag, og føler at han aldri har vært noe stortalent.

– Jeg har begynt bakerst, uansett hvor jeg har 
vært, og jobbet meg fremover. Jeg har alltid hatt 
et brennende ønske om å bli god, sier Michal-
sen.

– Hva er oppskrifta for suksess?
– Det er kun trening og et ønske om bli god. Og 

i tillegg at man har det veldig artig. Man har spilt 
så mye fotball opp gjennom årene og hatt det 
utrolig artig. Det tror jeg også er en viktig faktor, 
sier han altså til avisen iTromsø.

JOBBET SEG GOD: Fredrik Michalsen er et 
eksempel på at treningstalent er viktigere enn 

sportstalent. (foto: Øyvind Sivertsen)

Dalens nye helter. Guri Mjøen og Tom-
my Berg har ansvaret for mygg gutter 
født 2011 til og med 2009. Trenerne 
forteller at dette er en posetiv gutte-
gjeng som lover å bli Dalens nye helter. 
Fokuset i år er lek med ball, all trening 
innholder mest  mulig ballberøringer, 

noe gutten synnes er gøy. – Vi har tre-
ninger en gang i uka med maks en time 
og ønsker at de skal holde på med bal-
len uorganisert, sier trenerne.
Fotball er gøy, fotball er samhold og 
trygghet. Fotball er livet, og som gutte-
ne sier; Heia TIL.  

Dalens kommende 
helter

På bildet ser vi 
Vegard Thomassen 
i godt driv og lar 
han representere 
mygg gutter.
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TIPPELIGASPILLER? Finn Hågen er til tross for å ha satset for 
fullt på ski fra 16-årsalderen blitt en habil fotballspiller og her ser 

vi hvor glad han er for å ha vært med å slå HFK 3-2 for klubben 
i sitt hjerte, Tverrelvalen IL. Selv fikk han omtale i riksmedia da 
han for et par år siden hevdet at han kunne vært Tippeligaspiller 

med litt mer fotballtrening.(Foto: Steffensen, Altaposten)

– Vi må heller bli dyktigere til å gi de 
oppgaver og følge dem opp i lærings-
prosessen. Men vi må slutte med å 
være så bombastiske på å si at han eller 
hun blir best, sier han og legger til:

– Hva er det du ser etter når du sier 
noen er et talent? Plukker du ut han 
som er best i øyeblikket, eller den som 

viser størst vilje til å trene, eller kanskje 
etter fysisk størrelse? Når de er 12–13 
år gamle og har lyst til å drive idrett, 
må trenerne være så gode at de hel-
ler gir de oppgaver og følger de opp. 
Så får heller fotballforbundet, hånd-
ballforbundet eller skiforbundet sende 
ressurspersoner ut for å hjelpe trenere 

og lagledere med å gi dem god trening, 
mener Truls Roaas.

Målet med barne- og ungdomsidretten 
er både å få med dem som har de beste 
forutsetningene for å bli gode, og samti-
dig ta vare på alle sammen i ei gruppe. 
Det er ikke alltid så enkelt.

– Det å drive aktiviteten som lek er vik-
tig, og det vil gi interesse til mer læring. 
Det er her de mer uorganiserte idrette-
ne vinner fram fordi de får drive på en 
måte de ønsker selv. For den vanvittige 
seriøsiteten som noen trenere har, fun-
gerer ofte dårlig i barne- og ungdom-
sidretten, mener Roaas.

– Vraket fordi han ikke var talent

Myggjentene skal bli bedre enn gutta.

Myggjentelaget har fått mange nye spillere i 
år, jenter født i 2008,09,10 og 11.  På tre-
ning er det mye lek, men også mye spill og 
ball-øvelser. Trenerne melder om en herlig 
gjeng med godt humør som virker som de 
synes det er artig å være på fotballtrening.  I 
år er det Brita Johansen, Geir Roger Bakken, 
Anita og Jøran Hågensen som er trenere.   

TIL`s myggjenter
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SAMMEN ER VI STERKE
... er slagordet til Tverrelvdalen IL fotball

Med en samarbeidsavtale som strekker seg 
fram til 2019 er vi også på laget.
Vi styrker dere – dere gjør oss sterkere!

Humleveien 9, 9515 Alta • Tlf. 900 15 752
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En ekstra hilsen fra Svein Ove 
til tidligere lagkamerater: 
– Stå på og gi full gass!

Vi er stolt sponsor 
av Tverrelvdalen IL og 
har stor tro på suksess 

i kamp med Troms- 
og Finnmarkslagene 

i 3. divisjon!
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BUL vil fjerne tilfeldighetene i spiller-
utviklingen.

Lasse Sørnes har over flere år jobbet med spillerut-
vikling, både som aldersbestemt trener og i sportslig 
utvalg i BUL, som for øvrig ledes av en gammel stor-
spiller i Alta IF og BUL, Tor Even Stamnes.

– Vi har over flere år  utviklet en sportsplan og hatt 
et operativt sportslig utvalg som sammen med ledel-
sen i fotballgruppa og trenere har innført de samme 
kjørereglene for alle kullene i BUL. Vi har stor tro på 
«klubben som sjef-prinsippet» fremfor foreldrestyrte 
årganger.  Det skal være en «blå» tråd fra spilleren 
trør inn i barneidretten til den er seniorspiller, påpeker 
Sørnes overfor TIL-avisa.

Mest spennende spillere
Han synes det det er litt vanskelig å trekke frem 
enkeltspillere i en klubb med så mange flinke og 
«upcoming» fotballspillere. Likevel gjør han unntak.  
Av de yngste som nå har kommet opp tidlig i A-lags 
sammenheng så mener Sørnes at det ikke er mulig 
å  komme utenom Marco Johannessen, Aleksander 
Kjellmann og Eline Hegg. 

– Her er tre spillere som har aktivt hospitert i klub-
ben over år, og vært ekstremt dedikert på trening. Dis-
se får nå følge av Runa Lillegård, som har vært med 
BUL det siste året, til Stavanger på landslagssamling. 
At disse fire i dag er en av Nord-Norges beste spillere 
innen sine årskull er det ingen tvil om, og det er mye 
opp til dem selv nå hvor langt de ønsker å nå, er den 
bestemte oppfatningen til Sørnes før han legger til:

– Jeg håper vi innen noen år kan se en BUL spiller 
i øverste divisjon. Vi i BUL ønsker i alle all å legge til 

rette for at disse to og alle andre som har ambisjoner, 
skal få det beste fundamentet i Finnmark for videre 
satsing. Uansett om ambisjonene er å spille Premier 
League, eller i lokal 5.divisjon.  

Sportslig utvalg
Sørnes peker på viktigheten av  å ha sportslig utvalg 
for å stake ut en kurs, for hvilke fokus områder klub-
ben skal ha.

 – Sportslig utvalg bør bestemme det overordnede  
fokus på  treningene. Ikke minst er det viktig å ha et 
organ som kan ta de vanskelige avgjørelsene når de 
kommer, for de kommer i et idrettslag. 

Han viser til at det er innført regler for hospitering og 
differensiering på på ungdomskullene.

– Dette var før et meget betent område, men det å ha 
en sportplan og en forklaring på hvorfor dette gjøres 
har vært viktig. Vis er nå fruktene av dette arbeidet, og 
talentene florerer nedover årskullene, uten at det skal 
ha hatt innvirkning på bredden. 

Klare treningsmål
Hvilke grep har BUL tatt for å få fram spennende 
unge spillere. Sørnes peker på at det viktigste er kon-
tinuitet, plan og klare prioriteringer.

– Jeg kan avsløre at på treningene til BUL så fokuse-
res det mye på 1F, smålagsspill, overtall og overgan-
ger, samt en del fysisk trening. I tillegg til dette krydrer 
trenerne sine treninger med egne «triks», påpeker 
den tidligere Neverfjord-spilleren.

Utopier
Når det gjelder hvordan få frem talenter, så vil Sørnes 
ha bort troen på utopier. Samtidig er BUL er en bred-

deklubb som ønsker å gi deg det beste springbrettet 
til å bli så god som du vil.

– En kan ikke gå rundt å tro at det er «en årgang» 
som skal bli verdensmester, og at en må satse akku-
rat på denne årgangen siden det er så mange tidlige 
talenter, ivrige og ressurssterke foreldre med mer. Jeg 
tror en del klubber ser for seg at for eksempel årgang 
2001, den skal spille A-lags fotball når den blir stor, 
for her har vi et ressurssterkt kull.  Men det er ikke 
sånn det fungerer. Det er en utopi. Det handler om å 
gi alle kullene så mye som mulig av de samme mu-
lighetene, se på tvers av årskullene og gi de som vil 
trene mye en mulighet. Alle må bli sett uansett du er 
liten av fysikk eller stor. Så til slutt så må en ikke være 
redde for å skape enere. De som vil bli god, de skal få 
lov å bli god i BUL. 

HARD JOBBING: BUL skal både 
produsere gode fotballspillere og ta 

vare på bredden, sier Lasse Sørnes i 
sportslig utvalg i BUL.

Bilde 2 GOD: Eline Hegg og Runa Lillegård er to 
av landets beste undomsspillere og et produkt av 
god spillerutvikling i helholdsvis BUL og Alta IF.

Klubben 
som sjef

Minijentene trener 2 ganger i uka fra Mai til Sep-
tember. 

Vi deltar med et til to lag på det meste av turne-
ringer som arrangeres i vår region. Av og til stiller 
vi rene klasselag, mens andre ganger mikser vi 

2006- og 2007-årgangene. Her er 2007-gjen-
gen: (fra venstre) Johanna, Malin, Guro, Marti-
ne og Hanna.

Foran: Charlotte. Trenere: Ørjan Bakken og Jarl 
Erik Aas

Stiller flere minijentelag 
– her er 2007-jentene
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I god Olsen-banden ånd så 
går A-laget til Dalen inn i se-
songen med en god plan.

Planen til trenerne Tom Helge Thomas-
sen og Magne Medlie er neppe like 
genial som Egon Olsens, men den skal 
holde til å rane til seg nok poeng til å 
markere seg i 3. divisjonen Troms/Finn-
mark.

– Det er på ingen måte min plan, men 
klubbens. Da opprykket var klart i fjor 
ble det igangsatt en prosess rundt vide-
re satsing rundt A laget. Sammen med 
daværende gruppeleder Geir Roger 
Bakken og Jan Erik Johnsen hadde vi 
mange møter for å løfte laget ytterligere, 
sportslig, men ikke minst hele pakken 
rundt laget, forteller spillende hovedtre-
ner Tom Helge Thomassen.

Endret spillerstall
I samtalene var spillerstallen sentralt. 
Sterke spillere som Svein Ove Thomas-
sen og Nicolai Skorpen er i dag i Alta IF 
og BUL. Spesielt Svein Ove med hans 
ekstremferdigheter har blitt en utfor-
dring å erstatte. Thomassen vurderte 
lenge fortsatt spill for Dalen, men valgte 
til slutt å forsøke å spille opp Alta IF i 1. 
divisjonen.  

Etter TIL-avisas vurdering er det umu-
lig erstatte Thomassen direkte, men i 
sum er likevel Dalen bedre rustet per 
i dag enn da opprykket var et faktum. 
Jonathan Linnes er kommet inn på 

keeperplass og vil være en av divisjo-
nens beste keepere. Kampene i april 
og mai mistet Linnes, men på plass er 
han svært viktig. I tillegg er Steffen Stri-
feldt med en sin enorme fysikk i år i rød 
drakt for å gjøre tjeneste i midtforsvaret. 
Han er en spiller som motspillerne gjør 
lurt i å telle både bein og armer etter å 
ha vært i duell med. Siste nyervervelse 
er Magne Henriksen, også han kommer 
fra Rafsbotn som Linnes og Strieldt. 
Henriksen er en løpsmaskin med god 
all-roundferdigheter. 

I tillegg har Hans Kristian Krogh gjort 
comeback etter å ha spilt fjorårsseson-
gen på rekruttlaget. Har spilt seg rett 
inn i første-elleveren. Comeback no-
terer vi også for Bjørn Vidar Suhr som 
har lagt skiene på hylla og vist gjennom 
vårsesongen at han holder bra 3. divi-
sjonsnivå. 

X-faktor og joker
Samtidig er lurt å ha med seg at Dalen 
har fått en joker i Finn Hågen Krogh. 
Til tross for at han er landslagsmann og  
konkurrerer i den ypperste verdenseli-
te i langrenn, har han funnet plass til 
både treninger og kamper for klubben i 
sitt hjerte. Med enorm løpsstyrke kom-
binert med bra takiske valg og ferdig-
heter, er han en av x-faktorene trenerne 
snakker om.

– Rent fysiologisk mener jeg selv å ha 
god nytte av treningen på fotballbanen. 
Likevel er avvekslingen og lysten som 
kommer gjennom fotballtreningen vik-

tigste. Det gir bidrag til å takle all den 
andre treningen som må til for å preste-
re på topp som langrennsløper. For 
meg gir fotballtreningen energi, og jeg 
bidrar gjerne også i kamper dersom det 
passer, klargjør Finn Hågen.

– Så kampen mot HFK som var din 
første fra start denne sesongen er 
ikke eneste gang publikum får se deg 
i rød drakt?

– Nei, det var fantastisk artig å få være 
en del av laget som slo HFK, og uten 
at jeg helt har studert terminliste, sam-
linger og opplegg, både håper og tror 
jeg at det kan bli flere kamper fram mot 
høsten. Om det blir i startoppstillingen 
bestemmer Tom Helge og Magne, sier 
Finn Hågen.

Betyr mye
Trenerne hevder at de har ekstrem-
ferdigheter i alle ledd, og at Finn Hågen 
kan bli en joker i enkelte kamper.

– Han er en å se opp til, en som alle 
vet takler utfordringer og har holdnin-
ger til etterfølgelse. Vi er også glad for 
den oppmerksomhet han bringer laget, 
men ser først og fremst på han som en 
nyttig brikke i enkeltkamper, sier Tom 
Helge Thomassen.

Skrytet blir returnert av Finn Hågen.
– Jeg er imponert over hvordan Tom 

Helge og Magne leder gruppa i trening 
og kamp. Det er ingen tilfeldigheter, og 
vi forsøker å spille god fotball der ballen 
gjør mye av arbeidet. Husk å få med at 
jeg er veldig glad for måten jeg blir tatt 
inn i gruppa både på trening og kamp, 
sier midtbanespilleren og verdensmes-
teren på ski.

Kollektivet
Selv om det finnes flere jokere er det li-
kevel kollektivet trenerne velger å foku-
sere på. De ønsker et hardtarbeidende 
lag der spillerne jobber for hverandre, 
og mener å ha kommet langt mot et slikt 
lag. Oppkjøringen betegner de som OK-
pluss, og har bestått av tre faste økter i 
uken. I tillegg kommer ekstra løpe- og 
styrkeøkter samt treningskamper. Tre-
ningsoppmøte har stort ligget mellom 
14 18 og det har blitt mange gode økter. 

Spillestilen har utgangspunkt  4 3 3 / 
4 5 1-system hvor det så ofte som mulig 
skal presse i tre ledd. Vidar Johnsen, 
spillerutvikler i fotballkretsen, har vært 
brukt som konsulent i innarbeidingen 
av spillestilen.

– Vi er  veldig beviste på at 1.pasning 
etter brudd skal til medspiller slik at kla-
rer å holde ball i laget.Samtidig skal vi 

hvile med ballen i laget for å klare sam-
le krefter til den neste defensive jobben 
som skal gjøres. Dette skal løses opp 
med direkte spillestil for å utnytte  ek-
strem hurtighet på topp, påpeker Tom 
Helge og Magne.

Går for «topp fire»
Et annet moment som trekkes fram fra 
forberedelsene er at treningskampmot-
standerne bevisst ble plukket ut ut fra 
at de skulle være på minimum samme 
nivå, helst bedre. Det kom også godt 
med at det i oppkjøringen ble to cup-
kamper mot Porsanger og Skjervøy som 
endte med henholdsvis 3 2 seier og 2 3 
tap.

Først del av sesongen gir ikke bud 
om topp fire, men det kunne gått både 
bedre og verre. I en divisjon hvor alle 
slår alle er det uhyre jevnt på tabellen 
selv om topplagene ser ut til å skille seg 
ut, sakte men sikkert.

– Med litt bedre prestasjoner kunne vi 
veldig fort ha vært helt i toppen. Dette 
viser hvor jevnt nivået er i divisjonen. 
Vi har ikke hatt noen klar målsetting 
for plassering for laget, men har sagt 
at så lenge det er kontakt mot «topp 
fire» som gir «opprykk» til regionligaen, 
så vil vi kjempe for å være der oppe. 
Samtidig  er nok den langsiktige realis-
tiske målsettingen for laget å være blant 
Finnmarks fem seks beste lag. Det når 
vi ser størrelse og ressurser i klubben. 
Uansett går vi alltid på banen for vinne 
kamper så får resultater avgjøre hvilket 
nivå vi spiller på i 2017, er meldingen 
fra A-laget til Tverrelvdalen IL.

På rett vei
Trenerne understreker at de er veldig 
heldige som får representere en så flott 
klubb som Tverrelvdalen.

– Vi veldig stolte over hvordan spil-
lergruppa, sakte men sikkert, har tatt 
form. Det er positive gutter som legger 
ned massevis av trening og dugnads-
timer for å være med på gjøre det de 
liker aller best – spille fotballkamper for 
Tverrelvdalen IL!

Fra A-lagets side applauderes det at 
flere nå er med å ta ansvar rundt la-
get og arrangementer,  noe som igjen 
gir  trenerne mulighet til å ha fokus på å 
løfte de sportslige prestasjonene. 

– Det er veldig mye mer motiverende 
når man jobber som gruppe for ska-
pe resultater, og nå har vi en følelse at 
veldig mange i bygda faktisk bryr seg 
om hvordan vi presterer.  Dette er et 
«press» vi setter veldig pris på og vi skal 
forsøke skape mye glede for klubbens 
tilhengere også i denne sesongen.

SKAPT LAG: Tom Helge Thomassen og Magne Medlie har over tre sesongen 
skapt et homogent og spillende Dalen som nå kjemper om poengene i Troms/
Finnmarksserie.

– Går for opprykk til regionligaen

Dalen-spiller på landslaget
Landslagssjef Morten Pedersen for 
Samelandslaget tok ut en tropp på 18 
herrespillere som i månedsskiftet mai/
juni dro til Suhkum, hovedstaden i Ab-
khasias for å spille VM for minoritets-
land. To av spillerne som som har gjort 
tjeneste for Sapmi er Tverrelvdalens 
Stein Arne Mannsverk og tidligere Tver-
relvalen-spiller Aleksander Elingsen 

(nå Alta IF). Også BULs Jon Steinar 
Eriksen var en del av Sapmi-troppen.
Sapmi ble trukket i gruppe med Panjab 
og Somaliland. Sapmi spilte bra innled-
ningsvis og kom seg videre fra gruppe-
spillet. I de innledende rundefor 
FA Sapmi som tapte 0-2 mot vertsna-
sjon Abkhasia torsdag. Dermed ble det 
kamp mot Western Armenia i kampen 
om 5. plassen. Der gjorde rødtrøyene 

Stein Arne på samelandslaget
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JEVN HELE VEIEN: Årets 
3. divisjon ser ut til å bli 
jevnere enn noen ganger 

før. Jevnheten preger også 
enkeltkampene, og her 

har Audun Flage avgjort 
mot Alta IF2 i Finnmarks-

hallen i sluttminuttene. 
Scoringen kom etter forar-

beid av Daniel Reginius-
sen, Dalens beste spiller i 

april og mai.

– Går for opprykk til regionligaen

23.04.2016 lørdag 15:00 Tverrelvda-
len - Skarp Finnmarkshallen

11.05.2016 onsdag 18:00 Tverrelv-
dalen - Bossekop Finnmarkshallen 

18.05.2016 onsdag 19:00 Tverrelv-
dalen - Hammerfest Finnmarkshallen

03.06.2016 fredag 18:00 Tverrelvda-
len - Tromsø 3 Sparebank1 stadion 
gress

18.06.2016 lørdag 15:00 Tverrelvda-
len - Fløya Sparebank1 stadion gress 

02.07.2016 lørdag 14:00 Tverrelvda-
len - Bjørnevatn Sparebank1 stadion 
gress

08.08.2016 mandag 19:00 Tverrelv-
dalen - Alta 2 Sparebank1 stadion 

20.08.2016 lørdag 15:00 Tverrelv-
dalen - Skjervøy Sparebank1 stadion 
gress 

02.09.2016 fredag 14:00 Tverrelvda-
len - Salangen Sparebank1 stadion 
gress 

17.09.2016 lørdag 15:00 Tverrelvda-
len - Ishavsbyen Sparebank1 stadion 
gress 

01.10.2016 lørdag 12:00 Tverrelv-
dalen - Kirkenes Sparebank1 stadion 
gress 

HJEMLIG GRESS: Tverrelvalen 
spilte de tre første hjemmekampene 
inne i Finnmarkshallen. Nå handler 
alt om å få motstanderne til å «bite 
i gresset» i Dalen, her ser vi An-
dreas Kalseth trå til i hodeduell på 
gressbana i Dalen.

Dalens 
kamper

Stein Arne på samelandslaget
kort prosess, og vant komfortabelt 3-0 
etter scoringer av Jarkko Lahdenmä-
ki, Samuli Laitila og vår Stein Arne 
Mannsverk.
– Vi slår et godt lag. Western Armenia 
har flere proffspillere, men vi gjør en 
solid kamp, sier Sapmi-trener Morten 
«MP» Pedersen 
Sapmi-laget består av tre spillere fra 
Finland, fire fra Sverige, og elleve fra 

Norge. 
– Det har vært en utfordring å spille 
fem kamper på seks dager, i 35 var-
megrader. Men guttene som har vært 
her har virkelig prestert på et høyt 
nivå, og fått seg en opplevelse de aldri 
vil glemme, sier MP.

Her er Sapmi-troppen:
Alexander Ellingsen   (Alta)

Andreas Mortensen (Skjervøy)
Øyvind Garfjell (L/K)
Jon Steinar Eriksen  (Bossekop)
Michael Santana (TIL 2)
Tom Karlsen  (Skarp)
Erik Bertelsen (Nordreisa)
Jirijoonas Kanth (FC Kiffen, FIN)
Samuli Laitila (Laajasalon PS, FIN)
Lars Iver Strand
Morten Moldskred

Hans Åge Yndestad
Mikael Jannok (Gällivare Malmberget 
FF, SWE)
Jörgen N Jerijervi (Kirkenes)
Johan Bergkvist (Offerdal IF, SWE)
Stein Arne Mannsverk (Tverrelvdalen)
Jarkko Lahdenmäki (Rovaniemi PS, 
FIN)
Per Anders Pokka (SWE)
Per Jon Huuva (SWE)
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WWW.MX-SPORT.NO

I Altas råeste fiskeavdeling hjelper vi deg i gang med fisket. Fra 
det letteste spinfiske til det tyngste laksefiske eller havfisket. 

Kom innom for en hyggelig fiskeprat.
 

NOEN TILBUD FRA FISKEAVDELINGEN!
Guideline  Laxa vadepakke. Veil 4199,- Nå kun kr 2799,-

Redington 2 hånds fluestang med snelle minus 35%
Guideline Exeed 2 håndssett komplett. Veil 7545,- Nå kun 4899,-

Plus mange andre meget gode tilbud.

Altaveien 285. 9515 Alta. Tlf 784 30070. Mob. 91154108 
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Tverrelvdalen og andre bred-
deklubber punget ut med 49 
millioner kroner til NFF.

Breddeklubben Tverrelvdalen IL måt-
te ut i sesongen 2016 ventelig ut med 
rundt 100.000 kroner til «avgiftsregi-
met» Norges Fotballforbund (NFF). Tal-
lene fra 2015 -sesongen viser at forsik-
ring/laglisenser med en utgift på 27.600 
kroner og at gebyrer for overgang innen 
breddefotballen kostet Tverrelvdalen IL 
59 000 kroner. Det gir  86.600 kroner 
totalt i 2015. I 2016 har Tverrelvdalen 
ett seniorlag i tillegg å betale lisens for, 
nemlig damelaget. Med samme nivå på 
antall overganger snakker vi om en net-
to utgift her på rundt 100.000 kroner i 
2016.

– Dette er helt rått. Breddefotballen er 
blitt en melkeku for NFF. Det finnes in-
gen forståelige argument for at forbun-
det skal påføre små klubber som Tver-
relvdalen IL utgifter i 100.000 klassen, 
sier leder av fotballgruppa i Tverrelvda-
len IL, Ole Andersen.

Pampevelde?
Han viser til at når det gjelder overgan-
ger skjer alt nå elektronisk, noe som 
gjør at forbundet har minimalt arbeid 

med overgangene.
– Når det gjennom VGs kritiske jour-

nalistikk kommer fram at forbundet har 
en nettofortjeneste på over 50 prosent 
på disse to postene og tjener flere titalls 
millioner årlig, er det all grunn til å rea-
gere, slår Andersen fast.

Pengebruken i NFF har økt drama-
tisk de senere år. Det har også inntek-
tene gjort, mest fra medieavtaler, men 
også breddeklubbene tynes gjennom 
gebyrer og avgifter. Det samtidig som 
forbundsledelsen er under sterkt press 
etter avsløringene i VG der kritikken 
går mot manglende åpenhet, lederløn-
ninger på millionnivå og en pengebruk 
på landslagene som ikke synes å ha 
noen økonomiske sperrer. Blant annet 
har det over flere år vært heltidsansatte 
landslagstrenere langt ned i aldersklas-
sene. 

To eksempler på pengebruken er løn-
nen til landslagssjef Per Mathias Høg-
mo og toppfotallsjef Nils Johan Semb. 
Begge skal ha lønn betydelig over hva 
den norske statsministeren får for å 
lede landet. Over 15 av forbundets le-
dere har over millionen i lønn.

På tinget i vår tok BULs Torbjørn Jun-
gård til ordet for et tak på lederlønnin-
gene på millionen. Det ble nedstemt, 
men samtidig kom tinget med en klar 
oppfordring til måtehold. 

Mange vafler
I Tverrelvdalen forstår man lite av at 
småklubbene må tynes. I Norge er alle 
klubber pålagt å betale gebyrer fra 600 
kroner og nedover for å tilknytte seg 
amatørspillere uten kontrakt. For spil-
lere under 15 år eksisterer det også 
gebyrer på 400 og 100 kroner. I en 
klubb med flere aldersbestemte lag er 
det mange overganger til og fra i løpet 
av et år

Disse overgangene gjennomføres 
elektronisk over NFF-systemet FIKS, 
innført i 2009, uten direkte innblan-
ding fra forbund eller krets. Likevel har 
man gjort breddefotballen til melkeku. I 
2015-regnskapet til Norges Fotballfor-
bund (NFF) står det oppført inntekter 
på 49 millioner kroner på «spillerlisen-
ser og overgangsgebyr» . Utgiftene de 
hadde på disse operasjonene, var på 
rundt 25 millioner kroner.

– For oss som er en ren dugnadsklubb 
er det tøft å hente inn 100.000 kroner. 
Rett nok gir det spillerne forsikring, 
men dersom halvparten er ren netto for 
forbundet, blir dette feil. Vi skal selge 
enormt mye vafler for pengene som 
sendes til NFF.  Det er fullstendig kræsj 
mellom dugnadskulturen på grasrota 
og det vi nå ser skje på kontorene på 
Ullevål, sier fotballederen i Dalen.

Dyrt: Selv overganger i barne- og ungdomsfotballen koster. NFF skal ha fra 100 til 600 kroner når en spiller skifter 
klubb. Det koster selv for lille Tverrelvdalen IL.

– Er melkeku

Fotballgruppeleder Bente Haug 
mener «pengeavsløringene» 
øker behovet for mer folkelighet 
i NFF.

– Folkelighet er selvsagt et vidt be-
grep, men hos meg er det synonymt 
med å ha holdninger som gjør at gras-
rota kjenner seg igjen. Vi er litt der at 
forbundet drar inntekter som blir sen-
tralt, sier Alta-IF-lederen.

Hun er helt klar på at dersom for-
bundet tjener godt på overgangsbe-
handling og forsikringer for norske 
breddeklubber, ja, så må pengene 
tilbakeføres der de kommer fra.– Per-
sonlig er jeg veldig opptatt av å utligne 
reisekostnadene for de som bor langt 
fra de sentrale strøkene, eksempel-
vis gjennom reisetilskuddsordninger. 
I dag er det en reisetilskuddsordning 
for 3. divisjonen, hvor Alta IF er repre-
sentert. Skulle laget rykke opp, det vil i 
praksis si å beholde plassen som et av 
fire lag i divisjonen, så vil reisekostna-
dene bli så store at Alta IF som klubb 
må tenke oss mange ganger om før vi 
kan takke ja til plassen, sier Haug.
Tall TIL-avisa har fått oppgitt fra Alta 
IF viser deres tre seniorlag har betalt 
64.000 kroner i forsikring/lagslisens i 
2016. I tillegg kommer lagslisens for 
alle aldersbestemte lag. Totalsummen 
her er ikke kjent.Når det gjelder over-
gangsgebyr hadde Alta IF i 2015 en 
utgift på 9000 kroner på aldersbes-
temt avdeling. 

Dagens reisetilskuddsordning er ikke 
basert på overføringer fra forbundet, 
men at samtlige 3. divisjonsklubber 
betaler inn en fast kontingent til et 
fond. Fra denne potten gis klubbene 
med størst reiseutgifter et tilskudd for 
å dekke deler av reisekostnadene.

Bente Haug

– Bli folkelig

Utvalgte avgifter norske breddeklub-
ber må betale til NFF:

Gjeldende overgangsgebyrer:
• Spiller under 13 år ved årets 
   begynnelse: kr. 100,-
• Spiller under 15 år ved årets beg.: 
   400,-
• Amatørspiller uten kontrakt over 
   15 år ved årets beg.: 600,-
• Amatørspiller med kontrakt: 600,-
• Utlån amatørspiller med kontrakt:
  1.200,-

• Profesjonell spiller: 2.500,-
• Utlån profesjonell spiller: 5.000,-

Forsikringer:
• Herrer 2. divisjon: 33.000,-
• Herrer 3. div.: 20.500,-
• Herrer 4. div.: 17.500,-
• Kvinner 1. div.: 20.500,-
• Lavere div. 11-er- og 9-erfotball:
   11.000,-
• Lavere div. 7-er- og 5-erfotball:
   5.500,-

• 7-er fotball senior: 5.300,-
• 7-er og 5-er, Old boys/girls: 6.600,-

I NFFs regnskaper står overgangsge-
byrer oppført sammen med «spiller-
lisenser» ifølge VG, som vi har brukt 
som kilde. Spillerlisenser omfatter det 
klubbene betaler for forsikring til sine 
spillere, en forsikringsordning som 
administreres av det NFF-eide datter-
selskapet Idrettens Forsikringssenter.

Kilde: Norges Fotballforbund/fotball.no

Dette må bredden betale – prislista til NFF

MASSE PENGER: Det koster å være 
liten i NFF. Forbundet hadde i 2015 
25 millioner kroner netto på over-
ganger og forsikringer.
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Kjenner vi de som har gjort 
Tverrelvalen IL til en klubb 
med verdenstjerner og et 
navn som nevnes både 
innen- og utenlands?

Her er en oversikt over de som har skapt 
grunnlaget for en klubb som har både 
Finn Hågen Krogh, Petter Eliassen og 
en aktivitet som vi alle er stolte av. 

Styret i Tverrelvdalen IL vedtok på års-
møtet i 2012 et honnørreglement. Et ut-
valg bestående av Lars Hapalahti, Jarle 
Mjøen og Otto Aas innstilte overfor års-
møtet i Tverrelvdalen IL på statuttene 
som ble enstemmig vedtatt. Samtidig 
ble seks nye æresmedlemmer utnevnt 
etter forslag fra komiteen. I 2014 ble to 
nye slått til æresmedlemmer, Viggo Se-
lenes og Eva Haldorsen.
Dagens leder i Tverrelvdalen IL, Geir 
Roger Bakken, for øvrig barnebarn til 
æresmedlem Lars Bakken, mener at 
det er svært viktig for en klubb å kjenne 
sin historie.  
– Jeg er stolt av historien til klubben og 
de som har gjort Tverrelvdalen IL til den 
klubben den er i dag. Det håper jeg at 
både og unge og gamle er, og at vi stop-
per opp litt av og til for å se tilbake, sier 
TIL-lederen.
Han er selv full av beundring for de som 
har fått utmerkelsen.
– Noen av disse, som eksempelvis Pe-
der og Edvart Myreng, gjorde en for-
midabel innsats samtidig som det var 
langt mindre fritid og det meste handlet 
om det daglige brød. Likevel stilte de 
opp for fellesskapet og skapte impone-
rende resultater.  

Her er ærsmedlemmene:

Peder Myreng (f.1913-1967),  leder 
Tverrelvdalen IL 1949-1953, utepekt av 
årsmøtet 1953 som lagets første æres-
medlem. Var svært sentral i gjenreisin-

gen av idrettslaget etter krigen og langt 
inn på 50-tallet. At han lenge var eneste 
æresmedlem forteller mye om formatet 
på lederen Peder Myreng. Bror av Ed-
vart som senere skulle få samme ut-
merkelse.

Edvart Myreng (f. 1915 – 1996) leder 
1937-1939, leder av skigruppa 1951, 
1958, leder av friidrettsgruppa 191955-
1957. Dette er bare en opplisting av de 
viktigste ledervervene Edvart innehad-
de, men han var i tillegg handballtre-
ner for damelaget i oppstartsårene etter 
krigen, handballdommer, hoppdom-
mer og i flere tiår sentral i arrangering 
av skirenn. I tillegg var Edvart sentral 
da dagens klubbhus så dagens lys på 
tomta på Sønvismoen. Han var også en 
viktig brikke for å få realisert idrettsplas-
sen (dagens gressbane) og flere hopp-
bakker. I dag peker mange på Edvart 
som idrettslagets største leder gjennom 
tidende.  Ble utpekt til æresmedlem på 
årsmøtet 8. januar 1971 

Halvdan Hansen (1933 – 1968) har satt 
markante spor etter seg i Tverrelvdalen 
IL. Først som leder av idrettslaget fra 
1964 – 1967. I samme periode ble han 
også sentral i den sportslige utviklingen 
av jente- og damehandballen i klubben 
som trener både på aldersbestemt og 
seniornivå. Halvdan ble et forbilde som 

trener, og skapte langt på vei den mo-
derne trenerrollen i klubben. Han døde 
under ei treningsøkt med damelaget 
våren 1968. Æresmedlemskapet utdelt 
post mortem under årsmøtet 2012.

Lars Bakken (1933 – 2000) huskes 
først og fremst som anleggsbygger, 
men har også en variert bakgrunn som 
leder på ulike nivå i Tverrelvdalen IL. 
Han hadde en sentral rolle da Huset ble 
bygd ut og modernisert, første gang på 
slutten av 70-tallet og ved den store ut-
byggingen på slutten av 80-tallet. Lars 
var også primus motor da Tverrelvdalen 
IL bygde vår gress- og grusbane som 
stod ferdig i 1985. I 1982 og 1983 ledet 
Lars Tverrelvdalen IL, men hadde også 
en rekke andre verv i hovedstyret og var 
også leder av husstyret og fotballgruppa 
i en periode. Lars døde i 2000 og æres-
medlemskapet ble utdelt post mortem 
under årsmøtet 2012.

Gudmunn Opgård (f. 1934) framstår 
som en av idrettslagets mest markan-
te lederskikkelser. Han har vært le-
der i hovedstyret (1971-72), leder av 
fotballgruppa (1957 og 1985) og har 
også ledet husstyret, ski- og trimgrup-
pa i flere perioder. Da laget bygde sin 
første lysløype i 1974 var det «Basse» 
som dro lasset, og har vært sentral i 
arrangementstaben for ulike typer ski-
arrangement på 1970- og 1980-tallet. 

Hans engasjement for Tverrelvdalen 
IL har vært nærmest livslangt og svært 
omfattende, og han har også represen-
tert klubben i ulike utvalg og styrer for 
Finnmark Skikrets. Æresmedlemska-
pet utdelt på årsmøtet 2012.

Oddmund Bakken (f. 1942) har i kraft av 
sin innsats som aktiv utøver, trener og 
leder vært en nøkkel til utvikling og pro-
filering av Tverrelvdalen IL. Oddmunds 
engasjement har gått over både som-
mer og vinter, i hovedsak innen ski og 
fotball. Bak seg har han skaffet seg høy 
trenerkompetanse, både gjennom egen 
erfaring og aktiv kursing/skolering. 
Gjennom flere tiår har han påtatt seg 
omfattende treneroppgaver for barn, 
ungdom og voksne både i ski- og fotball. 
På ledersiden har han i flere omganger 
vært i styret i skigruppa, også som le-
der. Med internasjonal status som an-
leggsekspert har Oddmund vært svært 
viktig for utvikling av skianlegg i Alta og 
Finnmark, samt at han har representert 
Tverrelvdalen IL i ulike utvalg og styrer 
for Finnmark Skikrets. Æresmedlem-
skapet utdelt på årsmøtet i 2012.

Terje Opgård (f. 1952) har i kraft av sin 
innsats som aktiv utøver, trener og leder 
vært en profilert representant for Tver-
relvdalen IL. Han har vært i virke både 
sommer og vinter, både innen ski og fot-
ball som trener. Terje har også over en 

Dette er Tverrelvdalen ILs lederstjerner

Lillejentene trener to ganger i uka fra 
mai til september. De er en livlig gjeng 
som trener sammen med minijenten. Til 
sammen danner de en treningsgruppe 
på rundt 25 spillere. Vi stiller ett 7erlag 
som spiller seriekamper i Alta regionen, 
i tillegg skal vi delta på en del turnerin-

ger. På bildet øverst fra venstre: Hege, 
Lea, Tove, Amalie og Nanna Sofie
Foran:  Johanne og Henriette. I tillegg 
spiller Tea, Marlene, Sonja og Victoria 
på dette laget, men var ikke med på 
bildet.
Trenere: Ørjan Bakken og Jarl Erik Aas

Få lillejenter – 
stor treningsgruppe
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SATT PRIS PÅ: Her er tre av æres-
medlemmene som ble utnevnt på 
årsmøtet i 2012; Oddmund Bak-
kenm, Gudmunn «Basse» Opgård 

og Terje Opgård.

Dette er Tverrelvdalen ILs lederstjerner

lengre periode jobbet med anlegg, 
og har nedlagt enormt mange ti-
mer i vedlikehold av gressbanen til 
klubben på 80-tallet. Det er likevel 
først og fremst som skitrener Terje 
har markert seg. Her har han vært 
bidragsyter til et miljø som har 
skapt utøvere som har markert 
seg både nasjonalt og internasjo-
nalt. Æresmedlemskapet utdelt 
på årsmøtet i 2012.

Birger Halvorsen Opgård (f. 1951 - 
2014) har fra tidlig ungdomsår og 
til langt inn på 2000-tallet v ært en 
markant leder, trener og støttespil-
ler for Tverrelvdalen IL. Fra egen 
idrettskarriere gikk han rett over 
som trener for klubbens damelag 

i handball som han fulgte helt til 
først på 1980-tallet. Han har i til-
legg vært leder i idrettslaget (1973 
-1974), leder i fotballgruppa og 
en tiårsperiode dugnadsbasert 
regnskapsfører/kasserer, hvor han 
også var en del av hovedstyret. 
Birger har også tatt tunge tak da 
både den første lysløypa ble rea-
lisert og senere for omlegging av 
gressbanen. Æresmedlemskapet 
utdelt på årsmøtet i 2012. Døde i 
2014.

Eva Haldorsen (f. 1947) kom stil-
le og rolig inn i Tverrelvdalen IL, 
først gjennom aktiv innsats på 
handballbanen for Tverrelvdalen 
Idrettslag  rundt 1970. Deretter 
som frontfigur for kvinnerevolu-
sjonen i lagets lederposisjoner og 
verv. Hun ble lagets første kvinne-
lige leder da hun i 1986 overtok 
lederklubba. I sin «regjeringstid» 
er et påfallende trekk at mange av 
klubbens lederposisjoner innehas 
av kvinnene, og at de tok klubben 
til stadig nye nivå. Evas lederpe-
riode kjennetegnes av flere vik-
tige organisatoriske grep og stål-

kontroll på økonomien. Hun har 
også hatt ledervervet i skigruppa, 
1997-98, og var sentral i viktige 
utbygginger som skiløypa og bar-
nehagen som idrettslaget eide og 
drev i flere år. Hun er i dag en av 
lefsebakerne som vi er så stolte av. 
Æresmedlemskapet utdelt på års-
møtet i 2014.

Viggo Selnes (f. 1945) er den som 
har sittet lengst i lederstrolen i 
Tverrelvdalen IL.Hans lederperio-
de strakk seg fra 1975 til og med 
1981, syv år. Han var med på flere 
store utbygginger av klubbhuset 
og viktige anlegg. Etter å ha gått 
av som leder byttet han bare «de-
partement» og ble sentral i hand-
ballgruppa. Her var han leder fra 
1988 til 1993 og senere fra som-
meren 1994 til han gikk av på års-
møtet sommeren 1995. Da hadde 
handballgruppa hatt sin storhets-
tid med blant annet spill i lands-
omfattende 1. divisjon. Med sine 
vyer og utviklingsorientering har 
Viggo betydd særlig mye for hand-
ballen i klubben. Æresmedlem-
skapet utdelt på årsmøtet i 2014. .

HEDRET AV KONGEN: Lars Bakken, her sammen med kona Frøy-
dis, er ikke bare æresmedlem av Tverrelvalen IL, men også heder av 
kongen.

Tverrelvdalen IL har på to ulike måter hedret sine 
slitere. Det nyeste honnør-prisen er  «Årets TIL-er», 
en pris som utdeles årlig til en person i idrettsla-
gets virke som har gjort seg spesielt fortjent til en 
oppmerksomhet. Den andre måten å gi honnør er 
å utnevne æresmedlemmer. For den siste har lista 
ligget svært høyt, og TIL hadde kun to æresmedlem-
mer fram til 2012; Peder Myreng og Edvart Myreng. 

1. Tverrelvdalen IL opererer med to ulike hederspri-
ser; Årets TIL-er og Æresmedlem av Tverrelvdalen 
IL. 

2. Årets TIL-er utdeles på årsmøtet etter vedtak av 
hovedstyret i Tverrelvdalen IL. Årets TIL-er en pris til 
en person som har gjort en spesiell innsats for klub-
ben i inneværende år, eller over en lengre tidsperi-
ode. Årets TIL-er skal være en oppmerksomhet til 
en av lagets hverdagshelter, gjerne én person som 
gjør en stor innsats på sitt område uten å ha fått stor 
oppmerksomhet rundt sin innsats. Det er kun mulig 
å bli kåret til årets TIL-er en gang.
Oppmerksomhet: Diplom og blomster, overrakt på 
årsmøtet i Tverrelvdalen IL.

3. Æresmedlem av Tverrelvdalen IL 
n For å kunne bli utnevnt til æresmedlem av laget 
må vedkommende ha gjort en stor ekstraordinær 
innsats for laget enten som aktiv eller som adminis-
trator eller trener. 

n Ved administrativt arbeid, som trener, eller i en 
kombinasjon av disse to vervene må innsatsen være 
av ekstraordinær karakter. Det er naturlig å tenke 
seg at innsatsen har skjedd over en lengre tidspe-
riode, men æresmedlemskap kan også vurderes 
dersom personen har hatt en sentral og avgjøren-
de rolle for et prosjekt av betydelig omfang og stor 
viktighet for laget. Forhold som vurderes er omfang 
og bredde i innsatsen for Tverrelvdalen IL. Har ved-
kommende i tillegg representert laget i krets- eller 
forbund, vil det styrke kandidaturet.

n Dersom æresmedlemskapet tildeles for aktiv inn-
sats må personen ha prestert på topp nasjonalt nivå 
og ha konkurrert internasjonalt. Utøveren må ha re-
presentert Tverrelvdalen IL når resultatene oppnås 
eller i store deler av sin aktive karrière. 

n Æresmedlemskapet skal henge svært høyt, og 
det er naturlig at det kan gå år mellom hver gang 
det utnevnes æresmedlemmer. 

n Æresmedlemskap medfører fri kontingent og gra-
tis adgang på alle arrangement i regi av Tverrelvda-
len IL. Det utarbeides et eget æresmedlemsskaps-
bevis og diplom som overrekkes ved utnevnelse 
under årsmøtet. 

4. Honnørkomité
Årsmøtet velger en honnørkomité som foran hvert 
årsmøte innstiller overfor hovedstyret på Årets TIL-
er og eventuelt æresmedlemskap.  Komiteen gjør 
en vurdering hvorvidt det bør utnevnes nye æres-
medlemmer. Æresmedlemskap kan tildeles post 
mortem.

Statuttene for 
æresmedlemsskap

Minijentene trener to ganger i uka 
fra mai til september. Vi deltar med 
et til to lag på det meste av turnerin-
ger som arrangeres i vår region. 

Av og til stiller vi rene klasselag, 
mens andre ganger mikser vi 2006 

og 2007 årgangene. På bildet fra 
venstre: Sofie, Kida, Mathilde, Oda, 
Johanne og Julie. 

I tillegg spiller Lotte og Malin på det-
te laget. Trenere: Ørjan Bakken og 
Jarl Erik Aas

2006-modellen 
TILs minijenter
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Tverrelvdalen IL
I STØTET

Når man har behov
for elektriker er det godt at

Elektriker 1 finnes i nærheten

Vi er ny samarbeidspartner
for Tverrelvdalen IL fotball

FA
G

TR
Y

K
K

 ID
È 

A
S



TIL-avisa

– TV-streamingen har blitt en 
suksess, sier markedssjef i 
Altaposten, Ynge Reginius-
sen.
Tverrelvdalen er veldig godt  fornøyd 
med en «TV-avtale» der det blir over-
føring fra Sparebank1 stadion gress ut 
over sesongen. Mediehuset Altaposten 
har sikret seg avtaler med alle klubbene 
i Alta om å TV-streame A-lagets kam-
per. For de fleste av klubbene er alle 
kampene solgt ut, for andre bare deler 
av hjemmekampene.

Reginiussen peker på at steamingen 
trekker lesere og følgere til Altapostens 
nettsider. De enkelte kampene selges 
også ut, og markedssjefen forteller at 
for hver kamp er det kun en sponsor. 
– Klubbene produserer kampene med 
litt hjelp fra vår tekniske avdeling. Vi har 
samarbeidsavtaler med klubbene i Alta 
og totalen gjør at vi styrker hverandre, 
sier Reginiussen.

Populært
I dagens dataverden registreres det 

hvor mange seere/følgere som er inn 
og ser på TV-streamingen. Reginiussen 

sier at han er positivt overrasket, og tror 
seertallene vil kunne bli enda høyere 
dersom mediehuset og klubbene blir 
enda flinkere å gjøre tilbudet kjent for 
bortelaget. Likevel har de mest attrak-
tive kampene over 400 seere og så 
langt har snittet ligget på rundt 300.

– I samarbeidsavtalen ligger det inne 
en betydelig markedsføring av kampen 
i våre kanaler nett, avis og radio. Bud-
skapet om at oppgjøret streames bidrar 
til å få større interesse rundt kampene, 
påpeker markedsjefen.

Sponsor fornøyd
Leder i Tverrelvdalen IL, Geir Roger 
Bakken, opplever streamingen som po-
sitivt både fra idretten og som sponsor. 
Han er daglig leder i XL-bygg og har 
«kjøpt» Dalens hjemmekamper, eller 
rettere sagt har betalt for at bedriften 
skal knyttes opp til den enkelte kamp 
gjennom annonsering/sponsing i for-
bindelse med selve sendingen. 
– Som annonsør har jeg krav til at pro-
duksjonen skal være ordentlig, og at 
kampene skal streames med kommen-
tator, klargjør Bakken og sier at han så 
langt er fornøyd, selv om det er forbe-
dringspotensial på produksjonen.

Profesjonell jobb
Leder i fotballgruppa til Tverrelvdalen 

IL, Ole Andersen, er applauderer sam-
arbeidsavtalen med Altaposten, og er 
ekstra glad for TV-streamingen.

– Vi satser på å gjøre sendingen spen-
nende med intervju før kamp, i pausen 
og etter kampen. Så lenge vi har fått 
profesjonelle til å gjøre en dugnads-
jobb for oss her har det fungert veldig 
bra. Vi har egne folk som filmer og med 
Frank Halvorsen, Vidar Johnsen, Roger 
Finjord, Jarle Mjøen og vår egen svært 
engasjert Tommy Berg som kommenta-
torer og intervjuere blir det engasjeren-
de å følge sendingene, sier Andersen.

– Men taper dere ikke publikum på 
TV-streamingen?

– Vi har aldri hatt så mye folk på kam-
pene som denne sesongen. Tvert om 
tror vi at trykket rundt kampene bringer 
flere på tribuneplass. En annen gevinst 
er at vi får gitt oppmerksomhet til spon-
sorene våre som har stadionreklame. I 
tillegg har vi laget en egen sponsorvegg 
med de største samarbeidspartnerne 
som er bakgrunn når vi gjør intervjuer, 
forklarer gruppeleder Ole Andersen.

DEKKER KAMPENE: I et samarbeid mellom mediehuset Altaposten og Tverrelvdalen IL streames alle  Dalens hjem-
mekamper i 3. divisjonen. Dalen står for produksjonen i samarbeid med mediehuset. Analytiker og lokal kjendeis fra 
sportsbildet i Alta, Frank Halvorsen, er en av flere profilerte kommentatorer som jobber dugnad for Tverrelvdalen IL.

TV fra stadion

Så er Øksfjord uten fotballag på 
seniornivå. Klubben var gjennom 
1980-tallet en av Finnmark og Troms 
beste seniorlag og yppet seg også mot 
Alta IF noen år. Sentral på laget var 
Arve Berntzen som markerte seg så 
sterkt at en klubb som Lyn, som da 
var i toppen av norsk fotball, hadde 
følere ut mot øksfjordingen. Klubben 
har også fostret tippeligespiller Mag-
nus Andersen.

Her er brevet klubben leder i fot-
ballgruppa i Øksfjord, Arve Berntzen 
sendte ut da det var klart at de måtte 
gå til det tunge skritt å trekke laget:

Hei fotballvenner!
Øksfjord IL, som administrerende 
klubb for 5. divisjonslaget til Øksfjord/
Sørøy Glimt, informerer herved om at 
vi trekker laget fra videre seriespill i 
2016. Vi beklager å måtte gjøre dette, 
men det er nå det eneste fornuftige å 
gjøre. Vi har prøvd på mange måter å 
sikre nok spillere til å kunne fullføre 
sesongen, men ser at det er bedre å 
trekke laget nå enn å måtte gjøre det 
på et senere tidspunkt.

Vi har hatt problemer allerede fra før-
ste serieomgang med å få nok spille-
re, men hadde håpet at det skulle bli 
bedre etter hvert. Vi har hatt løpende 
kontakt med Sørøy Glimt, og ble fre-
dag 3. juni enig om at det ikke var noe 
annet alternativ enn å trekke laget.

ØIL beklager overfor våre spillere, 
publikum, våre samarbeidspartnere 
og de andre lagene i 5. divisjon. Det 
har vært gjort et tappert forsøk på å 
opprettholde laget, men det gikk ikke. 
Vi håper selvfølgelig på bedre tider i 
årene som kommer, og vil gjøre nye 
forsøk på å stille lag. Så får vi se om vi 
lykkes eller ikke.

ØIL ønsker alle lagene i 5. divisjon lyk-
ke til med sesongen 2016!

Arve Berntzen

En æra er over

Det er ikke få timer Tom Vegard 
Andersen bruker på idrettslaget 
i løpet av ei uke.

Nå må det legges til at han er aktiv 
skiløper, og en av de i kretsen som 
har hatt størst framgang det siste 
året. Samtidig er han fotallekeeper 
på småguttelaget og trener litt med 
rekruttene. Men kanskje mest av 
alt er han på dugnadsjobb sammen 
med pappa Ole.

– Tror både Tom Vegard og andre 
har godt av å ta et tak for fellesska-
pet. Da kommer de styrket ut sene-
re i livet, sier fotballgruppeleder Ole 
Andersen.

Han tror at positiv innstilling til 
idrettslaget og fellesskapet hjemme-
fra er viktig for å skape gode holdnin-
ger. Samtidig understeker pappaen 
at engasjementet ikke er tvang, men 
helt frivillige fra Tom Vegard og bro-
ren Mats.

– Lært opp til å ta ansvar
Tom Vegard er 
som en av to 
faste kame-
raoperatører 
viktig for å 
sikre streamin-
gen av Tverrelv-
dalen A-lags 
hjemme-
kamper.
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Dalen i billedglimt – nå og før

ALLTID BLID: Her kårer vi Dalens blideste dugnadsarbeider. 
Tommy Berg har alltid et smil på lur, er alltid bli og sprer op-
timisme og entusiasme. Her sammen med mannen med flest 
dugnadstimer i klubben, Geir Roger Bakken.

MR 100-PROSENT: Sparebank1 Cup er viktig inntektsbringende arranement hvor både dame 
og herrespillere må gjøre en jobb som dommere, i kafe eller andre oppgaver hvor det er behov. 
Joachim Fossmo, kaptein på Dalens 3. divisjonslag er MR 100-prosent på trening og kamp. 
Under turneringen var han en aktiv og entusiastisk veileder med fløyte og sikret at spillet fløt 
og ungene hadde det artig.

NY GIV: Dette er laget Dalen vant 4. divisjonen med i 1977 og rykket opp i 3.divisjon (da nivå 
to i Finnmark): Laget bestod av bare spillere som hadde gått gradene i egen klubb med unntak 
av Endre Magnussen (Havøysund). Stående fra venstre; Rolf Hansen (oppmann), Oddvar 
Øvergård, Viktor Thomassen, Jarle Mjøen, Terje Bakken, Bjørnar Mannsverk, Karstein Thomas-
sen, Roy Sætermo, Birger Opgård, Rolf Erling Suhr og Kurt Helge Bakken. Sittende: Oddvar 
Bakken, Helge Haldorsen, Jan Mannsverk, Gustav Suhr, Endre Magnussen, Geir Ove Bakken 
og Ivar Sætermo.

Bilder for teller mye, og vi har plukket ut noen fra nåtid og fortid. Status per i dag er at Tver-
relvdalen IL fotball aldri har hatt høyere aktivitet, hatt flere utdannede og aktive trenere. Som 
TIL-avisa viser bidrar mange, og mange har vært med å laget grunnlaget med sin innsats for 
mange år tilbake for den drift vi har i dag.
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Dalen i billedglimt – nå og før

TILBAKEBLIKK: Dette lagbildet fra svart/hvitt-tiden viser laget 
som vant Altaturneringen for mange år tilbake i klasse lillegut-
ter (da det svar sluttspill og finale også for lillegutter). Flere av 
spillerne er og har vært viktige for klubben i ulike posisjoner 
også i voksen alder. Stående fra venstre: Einar Nord, Gøran 
Mathisen, Henning Sivertsen, Stig Aksel Opgård, og Oddbjørn 
Sørlie. Sittende: Ivar Mannsverk, Ronald Mjøen, Arvid Tho-
massen og Ørjan Bakken. 
(Foto: Altaposten)

ÅRETS TRENERE 2015: 
Geir Ove Mannsverk, 
Tormod Mikalsen og Geir 
Roger Bakken gjorde 
alle en fantastisk innsats 
med miniguttene i 2015. 
Trenertrioen har delt seg 
opp og er med og tar an-
svar for ulike lag i 2016. 
Kåringen skjedde på års-
festen høsten 2015, med 
gavekort fra Amfi som føl-
ger med prisen, diplom og 
genser med påskriften om 
årets trenere, ble utdelt 
under Sparebank1 Cup i 
år. Tormod Mikalsen var 
på ferie i syden og ikke 
tilstede under utdelingen.

støtter lokalfotballen
og heier på TIL.

FULL FART: Guri Mjøen i oppvarmingen 
med det yngste mygg-guttelaget i Spare-
bank1 Cup. Hun og Tommy Berg har an-
svaret for laget hvor de har egne barn med. 
Som vi vi ser full fart og godt humør.



 TIL-avisa

Hvem er TILs viktigste spil-
ler? Ulf Tore Isaksen er sva-
ret.

I alle fall dersom vi skal tro fotballgrup-
peleder Ole Andersen som verken vel-
ger seg Daniel Reginussen, Stein Arne 
Mannsverk, Lotte Mjøen eller Renate 
Mannsverk eller noen av de andre spil-
lerne fra fra A-lagene til Tverrelvdalen.

– Sponsorlaget dunker ut de aktive fot-
ballspillerne. Jeg setter gjerne sammen 
en sponsorlag ut fra det de bidrar med 
og har Ulf Tore Isaksen som repre-
sentant for Sparebank1 som anker på 
midten. Ei sentrallinje med kraftlagets 
Einar Dahl, Amfis Frode Wilhelmsen og 
X5s Dag Erik Eliassen skiller seg ut. Vi 
har jokere i XL-bygg og Geir Roger Bak-
ken, Ole Steinar Østlyngen og Alta Mot-
orsenter, Ove Hansen og Elektriker1. 
På laget finner vi også veteraner som 
Magne Wilhelmsen og Alta Autosenter 
som har 30 år som viktig støttespiller for 
Tverrelvdalen IL, men for tiden har inn-
tatt benken, forklarer Andersen.

 Det er ikke problemer å fylle opp de 
andre plassene på laget, eksempelvis 
flere draktsponsorer som eksempelvis 
SB2 som gikk inn å sikret driften av 
rekruttlaget i 2015. Også byggmester 
Bengt Andersen er en høyt verdsatt 
hjelper og sponsor.

Gode markedsinntekter
Tidligere A-lagsspiller for Tverrelvdalen 
IL, Frode Wilhelmsen, skryter av må-
ten som Tverrelvalen har framstått som 
samarbeidspart.

– En av årsakene til at vi snart har et ti 
års langt samarbeid med fotballgruppa 
i Tverrelvdalen IL er at klubben ikke er 
ferdig med jobben når de har under-
skriften på avtalen. Sammen har vi hatt 
en kontinuerlig utvikling av samarbei-
det og profileringen vi får ut av avtalen, 
sier Wilhelmsen.

Han liker ikke ordet sponsing, og hev-
der at Amfi ikke sponsor lokal idrett og 
kultur.

– Nei, vi gjør ikke det. Vi har derimot 
lokale samarbeidsavtaler med et bredt 
utvalg av aktører i lokalsamfunnet innen 
både kultur og idrett. For Amfi som 
landsomfattende bedrift, ser vi i Alta 
Amfi det som et klart mål at vi ikke bare 
skal hente ut av lokalsamfunnet, men 
være med å bidra til vekst og utvikling. 
Derfor bruker vi enormt mye penger 
hvert eneste år på samarbeidsavtalene.

– Får dere noe tilbake?
– Ja, jeg føler at lokalsamfunnet er blitt 

bevisst på at vi er en lokal aktør som har 
felles interesser med lokalsamfunnet vi 
er en del av. I kroner og øre er effekten 
vanskelig å måle, men mitt inntrykk er 
at kronene ut i samarbeidsavtalene er 
langt mer enn en ren utgift, klargjør Wil-
helmsen.

Han roser også Tverrelvdalen IL for 
måten klubben tar vare på anlegg og 
bruker ressurser på at det skal være fint 
og trivelig i tillegg til det sportslige.

– Fra vår side er vi også veldig godt 
fornøyd med jobben som gjøres med 
TIL-avisa. Det er litt av merkevaren til 
fotballen i Dalen, og jeg gir avisa høyt 
terningskast. 

Sparebank1 med
Hva så med play-makeren i sponsorla-

get til Tverrelvdalen IL og Ole Andersen? 
Jo, han deler mange av Wilhelmsens 
tanker om at store bedrifter må bidra 
i lokalsamfunnene hvor kundene deres 
befinner seg. Banksjef Ulf Tore Isaksen 
er opptatt av at Sparebank1 skal være 
synlig og 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 samarbeid med Tver-
relvdalen IL, slo Isaksen fast da han og 
banken gikk inn i et samarbeid for å få 
videreført den regionale dameturnerin-
gen for Troms og Finnmark; Kraflags-
turneringen.

–  Jeg gleder meg over at damefotballen 
nå får være i fokus ei hel helg. Jeg er 
imponert over deltakelse fra både øst-
fylket og Troms.

Isaksen er selv fotballspiller på mo-
sjonistnivå med noen treninger i uka i 
Finnmarkshallen. Han ser at hallen sta-
dig flere jenter og voksne kvinner bru-
ker hallen, og mener det er positivt at 
jentene får tilbud på nivå med guttene. 
Han har fått med seg løftet i Øst-Finn-
mark knyttet til Polarstjernen, og lover 
å være med å sikre at damene i nord 
fortsatt skal kunne komme til Alta å for-
berede seg i Kraftlagsturneringen.

Strekker seg langt
Uten Alta Kraftlag hadde imidlertid ikke 
den regionale dameturneringen over-
levd. Kraftlaget er med sin samarbeids-
avtale med Tverrelvdalen IL svært viktig 
for totaltilbudet i klubben, men først og 
fremst bredden representert ved dame-
laget og aldersbestemt avdeling.

– Vi er et samvirkelag hvor hele be-
driften er basert på solidaritet og felles 
mål. Derfor er det naturlig for oss å ten-
ke bredde, aldersbestemt og en ekstra 
innsats til de som har vanskeligst kår. 
Tverrelvdalen IL er en av mange med 
samarbeidsavtaler på breddenivå, og 
for oss er det viktigst at vi profileres og 
oppfattes som en viktig støttespiller for 
lokalsamfunnet som er våre eiere, sier 
direktør Per Erik Ramstad.

Markedssjef i kraftlaget, Einar Dahl, 
understreker at to ord går igjen i kraftla-
gets strategi; lokalt og bredde.

– Derfor ser du heller ikke Alta Kraft-
lag som sponsor for toppene, verken 
individuelle utøvere eller lag. Vi ønsker 
å gi ungdom muligheten til å nå toppen, 
men utøvere på topp seniornivå overla-
ter vi til andre, sier Dahl.

X5 ser bredt
X5 Elektro AS, tidligere Elektro Alta 
AS, har vært en trofast følgesvenn som 
toppsponsor for Alta IF siden tidlig på 
2000-tallet. Fortsatt er bedriften knyttet 
til topplaget på herresiden i Alta.

– Likevel er det bredden i våre sam-
arbeidsavtaler som er mest framtreden-
de. Vi har avtaler med både Alta IF, BUL 
og Tverrelvdalen og er inne med støtte 
hos veldig mange andre mindre lag og 
foreninger innen idrett og kultur. Siden 
det er TIL-avisa som ringer må jeg si 
at vi er veldig godt fornøyd med måten 

Tverrelvdalen IL har fulgt opp avtalene 
vi har hatt, og fra vår side opplever vi 
at Dalen er profesjonell og alltid opptatt 
av å gi noe tilbake til oss, sier Eliassen. 

Han forteller at posten som brukes 
på lokal sponsing har økt de senere år 
med bedriftens suksess og omsetning. 
Når pengesummen i kontraktene leg-
ges sammen snakker vi om hundretu-
sener i støtte til lokalidrett og kultur.

Synlig logo
Hovedsponsor Sparebank1 Nord-Nor-
ge er den klart største på markedssiden 
til Tverrelvdalen IL. I vinter gikk også 
Sparebank1 inn som hovedsponsor for 
skigruppa som kan skilte med en utøver 
i verdenstoppen, Finn Hågen Krogh. 
Sett utenfra er det likevel XL-bygg som 
blir mest lagt merke til av samarbeids-
partnerne.

– XL-bygg har en veldig tydelig logo 
som legges merke til, og er inne på 
draktene til mange av de aldersbestem-
te lagene. Samtidig må det legges til 
at XL-bygg betaler godt for seg, og er i 
økonomisk ytelse helt i toppen hos oss, 
sier gruppeleder Ole Andersen.

Han har også tegnet ny utvidet avta-
le med Fagtrykk Ide. Den gir penger i 
kassa, men bidrar også til å synliggjø-
re både TIL og  sponsorer på en veldig 
profesjonell måte. Fagtrykk Ide hadde 
sist år et prosjekt med å skape et miljø 
i både spillertunnel og garderober ved 
gressbana.

– Resultatet ble veldig bra. Vi er stolt 
over hva vi har fått til med små ressur-
ser, og det er veldig viktig for oss å ha 
anlegg som er presentable og ser skik-
kelige ut. Det gjør det også lettere å 
skaffe stadionreklame og samarbeids-
avtaler, klargjør gruppeleder Andersen.

Ulf Tore Isaksen.

– Spiller TIL god

Dag Erik Eliassen.

Frode Wilhelmsen.



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!

Tverrelvdalen IL 
takker

Kontor og Grafisk, Henry Hammari, Oleif Simensen, Finnmark Dagblad, Hurtigtrykk, Atea, 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, Coor Service Manag., Møbelringen, T. Johansen Drift, Bjørn Mella, IMJ Utvikling, 
MX Sport, Nordea, Mesta Drift, El Tele, Arctic Tours, Arvid Thomassen, Ole E Sønvisen, NRS Finnmark, Byggmakker Østlyngen, 

Thermoglass, ØYJO Entreprenør A/S, TSI Norway A/S, 2Tal A/S, Harila A/S, Arges, Alta Last, Cermaq, Enfotobutikk, 
Svein Thomassen AS, Europris, Vefas Retur AS, SmartDok, Arnesen Rør
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Nivå 1

Hovedsamarbeidspartner

Nivå 2

Nivå 3



 TIL-avisa

Bak hver framgangsrik
klubb står det dyktige 

m e d s p i l l e r e

Alta    78 44 68 00
Tromsø  77 67 78 30 – www.prima-design.no
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Mange har mye å takke Rei-
dulf for, men mest av alt da-
mefotballen i Porsanger

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

– Det har vært både dame- og herrefot-
ball for min del, men i år er det damela-
get som har mitt fokus. Jeg er godt for-
nøyd med sesongen så langt, selv om vi 
ikke fikk stilt med vårt beste mannskap 
og vist hva vi kan mot TUIL og BUL, de 
to beste lagene i divisjonen, sier Reidulf 
til TIL-avisen.

Suksesstrener
52-åringen fra Børselv leder PILs dame-
lag som er klar for en ny sesong i 2. divi-
sjonen Troms og Finnmark. Og ildsjelen 
har mer å fare med enn bare engasje-
ment. Han er en trener som har gode re-
sultater i sitt kjølvann. 

– Vi har mistet Kamilla, og med det en 
spiller som kunne dratt oss opp i kam-
pen om topplassene. Likevel skal vi bite 
så godt fra oss at vi skal ha god klaring til 
nedrykkskampen, slo Reidulf fast tidlige-
re i vinter. 

Løp som f....
Og resultatene så lang tyder på at han 

sine ord i behold. Etter tap 0-4 på hjem-
mebane mot BUL, og 1-5 på bortebane 
med TUIL, har det gått veien. Tromsø IL 
er blant annet slått 2-0, Bardufoss 3-2, 
Furuflaten 0-4  og Alta IF 0-1 på borte-
bane.

– Jeg er spesielt godt fornøyd med kam-
pen mot Furuflaten. De stilte med sitt 
beste mannskap, men vi løp som bare 
f.... De hadde rett og slett ikke mulighet 
mot oss, hevder Reidulf.

Han ser også positive trekk ved herrefot-
ballen i Porsanger. Selv om det i 2015-se-
songen ble nedrykk til 4. divisjonen tror 
han Porsanger snart vil være toneangi-
vende også på herresiden i Finnmark.

– Vi er bare ned å henter fart. Klubben 
er i utvikling, og det er mye gode unge 
spillere i Lakselv-området.

Står på 
Uansett hvordan det går med damela-
get i år vil han være på plass for lokal-
samfunnet. Ildsjelen gir seg ikke i sitt 
arbeid for idretten i hjemkommunen.  
Uten Høybakkens engasjement ville ikke 
Porsanger-fotballen 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 et 
godt tilbud. Høybakken har vært med på 
å skape flere arenaer for fotballen, som 
Tine Fotballskole 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 job-
ber 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-la-
get, uttalte Reidulf Høybakken da nomi-
nasjonen var fersk.

HAR KONTROLL: Trener for damelaget til PIL i 2. divisjonen, tror tiden er inn for å løfte damefotballen i Porsanger til nye 
høyder. Han tror datter Kamilla Høybakken som spiller i toppserien for Medkila vender hjem i løpet av et par år, og med det 
grunnlaget PIL har i egenrekruttering tror han PIL om kort tid kan kjempe i toppen av 2.divisjonen.

Mr.        PIL

De fleste i fotballfami-
lien er aktive brukere 
av kretsens sider i det 
daglige.

De siste månedene er det bygd 
en ny versjon av fotball.no, noe 
som ganske sikkert skapte litt 
forvirring og problemer i star-
ten. Etter en tids bruk er dom-
men at fotball.no er blitt mer 
oversiktelig og brukervennlig, 
enten vi må inne på kretsens 
side eller forbundets.

Nye fotball.no er responsiv og 
vil således fungere på mobil/
nettbrett/desktop. NFF vil gjer-
ne at du sender en kommentar 
om du har synspunkter på den 
nye løsningen.

«Vi jobber for fullt med å etter-
fylle redaksjonelt innhold, og 
du vil se at det fortsatt man-
gler noen sider. Disse vil vi i de 
kommende ukene få på plass, 
slik at du i fotballhverdagen 
finner alt du trenger på de nye 
sidene», heter det fra 

Når det gjelder fotballdata så 
er alt på plass. Det vil si at du 
kan finne alt av turneringer, 
kampfakta, tabeller osv, både 
fra årets sesong og alle foregå-
ende sesonger.

«Du må regne med at det 
«lugger litt» innimellom da vi 
fortsatt jobber med å legge til 
funksjonalitet. Vi håper du fin-
ner deg vel til rette på de nye 
sidene. Send oss gjerne tips til 
sider og info du savner.», skri-
ver NFF på hjemmesiden sin.

Dette er siden du nå møtes av 
når du går inn på fotball.no

Nye 
fotball.no 

Nordreisa IL, spiller sin andre sesong i 
3. divisjon Troms. Startet opp i fjor, men 
skal spille sin første sesong med 11-er 
fotball. 

Laget har en  fin blanding av mange unge 
spillere og 2-3 rutinerte spillere. Målsetting 
for sesongen: Topp 3. Når dette skrives har 
laget spilt fire kamper og har full pott, og 
sluppet inn et eneste mål. Riktig vei har la-
get forlengst kommet opp i et tosifret antall. 
Nordreisa har besøkt Alta to helger i forbe-

redelsessesongen, hvorav en var deltakelse 
i Kraftlagsturneringen.

Laget trenes av Christoffer Jensen som ty-
delig har gjort en god jobb og har utviklet 
flere spennende spillere, blant annet Malin 
Hansen. En spiss/kant med ernormt tempe 
i beina, bra teknisk og skyter like bra med 
begge bein.

Bildetekst: Ungt lag, men Nordreisa 
spiller med stor entusiasme. 

Nordreisa-damer surfer gjennom serien
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med fortsatt 
framgang i markedet
x5 elektro har travle dager, og fortsetter der fjoråret slapp. 2015 ble et rekordår, 
med mange fl otte prosjekter både borte og hjemme. Vinneroppskrift er like enkelt 
som genial; godt samarbeid med entreprenører og byggherrer, og høy kvalitet i alle 
leveranser. 

Lokalt storprosjekt
Vi er godt i gang med et prosjekt som 
mange unge i Alta og Finnmark er 
opptatt av, nemlig utbyggingen av Alta 
Videregående skole. Denne gangen er det 
som underentreprenør for av av våre gode 
samarbeidspartnere, Harald Nilsen as - 
forteller Bjørn Erik Johansen ved x5 elektro. 
Bjørn Erik har ansvar for både prosjektering 
og prosjektledelse, og har naturlig nok 
travle dager med et så omfattende og stort 
prosjekt. 

Hotell i særklasse
x5 elektro er også opptatt på ”bortebane”. 
Firmaet Roald Johansen as har kontrakt 
på utvidelse av et fl ott hotellprosjekt på 
Sommarøy utenfor Tromsø, og her er vi 
hyret inn med vår spisskompetanse, forteller 
Dag Erik Eliassen. Hotelleier investerer 100 
millioner i utvidelse av eksisterende bygg, 
for å møte en massiv interesse fra både 
inn- og utland. Hotellet har en helt unik 
plassering, og ligger midt i ”Havgapet”.

Strandparken. Hammerfest. 
43 leiligheter og kontorer for 
Apply. For PEAB/Bjørn Bygg

Vadsø barneskole. 
Et spennende prosjekt på 
8.000 m2  som ble sluttført i 
2015. For PEAB/ Bjørn Bygg

Motto: TRIANGEL NY BARNESKOLE I VADSØ

Perspektiv
Fra sydøst

Statnett. Utvidelsen av adm.
bygget i Alta er ferdig. 
(14 mill/6 mnd)

Referanseprosjekter

Prosjektleder og deleier Bjørn Erik Johansen 
har ansvaret for både prosjektering og prosjekt-
ledelse på Alta vgs. 
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x5 elektro

Støtter lokalt engasjement
Vi er imponerte over det engasjementet 
som vises i Tverrelvdalen IL, og ser hvilken 
betydningsfull jobb idrettslaget gjør for 
lokalsamfunnet. Vi er glad for å være 
med ”på laget”, og håper på framgang på 
alle fronter for alle idretts interesserte  i 
Tverrelvdalen.

med årets sesong!
Vi støtter Tverrelvdalen IL

med årets sesong!
Lykke til

Tlf.: 78 44 44 44
www.x5elektro.no
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Roger Finjord var sikker på 
én ting; at han ville få kri-
tikk.

Nå har det så langt vært flere solskinns-
dager enn regnværsdager for landslags-
sjef Finjord. Likevel har keepervalget 
hans i forkant av OL-kvaliken i vinter 
skapt mediestøy. Det samme vrakingen 
av landslagsveteran Solveig Gulbrand-
sen. Da Finjord tok over landslaget 
vurderte han Gulbrandsen, men valgte 
henne vekk til fordel for yngre spillere. 
– For keeper Ingrid Hjelmseth var det 
ikke en sportslig vurdering som gjorde 
at hun ikke kom med i troppen som 
kjempet om OL-kvaliken, det var skader 
og medisinsk vurdering. Ingrid er en av 
verdens beste kvinnelige keepere, klar-
gjør Finjord overfor TIL-avisa.

Gikk på trynet
Han klarte ikke å ta landslaget til OL i 
Brasil, men mener selv at det kun var 
små marginer som hindret suksess.
– Vi viste det ville bli jevnt og tøft, men 
nå  er dette glemt. Nå er målet å kvalifi-
sere seg til EM, sier Finjord som avviser 
at det blir «walk in the park» for det nor-
ske damelandslaget. 
Laget har en god vår bak seg med sei-
er i EM-kvalikkampene både mot Israel 
og Østerrike borte og hjemme. Både 
hjemme og bortekampen ble vist av 
NRK med Tom Nordlie som ekspert-
kommentator. Nordlie konkluderte med 
at spillet Norge viste i bortekampen var 
langt under nivået man måtte forvente 
av det norske laget.
– Jeg tror mange ikke er klar over styr-
ken til Østerrike. Ser vi hvor spillerne er 
hjemmehørende så har vi tre sentrale 
spillere ut i gode ligaer, mens nær hele 
førsteelleveren til Østerrike er å finne i 
Bondesliga-klubber. Vi skal til EM og 
har så langt gjort jobben, også i møte 
med et godt Østerriksk lag, påpeker 
Finjord overfor kritikerne etter at Øster-
rike er slått borte og kun fikk med seg 
et uavgjort resultat fra Ullevål.

Presset
Han er glad for at både Tom Nordlie,  de 
andre ekspertene, NRK og øvrige riks-
medier har oppfatninger av laget han 
leder, uttakene og hvordan de norske 
fargene framstår i internasjonal fotball.
– Det eneste jeg var helt sikker på når 
jeg sa ja til å lede landslaget var at det 
var mange som ville mene mye om 
både min og lagets prestasjoner. Det 
hører med, og for norsk damefotball 
ville alternativet med at vi ikke fikk opp-

merksomheten vært ti ganger verre. Vi 
må tåle at det stilles krav og at det er 
forventninger. Samtidig er det viktig å 
minne om at damefotballen er en riven-
de utvikling internasjonalt, det gjelder 
alle spillets faser, men også rammebe-
tingelsene rundt aktiviteten.

Tilbake til Finnmark
Han ser ikke på seg selv som dametre-
ner, men som fotballtrener. Det betyr at 
han ikke er veldig opptatt av om det er 
herrer eller damer han leder, men inn-
rømmer at det er forskjeller.
– Jeg opplever kvinnelige toppspillere 
som svært dedikert det de holder på 
med, de er mindre opptatt av penger og 
kontrakter, og har en indre motivasjon 
som har drevet dem veldig langt. Det er 
en takknemlig oppgave å kunne jobbe 
med så reflektere og ydmyke utøvere. 

 – Dersom du får tilbud om å overta 
tippeligalag som Bodø Glimt eller 
Tromsø IL om et par år, hva svarer du 
da?
– Ingenting her og nå. Det jeg tenker på 
er å være daglig leder i Finnmark Fot-

ballkrets når jobben som landslagstre-
ner er over. Det er en jobb jeg har per-
misjon fra, og jeg har et sterkt ønske om 
å bidra for fotballen i Finnmark. Når jeg 
vender tilbake vil jeg også ha med erfa-
ringer og kompetanse som jeg både hå-
per og tror vil være viktig for utviklingen 
av fotballen i mitt hjemfylke.

Tjener bra
Lederlønningene i forbundet har vært 
mye debattert i media. Generalsekretæ-
ren som tjente mer enn statsministeren, 
og trener for herrelandslaget Per Mat-
hias Høgmo som ifølge riksmedia gjør 
mellom to og tre millioner kroner årlig.
– La meg si det sånn; jeg er ikke i nær-
heten av slike lønninger som du viser 
til. Jeg har en god lønn, men jeg tror 
eksempelvis mange ledere i mediebe-
drifter i Finnmark har høyere lønn. Det-
te er også en jobb med enormt mange 
reisedøgn, og jeg synes det er naturlig 
at dette også speiles i lønn, klargjør Ro-
ger Finjord.
Han penser raskt samtalen fra egen 
lommebok til damefotballen i Finn-
mark.

– Jeg ser at det jobbes bra i mange 
klubber. Veldig gledelig det som skjer 
i Øst-Finnmark med Polarstjernen og 
Hesseng, og i vest følger klubbene opp. 
Jeg har tro på at BUL kan ta steget opp 
i 1. divisjonen opp ting klaffer. Det vil i 
så fall løfte hele damefotballen i nord.

TROR PÅ BUL: Roger Finjord leder her en økt med BUL og gir BUL-trenerne Odd Inge Johansen og Lise Lotte Martnes 
råd om hvordan gruppa kan løftes opp på et høyere nivå.

KRITISK: NRKs ekspertkommen-
tator Tom Nordlie har flere ganger 
ytret seg kritisk til disposisjonene til 
landslagstrener Finjord, noe sistnevn-
te synes er helt greit.

Lever med presset

Damelaget til Tverrelvdalen IL 
er stor takk skyldig til fotbal-
lentusiasten og entreprenør 
Bengt Andersen. Han stilte sin 
private buss til disposisjon for 
damelaget da de dro til Vestre 
Jakobselv for å møte Polarstjer-
nen. En kostnad spart på over 
20.000 kroner.

 – Du er fantastisk, Bengt 
Andersen, en skikkelig fotball-
venn, er hilsenen fra damelaget 

til Dalen som sender varme tan-
ker og en stor takk også til sjå-
førene Åsmund Larsen og Geir 
Hågensen. De tok en lang dags 
dugnadsjobb for å bringe laget 
trygt fram og tilbake.

Flere hundre tusen kroner 
spres ut til klubbene lokalt, 
men det er hjertebarnet Alta 
IFs rekrutter som nyter mest av 
Bengts giverglede og entusias-
me.

Fantastiske Bengt Andersen
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Vi ønsker små 
og store

fotballspillere i 
Finnmark lykke
til i sesongen!

– en 
medspiller 

for lokal idrett!

Lykke til!

Harald Nilsen AS har over flere år 
vært samarbeidspartner for Tverrelv-
dalen IL, fortrinnsvis for skiaktivite-
ten. I 2015 inngikk vi en langsiktig 
samarbeidsavtale også med fotball-
gruppa  og er nå helårssponsor for 

Tverrelvdalen IL.
 Vi gratulerer med opprykket til 3. 

divisjon. Klubben ønskes  lykke til i 
divisjonen. Harald Nilsen AS gleder 

seg over utøvernes prestasjoner 
både sommer og vinter.
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Vidar Kristensen i Alta IF vil 
fôre både byens flaggskip og 
eget damelag godt fra yngre 
rekker de neste årene.

– Det kommer et voldsomt rush med 
fotballjenter nedenfra. I småjenteklas-
sen har vi 50 spillere, og i lillejenteklas-
sen er de nesten 40. I all beskjedenhet 
tør jeg påstå at disse fire årskullene er 
godt drevet og har solide opplegg rundt 
seg. Så det er bare å glede seg for da-
melagene til BUL og Alta IF, sier Kris-
tensen, som selv har fulgt jenter 2002 
siden starten som myggspillere. I år 
teller gruppa 29 stk 14-åringer, fordelt 
på tre nierlag. 2003-kullet er en egen 
treningsgruppe, og teller 21 spillere.

– Såvidt jeg vet er J2002 nå den største 
treningsgruppa for ungdom fra ett en-
kelt årskull i Finnmark, uansett idrett. 
Det er utrolig inspirerende, men samti-
dig svært utfordrende. For hvordan tar 
man vare på bredden under mottoet 
«flest mulig, lengst mulig», samtidig 
som man skaper toppspillere av de 
som er dedikerte og har de beste fer-
dighetene? Mange har prøvd før oss, og 
de fleste har vel gått ut i spagaten og 
fått solid lyskestrekk i forsøket, beskri-
ver Kristensen.

Alt handler om fotball
I Tverrelvdalen er Kristensen nok best 
kjent som mangeårig seniorspiller og 
kaptein på A-laget på 90-tallet. Med 
egne barn og bosatt i Alta IF-land, er 
blått og gult fargene han nå ofrer fritida 
si for. I tillegg til å være trener for J2002, 
er han trener for G2006 og medlem av 
sportslig utvalg i klubben – pluss et par 
andre verv. Kona Katharina er trener for 
J2009.

– Alt handler om fotball. Noen mener 
jeg har autistiske trekk på akkurat det-
te, men det gir meg utrolig mye å jobbe 
på feltet, samt drive med klubbutvik-
ling, sier Kristensen.

– Hvor står egentlig Alta IF som klubb 
på jentesiden i dag?

– For tre år siden var jentesiden ek-
stremt sterk i klubben, og i år er vi til-
bake på det nivået. Vi har skolerte tre-
nere og solide team rundt alle kullene 
fra lillejenter 2005 og oppover. Vi har 
også dedikerte foreldretrenere på mygg 
og mini, som følger en solid sportsplan, 
der vi vektlegger smålagsspill, basis-
ferdigheter og lik spilletid. Vi har i tillegg 
lønnet hovedtrener for J16. Dette laget 
har gjort det kanonbra i starten av se-
songen. Vi har også et solid team rundt 
et særdeles ungt damelag. Ting er på 
stell hos oss nå, fastslår Kristensen.

Produserer damespillere
At J16-laget skulle bite så godt fra seg 
i starten av sesongen, med fire seire 
og en uavgjort når dette skrives, er nok 
over forventning.

– Jentene har brettet opp ermene og 
tatt ansvar, etter å ha mistet åtte av de 
sterkeste spillerne etter fjorårsseson-
gen. Disse har enten lagt opp eller gått 
til damelagene i egen klubb og nabo-
klubbene. Som alle vet har Alta IF fôret 
BUL med en rekke sterke ungjenter de 
siste årene, sier Kristensen.

Poengmessig har ikke damelaget fått 
den starten laget kunne ønske, men ny-
opprykket og med en snittalder på 18-
19 år er det forventet at det vil være en 
del stang ut denne sesongen.

Voldsom treningsmoral
– Det er viktig at vi klarer å videreføre 
og videreutvikle satsingen på damela-
get, slik at de yngre som nå fosser fram 
bakfra har et tilbud når de blir 16-17 år. 
Treningsmoralen er strålende nedover i 
kullene. På J2002 har vi for eksempel 
hele 86% oppmøte på de 51 treninge-
ne vi har hatt etter sesongoppstarten i 
november i fjor, selv om vi har 10 jenter 
som i tillegg spiller håndball eller går på 
ski på vinteren. En sånn iver og entu-
siasme er den beste byggesteinen når 
både bredden og toppen skal ivaretas 
de neste årene, sier Kristensen.

BLÅGUL ENTUSIASME: Vidar Kristensen er en av åtte trenere for Alta IFs enorme småjentekull på 50 spillere. Ambi-
sjonen denne sesongen er å gi alle spillerne masse spilletid, samtidig som resultatene er så gode at minst ett av de tre 
eldste lagene når sluttspillet.

   Nå gror det 
veldig godt

I Alta IF hospiterer jentene både 
oppover og sidelengs.

Av Jarle Mjøen

– Hospitering til høyere nivå står helt 
sentralt i vår sportsplan. Vi har jenter 
som hospiterer fra lillejenter til og med 
damelaget, og gutter som hospiterer 
fra mini og hele veien til rekruttlaget. 
Som trener kan du ikke nekte å ta i 
mot hospitanter, det er en selvfølgelig 
del av treningshverdagen til lagene i 
Alta IF. Til enhver tid har vi 35-40 spil-
lere som hospiterer på høyere nivå, 
mest i trening, men også i kamp. For 
tiden har vi ingen som er hentet per-
manent opp et hakk. Det er det bare 
eksepsjonelle talenter som vil opple-
ve. Men alle gutter og jenter som har 
gode holdninger, gode ferdigheter og 
mental modenhet skal få – og får – 
sjansen på et høyere nivå, sier Vidar 
Kristensen, aldersbestemt trener og 
medlem av sportslig utvalg i Alta IF.

– Å få til god og riktig hospitering er 
vært krevende. Det krever masse 
planlegging og mye oppfølging fra tre-
nerne, ved siden av alt det andre som 
følger med trenergjerningen. Hvor 
godt tilbudet til spillerne er i de ulike 
kullene vil derfor variere litt ut fra hvor 
dedikert og entusiastisk treneren er. 
På dette området er det ikke forskjell 
mellom store og små klubber, mener 
Kristensen.

Det finnes ingen standard hospite-
ringsløsning i Alta IF. Fra noen kull 
hospiterer det to oppover, fra andre 
kanskje helt opp i seks spillere. Noen 
hospiterer en gang ukentlig, noen tre.
– Fra mitt eget J2002-kull er det for 
eksempel seks som fast hospiterer 
opp på J16 en eller to ganger i uka, 
mens tre andre hospiterer mest på 
G2002, der nivået er enda bedre.

– Hvorfor det?

– De aller beste jentene har mest igjen 
for å trene med guttene. Her går det 
hurtigere og det er tøffere dueller. Alle 
damespillere som har blitt gode har 
trent med gutter, det kommer man 
ikke unna, mener Kristensen.

– Hvem avgjør hvem som skal få 
hospitere?

– Treneren er den som kjenner spil-
leren best og derfor er den som an-
befaler hvem som bør få større utfor-
dringer. Det skjer gjerne i dialog med 
sportslig utvalg og trenerne i kullet 
over. Noen ganger er ikke kullet over 
sterkere enn kullet den yngre spille-
ren kommer fra, og da må man se om 
spilleren er moden nok, ikke minst fy-
sisk, til å gå opp to årstrinn. Det skjer.

PÅ FLERE ARENAER: Småjentene i 
Alta IF hospiterer både på jevngam-
le guttelag og eldre jentelag.

– Alle som har
blitt god har
trent med gutter
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Tre boliger til salgs
– én solgt – to er til salgs.

Vi har nye prospekt.
For visning og mer informasjon om 

Kongleveien-boligene,ta kontakt med

IMJ Utvikling, Myggveien 6, 9514 Alta.
Mail: post@imj.no tlf: 404 49 020/908 84 780

Kongleveien 9
n Supersentralt i hjertet av Alta
n Nærhet til Alta sentrum
n Boliger med tre soverom
n Gode parkeringsmuligheter
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Vinteren 2015 var det full 
dame/jentekrise i klubben – 
i 2016 blomstrer miljøet.

Klubben innrømmer at vinteren 2015 
så det mørkt ut for at Tverrelvdalen IL 
skulle makte å oppretteholde tradisjo-
nene på fotballbanen som en klubb 
med et sterkt jente/damemiljø. 

– Det så veldig mørkt ut. Vi hadde 
akkurat tatt beslutningen om å trekke 
damelaget fra 2. divisjon. Beslutningen 
ble tatt etter at spillerstallen ble tynnet 
ut, blant annet ved flere graviditeter. 
Andre måtte reise bort på skole, samt 
at vi hadde pådratt oss flere langtids-
skader på viktige spillere, forteller Jarle 
Mjøen og Tommy Berg i sportslig utvalg.

Få på trening
På jentetreningen var det langt mellom 
utøverne. Det var god plass, selv på den 
minste bana i Finnmarkshallen.

– Vi besluttet å holde treningene i 
gang og utsette avgjørelsen om å stil-
le lag eller ikke. For meg og Jarle som 
hadde treneransvaret handlet alt om 
å snu stemningen, få jentene til å sy-
nes det var artig å komme på trening. 
Vi framsnakket hele veien tilbudet og 
fikk fram smil og humør. Det hjalp godt 
på da småjentene (01) begynte å tre-
ne fast med oss en dag i uka, forteller 
Tommy Berg.
– Hvordan gikk det i serien i 2015 

med et så dårlig utgangspunkt?
– Langt over forventningene. Det ble 

jobbet målrettet og tatt steg for steg 
gjennom hele sesongen. Vi spilte faktisk 
jevnt med alle lagene i serien, men det 
ble mye knepne tap. På høstsesongen 
kom det flere seire og uavgjort-kamper. 
Vi avsluttet på høsten med en veldig 

god stemning og følelse, forteller tre-
nerne

Sentral spiller
En viktig brikke i oppbyggingen ble 
overgangen til Jenny Marie Mannsverk, 
som hadde spilt aldersbestemt fotball 
for Dalen, men var blitt Alta IF-spiller 
noen år før.

– Jenny Marie løftet oss fotballmes-
sig og har med sin spilleforståelse og 
ferdigheter trukket med seg andre jen-
ter som har fått god utvikling og nå er 
på et høyt nivå, påpeker Tommy og er 
spesielt fornøyd med hvordan 01-spil-
lerne har tatt utfordringen med å være 
aktuell både til dame- og jentelag.

I planen som ble trukket opp vinteren 
2015 var det flere viktige element. Et av 
de viktigste var jobben med et grunnlag 
for et nytt damelag. En tidligere ung da-
mespiller, Stine Andersen, ble fast in-
ventar på jentetreningene. Senere kom 
Lotte Mjøen med. Og vinteren 2016 to 
nøkler og drivkrefter til reatableringen 
av damelaget; Ida Kristine Thomas-
sen og Benedicte O. Hågensen. Begge 
svært viktig for det sosiale miljøet og en-
tusiasmen i gruppa. Benedicte som har 
studert i Narvik fikk ikke bidratt så mye 
i det daglige, men er likevel en pådriver. 
Nå har spillere som Renate Mannsverk, 
Ingvild Hågensen, Ida Søderholm, Berit 
Mannsverk kommet inn og blitt viktige 
på damelaget.

Kaptein og humørspreder
Ida Kristine Thomassen har blitt en 
nøkkel i laget. Har stor arbeidskapasi-
tet, men også noe å jobbe med ferdig-
hetsmessig. Det siste overskygges av 
en herlig innstilling og en egen evne til å 
få unge og litt eldre rundt seg til å trives, 
føle trygghet og ha lyst til å prestere.

– Vi var ikke tvil om hvem som burde 
være kaptein på damelaget. Hennes 
innstilling er et eksempel for alle i tre-
ningsgruppa, sier Jarle Mjøen.

Han tror også teamet som er etablert 
rundt dame- og jentelaget er viktig for 
suksessen. Synnøve er et unikum som 
administrator og innpisker, og Bente 
Opgård har gjort en kjempejobb på fel-
tet, og ikke minst tatt et ekstra ansvar 
for de yngste i gruppa. Samarbeidet 
innad i trenerteamet Tommy, Jarle og 
Bente har fungert utmerket.

Fornøyd
Selv om det har blitt tap i starten av 
2016-sesongen for både med dame- og 
jentelaget er trenerteamet fornøyd.

– Vi har dessverre mistet viktige spil-
lere like før sesongstart (sørger for ny 

rekruttering), noe som har svekket oss. 
Samtidig er vi trygg på at vi skal være 
med å kjempe om poengene med samt-
lige lag både i 3. divisjonen og i jente-
serien. Skulle det ikke gi opprykk er det 
ingen krise. Prosjektet er langsiktig, og 
vi skal være en klubb som tilrettelegger 
for unge mødre og da får vi flere spillere 
tilbake som styrker laget, påpeker Berg 
og Mjøen.

n I jenteserien har BUL dominert på 
våren med spillere som også spiller 3. 
divisjon. Her har også Polarstjernen 
fått fram et sterkt lag med spillere 
med flere spillere som har erfaring fra 
2. og 1. divisjon. Med tanke på å ta 
toppen i 3. divisjonen blir Polarstjer-
nen møte med BUL2 og Dalen 25. og 
26. juni Alta svært viktig.

FØDT KAPTEIN: Ida Kristne Thomassen leder Dalen-damene ut på gresset på 
Polarsletta og kamp mot Polarstjernen i mai. 

I UTVIKLING: Jentelaget, her etter storseier i Kautokeino, har tatt store steg.

– Damesatsingen 
har høy prioritet 
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støtter 
Tverrelvdalen IL
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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?
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MIELE
STEKEOVN

H 6267 BP CulinArt 
Gourmet

Veil. pris 23 299,-

Nå 15 590,-
Flexiclip glideskinner og Gourmet 

panne med på kjøpet!

Skippertorget 2, Tlf 78 43 04 99 
post@altakjokken.no 

Åpningstid Man-Fre 9-16

Stikk innom vårt studio på 
Elvebakken!

Her kan du se våre 
spennende nyheter, høre 
mer om våre kjøkken, få 
praktiske tips og masse 

herlig inspirasjon!

På lag med Tverrelvdalen IL
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Viktig 
vedlikehold

Harving av kunstgres-
set er viktig, og TIL har 
kjøpt inn en spesialharv. 
Finnmarkshallen renser 
kunstgressbanene i Alta 
for en rimelig penge.

Gressbana krever mest, 
men vedlikehold av 
kunstgresset må til.

– Ja, vedlikeholdet av 
kunstgresset er viktig, og vi 
har brukt opp mot 50.000 
kroner og masse timer på 
vedlikehold de siste seson-
gene. Innkjøp av en harv 
som løser om og mykner 
underlaget er viktig. Harva 
kostet noen titusener, men 
vi bruker en privat firehju-
ling til å dra harva, forteller 
Jan Einar Opgård i baneko-
miteen.

Han og resten av komiteen 
bruker mye tid på å holde 
kunstgresset og gressbana 
i best mulig stand. Både 
trenere og spillere merker 
svært god forskjell når ba-
nekomiteen har vært i ak-
sjon. Fotballgruppeleder 
Ole Andersen har en ekstra 
forkjærlighet for anlegge-
ne, og er klar og tydelig på 
at det er god investering å 
bruke både tid og penger.

– Vi har planer om å legge 
om til kunstgress på gress-
bana. Åsmund Larsen gjør 
en kanonjobb med klippin-
gen, men vi kan ikke regne 
med å ha noen som stiller 
opp mellom 200 og 300 
timer hver sommer for å 
klippe. I tillegg kommer alt 
annet av vedlikehold, sier 
Andersen som sier at det 
nok blir spilt på naturgress i 
flere sesonger i Dalen.

VELG NORDNORSK
#mittnordnorge
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Vi ønsker lokale lag lykke til med sesongen 2016!
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POLARIS TRYKK AS

En av Norges
største
trykkerikjeder

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

– og klar for 
store og små 
utfordringer!

             Vi er godt i gang 
          med     sesongen
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TIL-emblemet er å finne 
verden over.

Denne gang er det ikke top-
pidrettsutøverne våre Finn Hå-
gen Krogh og Petter Eliassen 
som profilere klubben, men 
drakter og utstyr fra Tverrelv-
dalen IL som kommer til nyt-
te i to ulike verdensdeler. In-
gemund Mjøen giftet seg på 
Cuba i byen Bayamo som har 
en svært anerkjent sportssko-
le. Bryllupsgjestene fra Dalen 
hadde med seg fotballer og 

noen av idrettslagets effekter 
som ble gitt i gave til skolen.

– Det var stor stas da sports-
skolen fikk dette overrakt, og 
det var stolte elever på skolen 
som ble plukket ut og fikk lov 
til å bære klærne fra Tverrelv-

dalen IL, forteller Ingemund 
Mjøen.

En annen som har markeds-
ført emblemet og Tverrelvalen 
IL på ukjente marker er Arne 
Isaksen. Han er aktiv med i 
idrettslaget og en del av Betes-

da menighet i Tverrelvdalen. 
Sistnevnte  støtter to barnesko-
ler som ligger i byen Bungoma, 
nord vest i Kenya. 

– Dette er private skoler som 
tar imot foreldreløse barn og 
barn av særlig fattige familier.

På tross av omstendighetene 
er gleden og fotballiveren hos 
disse barna stor. Draktene som 
er gitt av TIL blir derfor veldig 
brukt, forteller Isaksen som 
selv har besøkt skolene flere 
ganger.

Arne Isaksen har fått med seg brukt utstyr og drakter fra Tverrelvalen IL når han har besøkt Kenya og Afrika.

Denne karen i Kenya i en god 
gammel Dalen-drakt.

TIL i Afrika og på Cuba
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