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Nytt «hjerte»
til 1,4 mill.

God jakt 
for Kåre

Hvordan 
nå toppen?

Side 14 og 15

Side 20

Side 28

Tverrelvdalen IL har aldri stått sterke på fotballsiden i de yngste klassene enn i dag. Leah 
Emilie Heitmann og Kristianne Bakken gir her et godt bilde på aktivitet, stå-på-vilje og ferdig-
heter i rekkene til kommende storspillere i klubben.

Full fart 
for TIL

Gjennombrudd 
for Håvard
Håvard Mannsverk gikk gradene i Tromsø IL, men 
har også spilt for Dalen. Nå står et gjennombrudd 
for døren i Alta IF-drakt.
Side 11
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Veteranen Tom Helge Tho-
massen vurderer A-lagsat-
singen i TIL.

Personlig har jeg en mer tilbetrukken 
rolle i år. Er med på en del treninger, 
samt lagledelse på kamper i Alta om-
rådet.Var selv med i prosessen med få 
Joachim Fossmo inn som hovedtrener, 
da han var en av få som pekte seg ut 
til lede det arbeidet vi hadde startet på 
da jeg overtok ansvaret sesongen 2014 

videre.  Det ble ekstra naturlig når da 
også en ryggskade gjorde at han inn-
så at 100% satsingen på egen karriere 
gikk mot slutten.

 
Fossmo ble valgt på bakgrunn av sine 

personlige egenskaper, samt at vi følte 
vi hadde en spillerstall som ville være 
lydhør i forhold til hans tanker. Han var 
også min kaptein, og en god samtale-
partner i sesongen 2015 og 2016 så 
klubbens tanker / filosofi stemte godt 
over ens med det han står for.

 
Spillerstall/Generasjonsskifte
Klubben har etter mange år endelig 
lyktes få opp en viss treningsstamme 

av unge gutter. Det har vært mange år 
uten veldig god rekruttering, og mellom 
undertegnede og Stein Arne Mannsverk 
så har det vell ikke vært noen helt eta-
blerte 1.lagspillere med 100  lokal 
tilhørighet. I dag har vi inne nevnte 
Stein Arne, Nils Kristian Utsi, Mathias 
Pettersen, Kristian Thomassen, Tobi-
as Isaksen som alle er rene TIL-gutter. 
I tillegg har vi Thomas Kristensen og 
Jørgen Nord som også er å regne som 
«lokale» gutter under 20 år. Dette gjør 
at en naturlig målsetting for klubben for 
året er dyrke treningskultur, gi de unge 
mye spilletid og bygge lag for mange år 
fremover.

Samtidig er stallen av en slik kvalitet at 

GOD ØKT: A-lagstrener Joachim Foss-
mo og rekrutt-trener Stian Hågensen 
planlegger ei felles treningsøkt.
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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!

– Tror på gull med ungguttene

Denne gjengen; Jan Einar Opgård, 
Morten Ek, Jøran Hågensen, Geir 
Roger Bakken, Ole Andersen og 
Terje Bakken, er her i full gang med 
planlegging av årets Sparebank1 
cup. 

De tilhører en hard kjerne som gjerne 
både er med i  planlegging og gjen-
nomføring av to store turneringer; 
Altaturneringen i august hvor TIL er 
med teknisk medarrangør med an-

svaret for kampene på Sparebank1 
stadion gress og kunstgress. I tillegg 
kommer Dalens egen turnering, Spa-
rebank1 Cup, som i år ble en ny stor 
idrettsfest med rekordpåmelding. 

– Det er ikke noe problem å arran-
gere turnering når det finnes sånne 
karer og damer som vi har flust av 
i Dalen. Da er det artig å være på 
dugnad, sier fotballgruppeleder Ole 
Andersen.

Kan arrangere turnering
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øvre halvdel ser ut til være innen rekke-
vidde, i en «god gammel» spennende 
Finnmarkserie. Kvaliteten på laget i år 
er «ok+», men vi trenger 1-2 år på løfte 
en del av ungguttene fra bare å holde 
nivået til å bli sentrale spillere som av-
gjør kamper i divisjonen.

 
Framtiden

Det krever mye tid og ressurser for 
holde liv i A-lagsfotballen. Du skal ha en 
dedikert trener som holder laget samlet 
for treninger ca 40-45 uker, kamper i 
øst og vest, tilpassinger ift jobb og fami-
lieliv. Du skal ha spillere som stiller opp 
3-4 ganger i uken, og så skal du selv-
følgelig ha et støtteapparat som holder 
orden på økonomi, utstyr, transport og 
dugnad for drifte dette.

Den gleden vi kjente da vi lyktes med 
opprykket fra 4.div sist var enorm, skuf-
felsen vi fikk kjenne på gjennom seson-
gen etterpå når spillere uteble fra den 
tøffe 3.div hverdagen var like stor. Vi 
kom likevel styrket ut av det, sto løpet 
ut i lag sammen med rekruttene, en del 
av dem som i dag er på tur bli stammen 
i det nye laget.

Det vil være ekstremt viktig få gutter 
som bryr seg om klubben, også i mot-
gang. Det er derfor viktig at det i alle 

sammenhenger rettes fokus på skape 
kultur, stolthet og engasjement også for 
A-fotball i bygda. Ikke bare internt hos 
A-laget, men generelt i bygda.
 
Den 12. spiller
Klubben får mye skryt over det arbeidet 
som gjøres rundt aldersbestemte lag, vi 
skulle gjerne fått litt mer vind rundt se-
niorfotballen også. Det betyr så utrulig 
mye mer når det står 50-100 dalinger 

på siden å bryr seg, det kan være helt 
avgjørende for at de unge gutta blir de 
lokale stolte og engasjerte nøkkelspil-
leren og forbildene vi trenger for ha et 
godt finnmarkslag de neste 10 årene.

Det kunne være skoleklasser / ballgut-
ter , myggkamper i pausen, sponsor-
treff etc for trekke folk, men først og 
fremst må flere kjenne på hvor viktig 
det faktisk er å ha et lag i bygda.

Det hadde vært utrulig artig  om Tver-
relvdalen IL kunne feiret seriemes-
terskap med en stamme av lokale 
unggutter om noen år, med samme 
ramme som 2015 hvor stadion var fylt 
opp med godt over 200 stk i den avgjø-
rende kampen mot Norild

Kom på seniorkamper også, det betyr 
så utrulig mye mer en hva dere tror å 
ha dere der. 

– Tror på gull med ungguttene

Finn Hågen bidrar inn mot fotbal-
len mellom skisatsingen.

Da A-laget, rekruttlaget og damelaget 
møtte opp med rive i hånd for å klar-
gjøre gressbana, fikk de besøk av en 
verdensmester. Og fri for stjernenykker 
gjorde Finn Hågen manns jobb med 
riva før han tok 1,5 times fotballtrening 
med kameratene i Dalen etter endt 
dugnad.

– Fantastisk av Finn Hågen. Ikke bare 

har han stilt opp i år, men jeg har sett 
han ta dugnadstak hvert eneste år når 
gressbana skal klargjøres, sier en av 
spillerne i rekrutt- og A-lagsstallen, Paul 
Håkone Nilsen.

I 2016-sesongen var Finn Hågen med 
i flere kamper, uten at fotballtrening og 
fotballkamper syntes å gjøre skade på 
skiformen når vinteren kom. Likevel er 
det høyst tvilsomt at han i den viktige 
OL-sesongen blir å finne i lagoppstillin-
gen til Dalen.

Helt uten stjernenykker

TILBAKETRUKKET: Tom Helge Thomaqssen er fortsatt med, men mest i bakgrunnen og som lagleder når hovedtrene-
ren Fossmo er å finne ut på bana.

Å ha gressbane krever en god del 
dugnadsjobb, men veldig sjelden må 
spillerne i aksjon med unntak av når 
ballen er i spill på grønt underlag. 
Her er en jobb som må gjøres årlig, 
nemlig raking av gammelt gress og løv 
som ligger som ei hinne over gresset 
og nekter lys og næring å komme til 
gressrøttene. I 2017 kom rakingen 
rundt én måned senere enn normalt 
på grunn av sen snøsmelting. Oppmø-
tet var godt av damelaget, herrelaget 

og rekrutt herrer samt flere fra fotball-
gruppa. Totalt var det over 30 som 
gjorde jobben på under to timer.

Det er i hovedsak A-laget herrer som 
bruker Sparbank1 stadion gress som 
kamparena, men også rekrutt har hatt 
en del kamper. I år blir også damela-
get å forsøke å få spillet til å sitte ute 
på naturgresset. Under Altaturnerin-
gen har det tradisjonelt gått hardt ut 
over gressbana. I år blir bruken stram-
met inn. 

Samme jobben hvert år
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Lederen av fotballgruppa i 
Dalen tar aldri pause.
Ole Andersen er ikke daling, men nord-
lending. Holder med Bodø Glimt og 
Liverpool, men mest av alt digger han 
klubben i sitt hjerte, Tverrelvdalen IL. 
Som leder i fotballgruppa på andre 
året, og bare vår herre vet hvor mange 
år i styret i fotballgruppa, har Andersen 
virkelig fått vise hvor glad han er i klub-
ben.

– Tar du aldri pause?
– Med en sønn som spiller fotball, og 

en som er aktiv på sykkel og ski, er det 
sesong året rundt. Jeg og kona har et 
klart ønske å om følge begge opp og i 
tillegg alle som er med å skape et godt 
idrettsmiljø i Dalen. 

Dugnad er moro
– Hvordan orker du året gjennom?
– Et fantastisk positivt miljø gir ener-

gi. Jeg må også nevne Geir Roger og 
det svært gode samarbeidet vi har hatt 
gjennom mange år. I et godt teamar-
beidet ligger det mye energi, og noe av 
det første vi sammen ble enig om var 
at på dugnad og felles tak skal vi ikke 
bruke energi på de som ikke bidrar  el-
ler uteblir helt. I stedet skal vi snakke 
opp hvor artig det er å være på dugnad 
å få lov å bidra til fellesskapet. Det har 
gitt resultater. Dugnadsgjengen har økt 
i størrelse, og jeg tror faktisk at vi alle 
føler at det faktisk er artig å være på 
dugnad i TIL, klargjør Ole.

Ski-pappa
Det koster imidlertid å være far på to 

fronter. Eller rettere sagt det koster å 
være far til en skiløper som gjør det sta-

dig bedre i løypa og som krever mer av 
både utstyr og reiser.

– Fotballforeldre vet ikke hvor heldig 
de er. Det merkes på lommeboka å ha 
en skiløper i familien, men det er en ut-
gift vi gjerne tar når vi ser hvordan Tom 
Vegard trives med skiidretten. Mats går 
også på ski, men foreløpig ser han mer 
ut som fotballspiller enn skiløper, klar-
gjør fotballgruppelederen som også er 

trener for småguttelaget.

Orden i økonomien
Med svært høy aktivitet i fotballgruppa 
er penger også en del av hverdagen 
her. Ole ønsker å følge opp tradisjonen 
om at pengene skal tjenes før de bru-
kes.

– Vi har en rimelig grei økonomi. Alle 
regninger betales til riktig  tid, men vi 

skulle gjerne hatt litt mer i reserve, blant 
annet for å få lagt om naturgressbana 
til kunstgress. Vi jobber med saken, 
og ingen bør bli overrasket om blir lagt 
fram sak for årsmøtet om å gå i gang, 
påpeker Ole og sier at det er snakk om 
et prosjekt til seks syv millioner kroner.

– Men vi går ikke i gang før vi vet at 
det er et løft vi vil klare uten å ødelegge 
økonomien til idrettslaget.

Ole Andersen, leder av fotballgruppa i Tverrelvdalen IL

– Trigges av teamet

VI STØTTER 
BARNEIDRETT

I FINNMARK!
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 Vi takker Altaposten 
for vederlagsfri bruk av bilder.

Mix-laget gutter og jenter, som stiller i gut-
teserien, kunne dra fra Hammerfest med 
seier.  Laget spiller 7-er i en kombinert 11-
er og 7-er serie. I kampen i Hammerfest 
vant Dalen 10-9 over HiF/Steins 7-erlag, og 
ifølge Bente Opgård som trener jentelaget 
i den felles treningsgruppa, var det seson-
gens høydepunkt så langt. Roger Hammari 
trener guttelaget. Jentene spiller i tillegg 
lag i jenteserien, og det blir mye kamper 
før sesongen er over. Noen spiller også på 
damelaget.

Sist år ledet Roger Hammari guttelaget til 
gull i Umeå-turneringen. I år forsvant hele 
kullet med siste års guttespillere og de som 
er igjen er stort sett første års guttespillere. 
For å kunne stille lag ble det besluttet å 
lage en felles treningsgruppe og la noen av 
jentene spille også på guttelaget. Det har 
resultatmessig blitt svært tøft, men uten at 
det har ødelagt motivasjon og treningsiver. 
Flere av guttespillerne har fått mye spilletid 
på rekruttlaget i 5. divisjon.

Årets kamp i Hammerfest
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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?

Klar for 2. div
Med opprykk til 2. divisjo-
nen klart skulle alt være 
fryd for dame/jentefotbal-
len i Dalen.

Det er det ikke. Vi kan konstatere 
at fotballtilbudet for jenter og da-
mer halter seg framover og at vi 
går spennende tider i møte med 
tanke på hvorvidt klubben skal ta 
muligheten som nå åpner seg ved 
å igjen åv ære tilbake i en 2. divisjon 
–  en divisjon som neppe har vært 
kvalitetsmessig sterkere enn den er 
i 2017.

Usikker start
Undertegnede ble spurt om å gå 

inn å ta ansvar for damelaget, som 
trener og leder. Senere kom også 
forespørselen om å ta et sportslig 
lederansvar for lagene til Tverrelv-
dalen IL. Begge ble besvart med ja 
til under tvil, og etter å fått avkla-
ringer på en del sentrale spørsmål 
fra fotballstyret. Da damelaget 
startet opp treningene etter nyttår 
var en viktig del av spillergrunnlag 
borte, i og med at det var tatt en av-
gjørelse om at de beste jentespiller-
ne skulle inn i en trenings- og kam-
pgruppe med guttelaget, i et håp 
om å berge guttelaget som 11-erlag. 
Dessverre hadde hele siste års gut-
telagskull falt ut, og ikke var aktu-
ell for guttelaget i 2017-sesongen. 
Noen av de aktuelle jentespillerne 
valgte å trene med både dame- og 
jente/guttelaget, andre ville ver-

ken trene eller spille kamper med 
damelaget i 3. divisjonen. I tillegg 
var mange av jentespilleren i vin-
ter opptatt med håndball og ski, og 
måtte begrense fotallbaktiviteten 
ut fra dette.

– Tok ansvar
Det positive var at en stamme 

av de rutinerte damespillerne i 
klubben meldte seg til tjeneste og 
tok ansvar. Denne stammen har 
nærmest 100 prosent treningsop-
pmøte, og ikke minst: De har vist et 
utrolig humør og stå-på-vilje selv 
i perioder hvor antallet på trening 
har vært veldig lavt. Til tross for få 
på trening har vi fått jobbet svært 
godt med sentrale ferdigheter hos 
spillerne, og individuelt har det 
gitt stor framgang. Den kollektive 
utviklingen har litt under at vi har 
vært få, men innsatsen i Kraftla-
gsturneringen i vinter der vi ikke 
tapte en eneste kamp og kvalifi-
serte oss for finalespill (sa fra oss 
finaleplassen for å gi alle gjestende 
lag sluttsillkamp), viste litt av hva 
som bor i laget. Det må legges til 
at jentespillerne som var med på 
TIL gjorde en svært god innsats og 
figur.

En av de spillerne som har hatt 
størst utvikling er Ingvild Hågen-
sen. Min påstand er hun er en av de 
beste avslutterne i damefotballen i 
Finnmark, og har tatt store spille-
messige steg etter å ha jobbet med 
og fått fram en mye bedre første-

touch. Det er også andre etabler-
te som gjør det bra, og en ekstra 
applaus til Stine, Birte og Rentate 
som tross babyer på hjemmebane 
er med å opprettholder et sterk da-
melag. Veteranen Tina Hoaas, med 
1. divisjonserfaring fra Skeid, er til-
bake i moderklubben og går foran 
med holdninger og vilje.  

Neste sesong?
Som eneste 11-erlag i 3. divisjonen 

er vi klar for 2. divisjonen neste år. 
Vi spiller både 7-er og 11-er-kamper 
og bygger et grunnlag for en divi-
sjon som ser ut til å bli tøffere år for 
år. TIL har per i dag kretsens beste 
jentelag, men meldte seg på i kun 
7-erspill og er derfor ikke kvalifisert 
for sluttspill selv om laget spiller 
9-er (jente er 9-er-serie). Vi har flere 
profiler på høyt damelagsnivå og 
det gjelder å samle jente- og dame-
laget i ei treningsgruppe. 

Det er også planen for neste sesong. 
Skal jente- og damefotballen i Da-
len overleve er det ingen vei uten-
om en slik samling. Skulle neste års 
guttelag ha behov for kamphjelp 
fra jentespillerne må det selvsagt 
kunne vurderes, men dame- og jen-
tefotallen er så skjør at en oppsplit-
ting ikke tåles. Organiseringen inn 
mot neste års 2. divisjon må star-
tes allerede kort tid etter avsluttet 
2017-sesong.

Jarle Mjøen
trener/leder damelaget

GOD: Ingvild Opgård Hågensen, her sammen med Gro 
Anita Særtrum  som har en fødselspause fra fotballen, 
har tatt kjempesteg i vinter.
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AMFI Mye å glede seg til. Alltid.

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

Har du tenkt på?
At nettbutikker aldri vil støtte ditt LOKALE IDRETTSLAG, gi ditt barn SOMMERJOBB eller 

sponse premier til SKOLEARRANGEMENTET? Dette er det DITT LOKALE NÆRINGSLIV som gjør!

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

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

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

AMFI Alta er stolte av å støtte lokal idrett og kultur!
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Kurser nye trenere
I løpet av våren har TIL fått 
åtte nye trenere.

Det har skjedd gjennom det første av 
fire delkurs i «Grasrottreneren», et kurs 
som er omdøpt fra tidligere C-lisen-
skurs. Første del, som de åtte TIL-tre-
nerne har lagt bak seg gjennom en 
intern kursskolering, gir egen kompe-
tansestatus i form av tittelen «barnetre-
ner». 

– Kursdiplomene er ikke utdelt. Planen 
er å gjøre en liten markering av dette på 
en av hjemmekampene til A-laget se-
nere i sommer. For Tverrelvdalen IL er 
det svært viktig å kommunisere ut at vi 
tar trenerrollen på stor alvor, og at vi vil 
kvalitetssikre trenerarbeidet fra laveste 
til høyeste trinn i klubben, sier kursin-
struktør og kursleder, Jarle Mjøen.

Alle aktive
Totalt er grasrottrenerkurset på 72 
undervisningstimer og skal gi utvidet 
kompetanse på å lede treninger (og 
kamper) for barn og ungdom. Del 1, 
barnefotballtreneren, er på 16 under-
visningstimer.

– Et annet viktig mål er å bevisstgjøre 
trenerne at de er rollemodeller for ut-
øverne, og for så vidt også for alle de 
rundt fotballen som laget og treneren 
kommer i kontakt med. Derfor jobber vi 
mye med, og diskuterer også ulike inn-
fallsvinkler for hva som er gode hold-
ninger, forklarer Jarle Mjøen. 

Dyktige trenere
Med å kjøre kurset klubbinternt har det 
vært mulig å tilpasse det til utfordringer 
og hverdag i Tverrelvdalen IL. Allerede 
på først delkurs har det blitt mye prak-
sis, både på kurskveldene, men også 
med kursinstruktur ute på treningene 
til den enkelte.

– Det som er spesielt gledelig er at alle 
er aktive trenere og jobber med lag og 
utøvere hver eneste uke. Jeg ble veldig 
imponert av hvordan de takler utfor-
dringene som dukker opp på øktene, 
og alle gjorde et veldig godt inntrykk på 
treningene som ble observert. Vil spesi-
elt skryte av Stine Mannsverk som har 
påtatt seg å være med i trenerteamet 
til miniguttene i Dalen, og samtidig har 

vært en pådriver for å få påfyll av kom-
petanse gjennom kurs. Ikke bare for 
seg selv, men har også motivert og fått 
med seg flere, sier kurslederen og sier 
at det er en ydmykhet og interesse som  
preget alle kursdeltakerne.  

Etterspør mer
Flere av de som nå har gjennomført 
del 1 av Grasrottreneren har uttrykt øn-
ske om å gå videre med nye delkurs. 
Klubben ser nå på muligheten for å få 

oppstart på del 2, «Barnefotball – flest 
mulig med kvalitet.», i løpet av som-
mersesongen. De åtte nye barenfotball-
trenerne får også skryt hos en av Nor-
ges største trener- og fotballprofiler, Ole 
Gunnar Solskjær:

 – Jo flere gode trenere, desto flere 
unge med gode opplevelser på hver tre-
ning. Jeg er glad for at idrettens felles-
skap sørger for at dette trenerløftet for 
barnefotballen kommer. Vi får en større 

og bedre verktøykasse, og som ferdig 
utdannende grasrottrenere kan vi lene 
oss på et felles sett med grunnholdnin-
ger og verdier. Så til de nye trenerne i 
Tverrelvdalen IL, dette er veldig bra.

Deltakere på Grasrottreneren 
del 1 - barnefotballkurset:
Einar Dahle Hansen,  Tormod Mikalsen,  
Anita Hågensen, Jøran Hågensen,  Ani-
ta Kjellmann, Stian Hågensen,  Stine 
Mannserk og Geir Ove Mannsverk

Mygg jentetrener, Einar Dahle Hansen, gjør myggjentene klar til kamp og utstråler humør og trygghet.
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HOVEDSPONSOR  
FOR TVERRELVDALEN IL FOTBALL OG SPAREBANKEN CUP. 

Tverrelvdalen IL

CUP

VI “SPILLER” PÅ SAMME LAG  
OG LØFTER LOKAL FOTBALL.
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– Tren med leggskinn
Det er rådet fra trenerprofil 
Tom Nordlie.

Mange reagerer på eliteseriespilleres 
manglende bruk av leggskinn. Det er 
jåleri mener idrettsledere og trenere. 
Flere spillere i norske toppklubber tre-
ner uten leggskinner. Nå endres tek-
sten i forsikringsvilkårene.

Når spillerne i Eliteserien går ut på 
treningsfeltet, er det mange som leg-
ger igjen en vesentlig del av utstyret i 
garderoben. VG har i oppkjøringen til 
sesongen observert flere klubber kjøre 
intensive spilløkter uten at spillerne har 
på seg leggskinner. Det er brudd på vil-
kårene i fotballforsikringen.

– Jeg har allerede presisert i teksten at 
man skal bruke leggskinner i trening og 
kamp. Den oppdaterte teksten til vilkå-
rene er under publisering hos NFF, sier 
Erlend Ydén ved Idrettens Helsesenter. 

Fokus på sikkerhet
Det skjer etter at VG tok kontakt for å 

spørre om hvilken konsekvens det kan 
ha for forsikringen dersom man ikke 
bruker leggskinner på trening. For-
sikringsvilkårene var ifølge Ydén upre-
sise tidligere, men Ydén er tydelig: 

– Hvis en spiller blir skadet under tre-
ning og det ikke er brukt leggskinner, 
så kan dette få konsekvenser i forhold 
til forsikringen. Hvis det er årsakssam-
menheng mellom skaden og det faktum 
at det ikke er benyttet leggskinner, så 

kan en eventuell erstatning reduseres 
og i verste fall bortfalle, bekrefter han.

Det er imidlertid noe det virker som 
flere norske klubber ikke er klar over, 
eller bryr seg om. Et flertall av spiller-
ne på Haugesund og Brann trente 
uten leggskinner da VG var til stede på 
treningsleir på La Manga, det samme 
gjaldt flere Rosenborg-spillere på Gran 
Canaria og Marbella.

Lokalt jåleri
Det er imidlertid ikke bare i elite- og 

toppserien at slurves med bruk av legg-
skinn. Hos fotballagene til Dalen har vi 
registrert spillere som konsekvent tre-
ner uten bruk av leggskinn. Det gjelder 
spesielt hos senior og de eldste alders-
bestemte lagene. På damelaget til Da-
len ble det tråkket til på trening, og en 
av spillerne fikk en stempling i ankelen  
av en småguttespiller på hospitering. 
Et rent uhell av en ulykkelig hospite-
ringsspiller. Damespilleren brukte ikke 
leggskinn, men fikk trykket så langt ned 
på foten at det i dette tilfellet ikke ville 
vært til hjelp. Men hva dersom trøkket 
hadde kommet ti cm lengre opp? Da 
kunne bruk av leggskinn hindret legg-
beinsbrudd.

Trener og leder av fotballgruppa i Tver-
relvdalen IL, Ole Andersen, oppfordrer 
både spillere og trenere til å ha fokus på 
bruk av leggskinn. 

– Det er for spillernes egen sikkerhets 
skyld at vi maser om dette, sier Ander-
sen.

– Ikke kult nok
Skeid-trener Tom Nordlie reagerer på 

fraværet av leggbeskyttere blant våre 
beste fotballspillere.

– Jeg hørte man sa på landslaget at 
det var en internasjonal trend å trene 
uten. Når jeg hører trenere si det, så blir 
jeg bare helt oppgitt.

Trenerprofilen mener det er viktig 
å trene med det samme utstyret som 
man bruker i kamp.

– Jeg tror Arve Tellefsen øver på fio-
lin og ikke på gitar før han skal spille 
konsert. Åtte av ti skader skjer uansett. 
Men i de to siste tilfellene kan det hen-
de du er borte halvparten av tida, eller 
at du unngår å brekke beinet, hvis du 
bruker leggskinner, sier Nordlie.

Han mener det er en unødvendig uva-
ne som har spredd seg blant mange 
fotballspillere.

– De som ikke har tenkt over at det 
er ubehagelig å ha på tenker plutselig 
over det når de hører andre si det. Det 
er mest en psykologisk faktor, tror jeg. 
Hvis det ikke er kult nok, og man må 
spille i tennissokker på trening, så er 
det bare noe jåleri.

– Gir erstatning
Idrettens Helsesenter, som nå har 

tydeliggjort leggskinn-kravet, fungerer 
som et bindeledd mellom Norges Fot-
ballforbund og forsikringsselskapet If, 
hvor alle fotballspillere over 13 år med 
lisens er forsikret. 

Selv om kravet til leggskinn ikke er til 
å ta feil av, går informasjonsdirektør i 

If Jon Berge langt i å si at forsikringen 
ikke vil bli avkortet selv om man bryter 
reglene.

– Vi praktiserer dette romslig og vil gi 
folk erstatning skulle det komme til en 
skade, men vi får se på dette gjennom 
sesongen, sier Berge.

– Vil dere gi erstatning uansett om 
det viser seg at en skade kunne vært 
unngått dersom leggskinn var brukt?

– Slik det er nå så vil vi gjøre det. Vi 
praktiserer dette romslig, men vil gjerne 
presisere at man må bruke leggskinn, 
det er det lureste for alle parter. Og hvis 
det viser seg at man får mange skader 
på grunn av at man ikke bruker legg-
skinn så må vi se på det og eventuelt 
begynne å avkorte. Men det er altså 
ikke noe problem så langt.

JÅLET: Eldre spillere vil ikke trene med leggskinn fordi de føler at det er ubeahgelig, men Tom Nordlie mener at det da er enda viktigere for å venne seg til bruk 
som man er nødt til i kamp. De unge spillerne i Dalen, som denne jenta i Sparebank1 Cup, er flinke til å bruke leggskinn.

UNITED REDDER DEG: Noen legg-
skinn er bedre enn andre....
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– Chelsea-system skal gi Alta-suksess
Følger Dalen tett fra ny posi-
sjon som Alta IF-trener.

Vidar Johnsen er blitt en viktig mann 
for hovedtrener Rune Repvik i en stille 
mobilisering for å bli topplag i den nye 
spissede 2. divisjonen.

– Som ny i trenerteamet så jeg med 
spenning frem mot en ny utfordring da 
det seint i desember kom forespørsel 
om jeg hadde mulighet til å bidra på 
feltet inn mot 2.div herrer Alta IF. Jeg 
har lenge kjent på suget etter å komme 
meg på treningsfeltet igjen, og når Ro-
ger og kretsen la det til rette for meg, og 
jeg ble enig med Alta IF, var det bare å 
«gønne» på.

 
Ny formasjon
Vidar kom rett inn i et lag hvor det skul-
le ommøbleres kraftig. Ikke bare var det 
en erkjennelse av at treningsmengden 
måtte økes for å prestere. Et helt nytt 
Chelsea-inspirert 3-4-3-system skulle 
innarbeides. 

– Spennede, et resultat av at vi ønsker 
å forsterke oss i begge ender av banen. 
Defensivt med tre stoppere foran eget 
mål. Et resultat av at det har smelt inn 
litt for mange mål der de siste årene. 
Offensivt vet vi at vi har slagkraft, kan-
skje spesielt i kontingsfasen og med 
«nye» Eirik Lund Holm inn så gir det 
oss også trykk i omstillinga fra offensiv 
til defensiv, forteller Vidar.

 
Spillsentrert treninger
Teamet med hovedtrener Rune Rep-
vik og Vidar som assistent har lagt opp 
treningene svært spillsentrert. Det  har 
knapt vært en eneste pasningsøvelse 
uten motstand gjennom vinteren. 

– Det har blitt konstruert spilløvelser ut 
i fra temaene vi jobber med. I alle øvel-
ser skal det være OMSTILLING  som 
moment. Det å ha mye spillrelatert på 
treningene er med på å øke arbeids-
mengden for spillerne, og sammen 
med det økte fokuset på fysisk trening 
satt opp av Bård Vegard Balto og Hå-
kon Danielsen så har treningsmengden 
og antall økter økt betraktelig. Vi har 
bestemt oss for at vi skal være rå på 
trening!

 Tøft for Braaten
Etter å ha jobbet med de defensive i 

fra januar til slutten av februar synes 
trenerteamet at systemet sitter bruk-
bart. 

– Vi ser også at spillerne tester bed-
re enn foregående sesonger noe som 

gjør oss trygg på at fysisk så kommer 
vi til å være godt forberedt. Etter TUIL 
hjemme skifter vi fokus fra defensivt til 
offensivt. Til stor glede for blant annet  
Vegard Braaten som hele januar og 
februar mest hadde lyst til å grave seg 
ned. Det å spille mot tre stoppere på 
trening har til tider vært VELDIG frus-
trerende for målkongen fra Nordreisa, 
påpeker Vidar Johnsen.

Alta IF fikk også napp på en ny sen-
tral midtbanespiller, Makhtar Thioune. 
Gode meritter, god spiller med erfaring 
fra topp eliteserienivå. Han passer godt 
inn hos Alta som  har ønsket seg en 
spiller som gjør at ballen kan holdes i 
laget i lengre perioder.

– Makhtar har hatt en positiv innvirk-
ning på gruppa, gjennom sin profesjo-
nalitet, erfaring og smartness. En spiller 
vi vil få glede av i årets sesong.

Utfordringer  i 3-4-3
 Alta-assistenten med hjerte også i Da-
len loser oss raskt gjennom utfordringe-
ne i det nye 3-4-3-systemet. Spesielt i 
treningskampene så vi et et lag som fort 
ble veldig baktunge, noe trenerteamet 
er veldig oppmerksom på. 

– Hvordan komme oss fra lav til høyt? 
Innkast, 5m, feilvendt motstander, vur-
dering av touch skal være signaler på at 
vi skal komme oss høyere. Vi skal også 
presse ut over hele banen, ikke inn mot 
andreforsvarer som ofte blir brukt. Det-
te for å vinne ball i sidekorridor med 
vingback, stopper, sentral midtbane, 
ytre spiss, forklarer Vidar og legger til:  

– Når det er sagt så skal vi forsvare 
oss med fem i bakre ledd når vi ligger i 
etablert, men vingback på ballside skal 
støte. Vi skal ikke havne med halvhøyt 

press. Vi skal så ofte som mulig opp i 
høyt press. 

Vingbacken er jo nytt begrep i Alta-fot-
ballen. Rollen krever at vi har spillere 
som er fysisk rustet til å være både ving 
og back samtidig. Runar Overvik som 
har hatt en meget bra start på sesongen 
ser ut til å passe en slik rolle. Litt klarere 
oppgaver defensivt i forhold til at han 
har en stopper nært seg. Er viktig offen-
sivt i kontringsfasen, og skaper ofte  to 
mot en mot etablert. Runar er også blitt 
flinkere på siste tredel og har imponert 
mange nå i starten. 

Tre stoppere gir trygghet foran eget mål, 
og i egen boks. Samtidig i frispillings-
fasen offensivt. Utfordringen er ifølge 
trener-teamet tydelighet og kommuni-
kasjon. 

NY ROLLE: Vidar Johnsen på plass i trenerteamet til Alta IF, her gir han Christian Reginiussen de siste taktiske beskje-
dene før han skal ut å vinne poeng.

Amfi Alta + Tverrelvalen IL= sant

Bildet ved siden av er hentet fra 
2007 da en av de første større sam-
arbeidsavtalene mellom Tverrelvda-
len IL fotball og  Amfi Alta ble un-
derskreve, dat med en ung Frode 
Wilhelmsen for Amfi og daværende 
leder i Tverrelvdalen IL fotball, Stig 
Aksel Opgård. Det må legges til at 

Tverrelvdalen hadde mindre avtaler 
med Amfi Alta flere år før 2007.

For kort tid tilbake møttes partene 
på nytt. Nå med Frode og leder i 
Tverrelvdalen IL, Geir Roger Bakken, 
som forhandlingsledere. Samtalene 
endte opp i en ny to-årsavtale. Sig-
naturen for avtalen for 2017 og 2018 
kom på plass sist uke.

– Det er ekstra artig å forhandle 

Fortsetter samarbeidet med Amfi Alta

Stig Aksel 
Opgård under-

skrev første 
store avtale i 

2007.
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– Chelsea-system skal gi Alta-suksess
– Vi har komplementære ferdigheter i 

bakre ledd i duellkraft og fart.

Topp keeper
Trener-teamet i Alta IF er svært godt for-
nøyd når det gjelder keepersituasjonen. 
Maris har vært skadet stort sett hele 
vinteren etter skade og operert krage-
bein. Har trent bra og har stått fram 
veldig fokusert. Nykommeren Rojas er 
kanskje den i troppen som har impo-
nert mest ut fra forventningene.
  – Maris er god i felt på sitt beste. Når 
han får enda litt mer tid på seg med fot-
ball så er det full fight om keeperplas-
sen. Rojas har kommet inn fra Kongs-
vinger. Også han dedikert, god med 
begge bein og har roen. Aleksander 
Ellingsen er i god utvikling, stått mye 
kamper i vinter og med en god sesong 
nå der han får kamper nasjonalt så bør 
han snart være klar snart være klar for 
førstelagsfotball, synser Johnsen om 
den oppinnelige Dalen-keeperen.

 
Følger med
 Vidar er fortsatt svært opptatt av gam-
melklubben, og snakker mye med årets 
TIL-trener Joachim Fossmo. Har også 
vært innom en del treninger, og flere vil 
han være med å bidra på utover våren 
og sommeren.

 – Ungt, en del utskiftninger. Ekstra 
gledelig at Kalseth og noen av ringre-
vene fortsetter slik at ungguttene har 
noe å bryne seg på. Spennende trener 
i Fossmo, håper han får den hjelp fra 
klubben han fortjener. Da har man en 
A-lags trener i mange sesonger frem-
over! Kontinuitet er viktig! Spesielt nå 
når det kommer god rekruttering fra 
egne rekker i Dalen opp på a-laget. Har 
hatt noen veldig bra kamper i vinter og 
ser at det er godt potensiale. Det hand-
ler om å ha en mentalitet der man stil-
ler opp, gjennom hele sesongen. Ord-
ner seg fri til bortekamper, planlegger 
for å bidra hele veien. Gjør man det så 
kommer dette til å bli gøy, og man kan 
bygge stein for stein sakte men sikkert i 
et trygt og godt tempo.

– Ellers så er det suverent at Tom Hel-
ge, Geir Roger stiller opp for guttene! 
Helt gull for dalen!

SUKSESS: Runar Overvik har vært 
meget god i starten av sesongen, noe 
assistenttrener Vidar Johnsen tror at 

systemomleggingen har bidratt til.

Håvard kan bli en hit
...men må smøre seg med 
tålmodighet.

– Alta IF har både fått et stort ansvar, 
men også en stor mulighet med over-
gangen til Håvard Mannsverk fra Trom-
sø IL, sier Jarle Mjøen som kjenner 
Håvard svært godt og anbefalte den 
løsningen som nå er blitt til realitet for 
ett år tilbake overfor Alta-trener Rune 
Repvik.

Dobbel TIL-spiller
Håvard Mannsverk er på mange må-

ter dobbel TIL-spiller, han har gjort tje-
neste både i Tromsø IL og Tverrelvda-
len IL. Han er født i 1998 og har hatt 
et nært fotballforhold til Tverrelvdalen IL 
hvor han har mange treninger og flere 
turneringer for klubben. I 2012 møtes 
Tverrelvdalen med Håvard sentral i la-

get Alta IF i småguttefinalen i Altatur-
neringen.

– Alta IF var nok favoritter til å ta gul-
let. Og det så jo lenge ut som at de skul-
le klare det. Men vi kjempet godt og fikk 
gode muligheter på kontringer. Det var 
veldig morsomt å snyte Alta-guttene for 
gullmedaljene, sa matchvinner Håvard 
Mannsverk etter en kamp Alta IF ledet 
2-1, men tapte etter at lynraske Håvard 
Mannsverk utliknet i 2. omgang, og 
skaffet deretter frispark i farlig posisjon. 
Mannsverk tok frisparket selv, og det 
var ingen dårlig avgjørelse. Unggutten 
klinket til og sendte ballen nede i hjør-
net. Dermed kunne Tverrelvdalen IL ju-
ble for gull, het det i Altapostens referat 
fra kampen.

Stagnert
Ifølge Mjøen er Håvard en av de mest 
dedikerte unge fotballspillere i nord, 

men i en storklubb som de senere år 
har produsert talenter på løpende bånd 
havnet unggutten med aner i Tverrelv-
dalen bak i køen. 

– Nå er han kommet til en klubb på 
høyt nivå hvor han vil få en sterk opp-
levelse av å bli satset på. Jeg er gan-
ske sikker på at Rune og Vidar har lagt 
en karriereplan, og fortalt Håvard at de 
har stor tro på han og at sjansene vil 
komme også på A-laget. Veldig mye 
handler om tillit og selvtillit. Håvard er 
prototypen på vingbacken i det nye Alta 
IF-systemet, og har en hurtighet som 
kan gjøre Håvard til en angrepscomet i 
Alta-drakten, påpeker Jarle Mjøen.

Håvard er sønn av tidligere TIL-mål-
vakt Jan Mannsverk, for øvrig rangert 
som en av de beste fotballspillerne i Da-
len gjennom tidene i TILs historiebok. I 
Alta skal Håvard bo hos bror Christian 
i Saga.

AVGJORDE FOR DALEN: Lagkame-
rater i Dalen, Håvard Mannsverk og 
Nils Kristian Utsi, svært sentral da 
Dalen hentet gullet i smågutteklassen 
i 2012.

Fortsetter samarbeidet med Amfi Alta
avtale med Frode og Amfi. De stiller 
krav og er kreativ på profilering. Vi får 
en helt klar følelse av at det betyr noe 
hvordan vi følger opp avtalene med 
Amfi, og det skjerper oss. Og for de 
som måtte lure; vi surfer ikke inn av-
talen med Amfi fordi Frode har vært 
en viktig A-lagsspiller hos Dalen i sine 
yngre dager, påpeker Bakken.

Også Frode er fornøyd med måten 

Tverrelvdalen IL følger opp samar-
beidsavtalen.

– Det er selvsagt også viktig at Dalen 
har et positivt images ute i lokalsam-
funnet og at Amfi føler at vi kan for-
bindes med klubben. For oss er det 
artig å være med å støtte opp en klubb 
som er veldig spesiell, og da i positiv 
setting, sier Wilhelmsen.

Frode Wil-
helmsen, 
sterk eks-back 
på TIL, har 
signert ny 
samarbeids-
avtale mellom 
klubben og 
Amfi Alta.
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Lars Tjærnås, mener norsk 
fotball bør gå ut å trene – på 
å få tak i ballen.

I denne saken deler Tverrelvdalen ILs 
gode fotballvenn noen av sine tanker 
om en av årsakene til at resultater ute-
blir i norsk fotball (kanskje også lokalt):

Problemet er at fotball også er resul-
tatorientert idrett, og at vi tar mål av 
oss til å konkurrere med andre enn 
oss selv. Da kreves det kraftig forbe-
dring av den ene av de to delene fot-
ball består av.  Noen av oss så finalen 
i Copa America mellom Chile og Ar-
gentina for et par år siden. Det vi så 
var verdens beste forsvarsspill, selve 
primstaven for hvordan det defensive 
skal utøves. Dessverre, dit er det langt 
igjen for oss i dag.

Fotballens viktigste rolle
Den størst forskjellen ligger i den 
viktigste rolla i et fotballag. Første-
forsvareren er den som presser ballen. 
Han kan stanse et angrep alene.  Ikke 
bare det, han kan stanse motstanders 
angrep og starte et eget med en og 
samme aksjon. Derfor er han lagets 
kanskje viktigste spiller. Min påstand 
er at det er i denne rolla norsk fotball 
har tapt mest terreng til de beste de 
siste årene.

En førsteforsvarer forholder seg, 
grovt sett,  til to ulike situasjoner: Er 
laget i balanse? Er laget i ubalanse?

I det siste tilfellet er stikkordene for-
sinke, oppholde og så godt som mulig 
lede spillet vekk fra farlige områder. 
Det er imidlertid ikke der den største 
forskjellen ligger. De chilenske spil-
lerne presset ballen over hele banen 
i samtlige kamper med en intensitet 
og forflytning du ellers kun ser hos 
tenåringsjenter når dørene åpner til 
Justin Bieber konsert. Jeg håper flest 
mulig som driver spillerutvikling i 
Norge fikk med seg disse «læringsvi-
deoene».

Følgende karakterskala gjelder for 
en førsteforsvarer med laget i balan-
se, med toppkarakteren øverst: Bryt 
foran duell, og start eget angrep. 
Vinn duellen - vinn ballen. Behold den 
i laget. Vinn duellen, få ballen vekk 
fra farlig område.

Skjær av pasningsvinkler og pas-
ningsmuligheter – tving motstander 
til å spille ballen dit du vil, ikke dit 
han vil. Forsinke spill, tving motstan-
der til å spille bakover.

Annerledes i Norge
Tillat meg en smule generalisering. 

I Norge er vi fornøyde med å forsin-
ke og oppholde spill. Vi presser ball-
fører, men vi presser ikke ballen. Det 
er nemlig ballen som er interessant. 
Motstandere kan løpe over alt så len-
ge vi får tak i ballen!

Jeg vedder mine siste kroner om 
nødvendig på at den mentaliteten 
ikke gjelder i Chile eller andre ledende 
nasjoner på denne rolla. Der handler 
førsteforsvarerjobben om én ting, og 
én ting alene: Vinn ball!

Alternativet til å vinne ball er i nøds-
fall å ikke la seg passere. Det er en yr-
kesstolthet èn mot èn som sier med 
hele kroppsspråket at den kampen i 
kampen skal vinnes. Konsekvensen er 
riktig nok at de lager flere frispark, får 
noen flere gule kort, og sikkert enda 
flere fiender. Essensen er uansett at 
de vinner langt flere fotballkamper, 
blant annet på grunn av dette.

Kunstgresspillere
Kanskje har vi  «kunstgresset» oss 
dårligere i denne delen av spillet. 
Kunstgress gir en annen type fotball. 
Intensiteten går ofte ned, det blir 
færre dueller, færre taklinger og flere 
pasninger. Summen av dette er at vi i 
norsk fotball nesten gjennomgående 
ser spillere komme en meter eller to 
unna ballen, fornøyde med å forsin-
ke, engstelige for å takle. Grunnen er 

trolig tredel: Det er et underlag som 
gjør det mer komfortabelt for ball-
fører, som lettere gir kontroll. Derfor 
blir angsten for å bli passert større. 
Det er vondere å takle på kunstgress, 
og taklinger straffes oftere med kort 
enn tidligere. 

Førsteforsvarerrolla er mindre verd-
satt enn før. Det siste er en påstand, 
men jeg står for den.

Stadig oftere hører vi forsvarspillere, 
særlig midtstoppere, roses for å være 
dyktige med ball og gode igangset-
tere. Det er fint. Men: Det er uansett 
pynt. Det blir som å være fornøyde et-
ter et restaurantbesøk der biffen var 
kald og grønnsakene harde, men ser-
viettene på bordet sirlig brettet.

Det viktigste først
Gi meg gjerne forsvarsspillere som 
kan bidra offensivt når laget har ball. 
Men gi meg aller helst forsvarsspille-
re som kan forsvare laget når mot-
stander setter oss under trykk. Det er 
fristende å bruke Vegard Forren som 
eksempel. Alle er enige om at venstre-
benet hans er i stand til å spille ballen 
dit han ønsker den de fleste ganger. 
Vi er kanskje litt mer uenige hvor dyk-
tig han har vært til å forsvare seg én 
mot én, hvor våken han har vært til å 
beskytte rommet bak seg eller klarere 
i egen 16 meter. Det er det siste som 

kommer til å ha to streker under seg 
når vi skal telle opp om vi når slutt-
spill eller ei.

Vegard Forren er uansett ikke pro-
blemet. Problemet er at han er regel, 
ikke unntak.

Derfor: Vi er langt unna de beste i 
denne delen av spillet. Urovekkende 
langt. Det er imidlertid en trøst. Dette 
er trenbart! Det er mye enklere å på-
virke enn alt som handler om ferdig-
heter med ballen i laget. 

Moralen er enkel. Legg vekk smart-
telefoner og Playstation - gå ut og 
tren!

17 ÅR SIDEN: I 2000 var Tverrelvdalen-trener Bernt Berg og en liten delegasjon fra TIL på studietur hos Wimbledon 
med sine norske trenere. Lars Tjærnås var assistenttrener og ga TIL-trenerne en utrolig god mottakelse.

PÅ MANNEN, ETTER BALLEN: Pablo 
Zabaleta er tilsynelatende mer inter-
essert i å ta Arsenals Theo Walcott 
enn ballen. Likevel er det forsvars-
spill av verdensklasse, mener Tufte-
barten. Og Zabaletas Manchester City 
vant. Foto: Andrew Yates / AFP

– For passivt press

Med fullt oppmøte er det 20 på lille-
guttetrening.

Trenerne Geir Ove Mannsverk, Geir Roger 
Bakken og Leif Bakken har en svært ta-
lentfull gjeng med spillere mellom 10 og 
12 år. 

– Det er spillere som kan nå veldig langt 
om de selv orker nok. Vi trenere skulle 
ønske at flere meldte seg på som aktuel-
le hospiteringsspillere på småguttelaget. 
Noen har gjort det, men vi har enda fle-

re som er moden for å forsøke seg. Det 
går litt på ork og prioritering, men det er 
ingen tvil om at flere har behov for å gå 
opp et nivå, og at det ville vært positivt for 
småguttelaget å få de på trening, er den 
samstemte tilbakemeldingen fra trenerne.

Mye ferdighetstrening, masse smålags-
spill og aktiv tilrettelegging har gitt stor ut-
vikling. Med to lag i seriespill blir det godt 
med spilletid på alle. Laget trener både 
vinter og sommer, to dager ukentlig fast og 
for noen hospiteringen i tillegg. 

– Flere klar for et nytt nivå

Odd Harald en av de som hospiterer 
opp med småguttelaget.
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Tverrelvdalen IL fotball takker

for:
n Over 10 år som stor økonomisk
    bidragsyter

n Alltid løsningsorientert

n En god samtalepartner i forhold
    til hva som er viktig som
    idrettslag

n Aldri nei når vi har en ekstra
    utfordring

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

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

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

inkludert i ditt abonnement!

Abonnement:

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

altaposten.no 
i dag!

Pris pr. mnd.                  259,-  /  209,-
(Ingen bindingstid)  
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For rundt 1,4 millioner kro-
ner er klubbhuset fullreno-
vert.

Leder i husstyret, Einar Heimstad, er 
mannen som har fått vide fullmakter 

sammen med sine svært så dynamiske 
styrekolleger. Husstyret består av Heim-
stad, Beate Mannsverk, Sissel Sørlie og 
Ivar Erdal.

– Beskjeden fra hovedstyret var "sett 
i gang!" få satt «Huset» i så god for-
fatning at det blir attraktiv å bruke for 

både TIL, bygda og gjerne andre som 
ønsker trivelige og funksjonelle lokaler 
til selskap eller møter. Vi ga beskjed om 
at det ville koste penger, men det var 
alle inneforstått med, og det var bare å 
innfri arbeidsordren, forteller Heimstad.

– Stolt over resultatet
Heimstad og hans styrekolleger, hvor 
blant annet to er kokker og har detalj-
planlagt det nye kjøkkenet i seksjon to, 
er både fornøyde, og ikke minst stolte 
over resultatet.

– Det er gjort mange hundre timer dug-
nad, men vi har også brukt mye tid på 
å innhente anbud fra profesjonelle for å 
få gjort et fagmessig godt arbeid både 
på bygg, elektro, rør og interiør.Tilbake-
meldingene fra alle, inklusive de som 
har leid Huset til ulike arrangement 
er uten inntak positiv. Idrettslaget og 
bygda har fått et felles grendehus som 
fungerer, og som er trivelig og attraktivt, 
sier husstyrelederen.

Bygdas hus
Hele den «gamle delen, storsalen, kon-
tor, møterom og wc-avdeling er reno-
vert og i stor grad også bygd om. Den 
nye delen med kafe og hovedkjøkken 
er relativt ny, i god stand og leies ut til 
barnehagen i Tverrelvdalen. 
– Bakgrunnen for satsingen er en er-
kjennelse av utleiekontrakten med Alta 
kommune begrenset bruken, og gjorde 
at Huset stod mørkt på ettermiddags- 
og kveldstid. Tverrelvdalen IL har et an-
svar for å gi bygda et forsamlingshus, 
og nå kan vi dekke behovet selv om 
deler av huset leies ut. Den renoverte 
seksjonen har fått et eget kjøkken, har 
en storsal, lagerplass,  sanitæravdeling 
og et stort kontror med integrert møte-
rom, forteller leder i Tverrelvdalen IL, 
Geir Roger Bakken og legger til at ved 
svært store arrangement vil også den 
delen som leies ut til barnehage kunne 
benyttes.

– Det er langsiktige og gode leieinn-
tekter fra kontrakten med Alta kom-

STOD PÅ: Ombygging, mye 
riving, og også betongsaging, 

måtte til for å renovere og 
bygge om. Her er brødrene 

Einar og Geir Heimstad i ferd 
med å sage ut betongvegg 

for å gi luke inn til det som 
skal bli kjøkken i avdeling to. 
En kjempejobb av husstyret, 
men mange har bidratt med 

til sammen flere hundre timer 
dugnad.

– en 
medspiller 

for lokal idrett!

LYST OG ROMMELIG: TIL har 
Bente Opgård ansatt på kontoret, 
og det har vært en prioritert opp-
gave å skape et trivelig kontor og 
møterom.

Tverrelvdalen har fått nytt «hjerte»
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LYSAN PÅ: Idrettslagets leder Geir Roger Bakken har en visjon om at Huset skal være i aktiv bruk, og at det nærmest alltid skal være lys i vinduene. Derfor har 
TIL tatt et stort økonomisk løft for å bygge om og renovere huset innvendig. Neste fase blir å oppgradere fasader og sikre tak.

Vi ønsker små 
og store fotballspillere 

i Finnmark lykke
til i sesongen!

mune som har gjort dette løftet mulig. 
Mange vil nok riste på hodet over at vi 
bruker så mye penger på et bygg, men 
vi må ikke glemme «Huset» skal være 
hjertet i bygda. Den eldre deler var be-
gynt å bli svært «sliten», og vi hadde et 
ansvar om å ta vare på verdiene med et 
vedlikeholdsløft, klargjør Bakken og sier 
at idrettslaget også har et ansvar for ar-

beidsforholdene for «kontorsjefen» og 
er glad for å kunne tilby stort, lyst og 
trivelig kontorlokale. 

Ikke ferdig
Selv om sluttsummen sannsynlig vil 
passere 1,4 millioner før alt er på plass, 
er det ingenting som tilsier at penge-
bruken stopper her. 

– Idrettslaget må bruke tid på å spare 
seg opp litt penger, men min tanke er å 
få tatt et løft med fasade og sikre tak for 
å unngå framtidige lekkasjer. Målet er 
å få samme kvalitet på bygget utvendig 
som innvendig, sier Einar Heimstad, 
selv fagmann innen bygg.

Lederen i idrettslaget deler Heimstads 
visjon, men medgir at selv om det kom-

mer inn rundt en tredel av kostnadene 
fra fylkeskommunalt tildelte samfunns-
husmidler, tilsier økonomien i idrettsla-
get at nye tunge økonomiske tak med 
klubbhuset ikke igangsettes «i mor-
gen». 

NYTT KJØKKEN: Ho-
vedkjøkken er til daglig 
begrenset i bruk på grunn 
av u tleie til barnehage. 
Dermed ble det etablert 
et nytt kjøkken i tilknyt-
ning til storsalen.

STORSALEN: Selv 
om Huset nå brukes 
i to seksjoner, hvor 
barnehagedelen ikke 
vil være i bruk til 
daglig utover denne 
aktiviteten, er det tatt 
grep som gjør at det 
er god plass både til 
bursdager, konfirma-
sjon og faktisk også 
bryllupsfeiring.

Tverrelvdalen har fått nytt «hjerte»



 TIL-avisa

– Sparebanken cup er vårt varemerke
Humør, idrettsglede, sam-
hold og dugnad som moroak-
tivitet. 

Sånn ønsker fotballgruppa i Tverrelvda-
len IL at Sparebank1 Cup skal kunne 
oppsummeres.
– Sparebank1 Cup er et stort dug-
nadsløft for en liten klubb som Tver-
relvdalen, men jeg synes vi takler løftet 
bra. Og ikke minst viktig; jeg tror at det 
er en oppfatning hos de stom står på 
at dette er moro og ikke plikt. Vi er alle 
stolte over idrettsfesten for de minste 
som turneringen er blitt, og det er slett 
ikke vanskelig å få folk til å stille opp, 
sier leder i fotballgruppa Ole Andersen.

Takker alle
Han er som leder redd for å trekke fram 
enkeltnavn i dugnadskorpset fordi han 
vet at da vil noen noen som fortjener en 
ekstra klapåp på skuldre som takk bli 
glemt. Likevel peker har på Olav Nilsen 
og Terje Bakken som nøkkelpersoner, 
og i år også Stine Mannsverk som har 
organisert kiosk- og kjøkkenvakter.
– Men det er mange flere som burde 
vært nevnt, ikke minst de som fikser 
alt det praktiske. I år med blant annet 
bortkjøring av tonnevis med snø for å 
få plass til telt og annen infrastruktur, 
de som sørger for å ha ryddet alt på 

plass etter endt turnering lørdag kveld, 
påpeker gruppelederen uten å nevne at 
han selv og hele hans familie har vært 
med vært minutt under gjennomføring 
av turnering og planlegging. Det sam-
me lederen i idrettslaget, Geir Roger 
Bakken.

Gammel-ordføreren
I dugnadsgjengen har også Alta tidlige-
re ordfører vært sentral. Geir Ove Bak-
ken har ikke fått ta en eneste avgjørel-
se, om vi da ser bort fra når han var 
til stede med fløyta i munnen. Og med 
det har han unngått kjeft for alt som har 
gått galt, slik det ofte har vært på sam-
ferdsområdet som han til anlig styrer til 
daglig for Finnmark fylkeskommune.
– Her er jeg bare en av mange. Jeg gjør 
også her så godt jeg kan. En ting er i 
alle fall sikkert, dugnadsånden er ikke 
død i Dalen, sier Bakken med et stort 
smil om munnen og gir turneringen 
terningskast seks og attesten gladtur-
nering.

Takker Karasjok
Gruppeleder Ole Andersen er imidler-
tid klar på at Sparebank1 Cup ikke ville 
overlevd, og heller ikke blitt en suksess 
dersom det ikek hadde vært for nabo-
klubbene. Etter en beskjeden start i 
2007, da med Sparebank1 Cup  som 
høstturnering og også smågutte/småpi-

keklasse med sluttspill, har turneringen 
blitt rendyrket for de aller yngste. Slutt-
spill og resultatfokus er borte. Turnerin-
gen har økt fra rundt 20 lag det første 
året til ny deltakerrekord i 2017 med 
110 lag.
– Vi takker alle klubbene som kommer 
til Dalen for å være med på fotballfes-
ten, og lover å gjøre alt vi kan for å ut-
vikle turneringen videre . Turneringen 
gir gode penger i klubbkassa, men for 

oss er det enda viktigere at turneringen 
er noe som det settes pris på og hvor 
unger, trenere, foreldre og annet publi-
kum trives. Derfor krydrer vi også turne-
ringen med gratistrekninger av premier 
til over 20.000 kroner  i tillegg til det år-
lige sykkellotteriet hvor det kjøpes lodd, 
påpeker Andersen og legger til:
– En ekstra takk til fotballmiljøet i Kara-
sjok. De har tatt turen til Dalen nesten 
alle år siden starten. De første årene 

KNOLL OG TOTT: Geir Roger Bakken og Ole Andersen, jobber i team og styrer 
mye også under Sparebank1 Cup

GLEDE: Stine Mannsverk og minieguttene 07/08 kunne gi high five etter å ha 
blitt trukket ut i Amfi-Quizen og fikk sponset pizzakveld for laget på Peppes 
Pizza av Amfi Alta for 18 spillere og medinviterte. GOD RETTLEDNING: Nordlys-lagleder rettleder og hjelper en av sine spillere.

ÅRETS SPAREBANKEN-LAG: Thomas Pettersen kunne sammen med spiller-
represenant Maila Pettersen hammeri mota penger og bevis på at Alta II 1, 
2011, ble trukket ut som årets Sparebank1 lag jenter 2017.

ÅRETS STØTTESPILLER: Hovedsponsor for turneringen, Sparebank1 
Nord-Norge, ønsket et ekstra fokus på alle de som står på og yter litt ekstra 
for lag og klubb. Prisen til «Årets fair-play støttespiller» som ble delt ut under 
turneringen gikk til IL Freas Jorunn Sandberg og ble fultgt av et gavekort fra 
SNN på 3000 kr i tillegg til diplom. Leder i Tverrelvdalen IL, Geir Roger Bak-
ken overrakte diplomet. 
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– Sparebanken cup er vårt varemerke

«Årets støttespiller»
Hovedsponsoren vil gi oppmerk-
somhet til klubb-slitere.

Årets Sparebank1 Cup bød på stor ak-
tivitet og mye moro for fotballelskende 
barn fra seks til 12 år. På slutten av sis-
te turneringsdag, lørdag, fikk også en 
av de store ukjente ildsjelene i alders-
bestemt fotball og idrett fortjent opp-
merksomhet. Jorunn Sandberg fra IL 
Frea ble kåret til «Årets fair-play støtte-
spiller». 

I den innsendte begrunnelsen fra delta-
kende IL Frea-spillere heter det at hun 
gjør alt for Frea og stiller opp der det er 
mulig. Hun sier alltid ja, og ikke minst 
har en løsning når det dukker opp ut-
fordringer. Når hun i tillegg har stor ar-
beidskapasitet, holdt begrunnelsen til å 
overbevise juryen som bestod av tidli-
gere toppdommer og trener fra BUL, og 
nå foreldre/besteforeldre-representant, 
Arne Pettersen, leder av Tverrelvdalen 
IL, Geir Roger Bakken og turneringssjef 
Ole Andersen.

Vanskelig jobb
– Det var flere andre sterke kandida-

ter, blant annet et par som stod igjen til 
finaleheatet, og det forteller at vi har en 
alle tiders verdig vinner av en pris som 
vi satser på å gjøre årlig, sier Geir Roger 
Bakken.

Hovedsponsor for turneringen, Spare-
bank1 Nord-Norge, har vært en pådri-
ver for å få opprettet prisen. Banksjef 
Ulf Tore Isaksen sier at ønsket er et ek-
stra fokus på alle de som står på og yter 
litt ekstra for lag og klubb, men kanskje 
ikke er i fremste linje når det gjelder 
oppmerksomhet.

– Med denne prisen ønsker vi å styrke 
den positive dialogen på og rundt fot-
ballbanene. Vi ønsker foreldre som kan 
rose, ikke bare egne spillere, men også 
dommere og motstandere. I det hele 
tatt skape positiv stemning, og vi ønsker 
å dra fram alle som gjør det lille ekstra 
for barn og unge skal ha gode og tryg-
ge tilbud, sier banksjefen som hadde 
håpet å kunne være tilstede å dele ut 
prisen selv. Det fikk han ikke anledning 
til fordi banken denne helgen er på fir-
matur og intern lagbygging.

Nerskogen og Alta IF
Prisen til «Årets fair-play støttespiller» 
som ble delt ut under turneringen, ble 
fultgt av et gavekort fra SNN på 3000 
kr i tillegg til diplom. Tradisjonen tro ble 
det også trukket ut to av de deltakende 
lagene, ett jente- og ett guttelag, som 
ble kåret til Årets Sparebank1-lag og 
fikk et gavekort på 1500 kroner til fri 
benyttelse for laget. Disse to lagene var 
ALTA IF1-2011-jenter og Nerskogen IL 
Go8.

Pizza-kveld
Nytt av året er at en avnnen av Tver-
relvdalens største samarbeidspartnere, 
Amfi Alta, har sagt at de ønsker å være 
aktivt med å utvikle turneringen og at-
traktiviteten. Dermed ble en enkel spør-
rekonkurranse til; Amfi-quizen.

Arrangørklubbens Stine Mannsverk 
var også lenge med i vurderingen av 
å bli årets støttespiller, men hun og 
hennes lag, Tverrelvdalen minigutter, 
fikk en fin oppmuntring. Laget vant 
Amfi-Quizen og fikk dra på pizza-kveld 
betalt av Amfi for 18 stykker og kan da 
feire sin trenerer som også har vært 
dugnadssjef og organisator under SNN-
cup.

Fornøyd med alt
Toppduoen i Tverrelvdalen IL, Geir Ro-
ger Bakken og Ole Andersen, var for-
nøyd med alt, inkludert været. Årets 
turnering hadde rekorddeltakelse med 
110 lag, men det meste gled likevel 
svært greit.

– Leter vi etter det positive kan vi også 
smile over turneringsværet. Vi unngikk 
mye regn, og sludd som værmeldinge-
ne tilsa, har vi ikke sett noe til. Været 
kunne ikke ødelegge for ei fantastisk 
stemning og opplevelse. Jg vil gi en 
sekser på terneringen til samtlige lag, 
trenere og foreldre for å ha vært med på 
denne festen. Her er ikke noe som en 

gang ligner på kjeft eller sure kommen-
tarer. Vi har noen fantastiske personer 
i egen klubb som stiller opp to dager 
til fulle, og det er nesten ikke et eneste 
forfall på dugnads- og dommerlistene, 
sier leder i fotballgruppa, Ole Andersen.

FULL FART: Sparebank1 Cup er intim og med veldig mange gode støttespillere for de minste på sidelinja. Som gode støttespillere skal være var det bare opp-
muntring og ingen negative kommentarer fra sidelinja. (Foto: Karl Erik Steffensen)

ALLTID MED: Sparebank1 Nord-Nor-
ge er en utrolig viktig medspiller for 
Tverrelvdalen IL, og Ulf Tore Isaksen 
og banken har vært aktiv med å ut-
vikle Sparabank1 Cup.
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Har Keegan i blikket
Alle i fotball-Finnmark kjenner 
Rune.

En alltid blid og serviceinnstilt Rune 
Haugseth er den som «gjør jobben» på 
kretskontoret og er ansiktet og stem-
men de fleste møter når de tar kon-
takt. Litt anonym i media, men det gjør 
TIL-avisa noe med og presenterer han 
her med noen kjappe spørsmål.

– Først litt om det selv (født, oppvokst, 
familie, alder):

– Født i indre Troms, oppvokst på 
Oppdal (som jeg fortsatt regner som 
hjemstedet mitt). Har bodd mer enn 20 
år i Finnmark, først i Berlevåg og nå i 
Alta. 48 år og singel.

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

– Fotballinteressen ble født i skole-
gården da jeg gikk i 1.klasse, der spilte 
vi fotball i hvert friminutt. Veien var da 
kort til fotballtreninga, hvor jeg raskt 
fant meg til rette. Oppdaget tidlig en 
spiller ved navn Kevin Keegan, og da 
ble Liverpool mitt favorittlag på livstid.

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

– Jeg liker ulike typer kamper. Både 
jevne kamper med nerve, og kamper 
hvor det ene laget er bedre enn det 
andre kan inneholde mye bra. Det vik-
tigste for meg som tilskuer er at lagene 
prøver å spille god fotball.
 
– Hvem er din fotballfavoritt?

– Min favorittspiller er Diego Marado-

na. Det han viste på 80- og 90-tallet var 
helt eksepsjonelt. Ingen spillere kunne 
prege kamper som han da han var på 
sitt beste.

 
– Hvor stoppet ditt eget fotballtalent?

Karrieren stoppet med en ryggskade i 
Finnmarkshallen da jeg spilte for A-la-
get til Båtsfjord, men må vel innrømme 
at jeg nok aldri var god nok for toppfot-
ballen.

Det handlet vel både om treningsiver 
og ferdighet.

 
– Hva er ditt beste fotballminne?

– Mange fantastiske minner både på 
og utenfor banen som spiller og trener, 
men livslangt vennskap er nok det aller 
beste og viktigste. Den gjengen jeg spil-
te fotball sammen med som 12-åring 
hjemme på Oppdal er fortsatt mine 
nære kamerater, som jeg møter så ofte 
jeg kan.

 
– Hvem fortjener å bli framsnakket 
innen fotballfamilien i Finnmark?

– Det er alle ildsjelene rundt omkring i 
klubbene, som står på hver eneste dag 
for at barn og unge kan få spille fotball 
sammen med vennene sine. Enten de 
står på feltet som trener, om de sitter i 
styret i klubben, om de står i kiosken el-
ler om de kjører buss til bortekampene 
så er de uvurderlig. Ingen nevnt, ingen 
glemt!

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

– Det syns jeg. Vi har et fantastisk 

korps med trenere som gjennomfører 
sone- og kretssamlinger i regi av Finn-
mark Fotballkrets. Våre spillere preste-
rer bra i konkurranse med spillere fra 
andre kretser, og vi har hatt mange spil-
lere inn på nasjonale tiltak de siste åre-
ne. Det er vi veldig stolte av. Vi kan selv-
sagt bli bedre på mange områder, og 
det jobber vi hardt for å bli. 95 prosent 
av utviklingen til spillerne skjer hjemme 
i klubben, så det er viktig å understreke 
at det gjøres mye bra arbeid i klubbene 
i Finnmark.

 
– Er fotball best på naturlig gress eller 
kunstig gress?

– Jeg tviler på om den oppvoksende 
generasjon er enig med meg, men jeg 
er veldig glad i gress. Men med våre kli-
matiske forhold her oppe i nord, må vi 
nok satse på kunstgress.

 
– Hvorfor må vi i Finnmark ha fotball-
ferie i den delen av året hvor det er 
mest trivelig å spille utendørs og være 
utendørs publikum?

– Meget godt spørsmål! Dette hand-
ler rett og slett om at folk drar på ferie 
om sommeren, og ikke er hjemme for 
å spille kamper. Vi har forlenget seson-
gen noe i år, og prøvd å legge kamper i 
hele juni og hele august, så vi er i gang 
med å gjøre noe med dette. Heldigvis er 
det mange lag som drar på turneringer 
om sommeren, så det er mye aktivitet, 
også om sommeren.

 
– Har du noen ganger gått over streken 
og kjeftet på dommeren?

– Ja, det må jeg nok innrømme at jeg 

har gjort. Har heldigvis blitt mye rolige-
re med årene, så nå lar jeg dommerne 
være i fred. Prøver heller å gi dem litt 
skryt, for det fortjener de. Uten domme-
re blir det ingen fotballkamper!

 
– Er det OK at fotball også spilles med 
farede sko (ikke bare svarte som Nils 
Arne satt som krav)?

– Her er det viktig at teknikken står i 
forhold til fargen på skoene. Er du en 
midtstopper som bare sparker ballen 
på tribunen, så bør skoene være svart. 
Er forøvrig meget stor fan av Nils Arne.

 
– Er den nye divisjonsordningen god 
eller dårlig for Finnmarksfotballen?

– Det er alltid to sider av en sak. Den 
nye divisjonsordningen har etter mitt 
syn gjort at interessen for kampene har 
økt. Mange flere lokaloppgjør fører med 
seg mye interesse fra lokalmiljøet og vi 
får flere folk på kampene. Nivået på 
kampene har nok godt ned for de lage-
ne som spilte i den gamle 3.divisjonen, 
dette er selvsagt ikke bra. Vi får håpe på 
sikt at vi klarer å få flere lag opp til den 
nåværende 3.divisjonen, da vil igjen ni-
vået øke.

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

– Jeg er veldig glad i begge deler. 
Jeg ser nok mest herrefotball på TV, 
men live ser jeg like mange jente/da-
me-kamper som gutte/herre-kamper. 
Jeg bruker mye tid på å se lokal fotball 
på alle aldersnivåer, og dette er noe 
som gir meg mye glede. 
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– Jaktlykke for 
Tverrelvdalen IL

Lokale jaktressurser gir pen-
ger i kassa for idrettslaget.

Leder av Tverrelvalen grunneierlag, 
Kåre Bjørnstad, er svært godt fornøyd 
med måten Fefo og Alta kommune har 
bidratt til å få elgjakta i Dalen inn i gode 
og forutsigbare former, og at jaktressur-
sen nå vil generere fem-sifrede krone-
beløp i idrettslagets kasse hvert eneste 
år framover.

– Grunneierlaget har fått fellingstillatelse 
på en okse og en kalv. Med samarbeidet med 
Fefo, som har store areal rundt de private eien-
dommene i Dalen, vil totalkvoten for jaktfeltet 
bli seks dyr, fordelt på tre voksne dyr og tre 
kalver, forteller Bjørnstad.

Vinn-vinn-sak
Lederen i grunneierlaget konkluderer at 
denne saken kun har vinnere. Grunn-
eierne kan imøtese en oversiktelig jakt 
der deres andel av jaktrettighetene 
kommer bygdesamfunnet til gode i 
form av kroner til Tverrelvalen IL. Fefo 
har fått orden på ei jakt som i beste frall 
har vært uoversiktelig, om enn ikke på 
kanten av regelverket. Sist, men ikke 
minst, vil jegerne som nå skal jakte elg 
i Dalen vite hvor de har lov å felge elg.
– Vi har ikke hundre prosent av de 
private eiendommene i Dalen med i 
grunneierlaget, og det er derfor sånn at 
det er noen eiendommer hvor grunn-

eierlaget ikke har jaktretten, og hvor det 
i utgangsunktet ikke er lov å felle elg. 
Det store bildet er imidlertid at Tverrelv-
dalen grunneierlag og Fefo har store 
sammenhengende områder, sier Bjørn-
stad og legger til:
– Jeg vil skryte av Alta kommune og 
miljøleder Jon Håvar Haukland som 
har bidratt positivt til å finne løsning, 
og har lovet på vegne av kommunen å 
utvikle en kartoversikt som jegerne får 
på en app som kan lastes ned på telefo-
nen. Der vil Tverrelvdalen komme opp 
med kart som viser eiendomsgrensene. 
Grønn eiendom gir full jaktrett, rød be-
tyr at den ikke er jaktbar.

Skryt fra Fefo
I en felles pressemelding som ble sendt 
ut av Fefo og grunneierlaget 1. april he-
ter det:

«Jaktfeltet forbeholdes innenbygds 
jaktlag i Alta kommune («stjernefelt»). 
FeFo skal organisere elgjakta i det felles 
jaktfeltet, herunder utlysning og tilde-
ling av jakt, samt oppfølging av jaktlag 
under jakta. Prisen for å jakte i Tverrelv-
dalen vil følge FeFos standard prissys-
tem. Partene er enige om en fordeling 
av det økonomiske utbyttet fra jakta.»

Inntektene TIL vil få vil variere ut fra kjøtt-
vek på dyrene som felles, og om Tverrelvdalen 
vil bli tildelt tilleggsdyr for eventuelt andre 
jaktfelt etter at kvote er felt. Avtalen er at TIL 
får en tredel av det jakta antall felte dyr hvor 

grunneierlag og Fefo til sammen har seks dyr.

Samarbeid om jakta
– Dette vil gi jegerne et enda bedre til-
bud enn tidligere, siden mer enn 8.000 
dekar «nytt» jaktterreng nå blir tilgjen-
gelig for jegerne, fastslår utmarksforval-
ter Ander Aarthun Ims i Fefo.
Han forteller at FeFo har hele tiden vært 
opptatt av en helhetlig bestandsforvalt-
ning, og med denne avtalen vil vi kunne 
styrke dette. 
– All ære derfor til grunneierlaget for å 
gjøre forarbeidet med å innhente avta-
ler fra et stort antall grunneiere», sier 
Ims, som er ansvarlig for elgjakt i FeFo.
Både Fra Fefo og fra Alta kommune har 
grunneierlaget fått ros for jobben laget 
har gjort. Idrettslaget leder, Geir Roger 
Bakken, takker alle de som har jobbet 
fram en svært positiv løsning i grunn-
eierlaget, og ikke minst leder Kåre 
Bjørnstad som har gjort en kjempejobb. 
Selv sier Bjørnstad at den helhetlige 
løsningen forhåpentligvis vil gjøre at de 
av grunneierne som ikke har meldt seg 
inn, nå vil vurdere å gjøre det.
– Vi ønsker ikke å legge press på noen, 
men heller uttrykke et sterkt ønske om 
at de blir med å styrke fellesprosjektet, 
sier Bjørnstad som har møtt utrolig stor 
velvilje hos grunneierne i Dalen.

n Elgtrekningen, som skjedde i må-
nedskiftet mai/juni, viser at en av de 

som grunneierlaget har søkt råd hos, 
Edvard Romsdal og hans jaktlag får 
jakt Dalen i første periode. I andre pe-
riode har Oddmund Eriksen og hans 
jaktlag vunnet fram i lotteriet og kan 
med sitt jaktlag innta Dalen i den an-
dre av de to oppdelte periodene. Erik-
sen har vært medlem av grunneierla-
get og også trener i idrettslaget som 
nå får inntekter fra jakta.

DOBBEL LYKKE: Oddmund Eriksen og hans jaktlag vant fram i elgtreknignen og får jakta elg i Dalen. Samtidig kan han glede seg over at Tverrelvdalen IL og 
Fefo deler inntektene fra jakta.

TOPP JOBB: Kåre Bjørnstad har styrt 
Tverrelvdalen grunneierlag på en 
måte som høster ros fra alle kanter, 
Alta kommune, Fefo, grunneiere og 
idrettslag.
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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 stiller to lillejentelag, hurra!

Jentekullene i Dalen varierer stort i antall. Mens det 
på småjentenivå knapt er jenter, og av de få som fin-
nes er det ikke mange som synes fotball er kult å 
holde på med. Dermed har ikke TIL lag i småjente-
klassen. 

Derfor roper lillejentetrener Jarl Erik Aas et mange 
gangers hurra for jentene som utgjør Dalens to lag i 
lillejenteklassen. Aas forteller om en engasjert gjeng 
hvor mange kan bli gode fotballspillere i framtiden.

TIL 1: Øverst: Tove Nilsen, Henriette Opgård, Sonja 
Kristiansen, Lea Bakken

Nederst: Sofie Bakken, Kida Johnsen, Malin Arild.
Ikke tilstede: Johanne Kleven og Mathilde Ellila.
TIL 2:
Øverst: Victoria Nilsen, Amalie Alexandersen Aas, 

Marlene Bakken, Nanna Sofie Isaksen.
Nederst: Oda Aas, Johanne Pedersen og Julie Ham-

nevold. 
Ikke tilstede: Tea Hamborg og Lotte Mannsverk 

støtter lokalfotballen
og heier på TIL.

TIL stiller to lillejentelag
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Altas Old Trafford
Ga knallsuksess under EL-fi-
nalen.

Gutta på Fagtrykk er som andre Uni-
ted-fan, bare en tanke mer engasjert. 
Stian Nilsen er innpisker på jobben og 
den som har vært hjernen bak Altas Old 
Trafford. 

– Det hele startet vel med at vi hadde 
noe ledig areal på bedriften, og Stian 
ønsket at vi skulle benytte muligheten 
til å gjøre litt ekstra ut av arealet med 
tanke på felles lagbygging. Så det var 
egentlig sånn det hele startet, sier dag-
lig leder i Fagtrykk Ide, Paul Håkon Nil-
sen.

Stor stemning
Med flust av kreative krefter i bedriften 
tok det ikke lang tid før det var en mi-
nibane med kunstigress, en gedigen 
75tommers flatskjerm, stoler prikk lik 
det de store gutta sitter i på OT, samt en 
naturtro bakgrunn, var på plass. I nabo-
arealet er det bygd opp et treningsrom 
med ulike apparater og tredemølle.

– Kan ikke nekte for at det er blitt bra, 
og det var jo ekstra gledelig at vi kunne 
innvie «stadion» med å invitere andre 
som har peiling på fotball for å se Eu-
ropa League finalen mellom United og 
Ajax, forteller Paul Håkon som hadde 

spesialinvitert en av Altas mest liden-
skapelige United-fan, Svein Ove Tho-
massen.

Dessverre skar det seg i siste liten for 
Thomassen, men det var stor stemning 
da Manchester United fikset 2-0 mot 
Ajax og dermed plass i den kommen-
de Champions League. Jubelen var høy 
både da Paul Pogba og  Henrikh Mkhi-
taryan satte inn målene.

Tøft for Rikard
I den røde bedriften er det imidlertid 
en som skiller seg negativt ut, Rikard 
Rasmussen. Til tross for å holde med 
Liverpool har han likevel god status i ar-
beidsstokken.

– Han har en tung bør å bære så vi er 
snille med han. Ingen mobbing, garan-
terer Paul Håkon og forteller at det er  
Stian, Tom Erik, Vegard og han selv drar 
opp med United-stemningen på jobb.

– Det finnes jo to tre som ikke bryr 
seg om verken United eller fotball, så 
Rikard blir jo ikke helt alene.

Dyrt
Under finalekampen ble det servert 
kampmat, pizza, og kald drikke fra et 
kjøleskap strategisk plassert. Alt er på 
stell. Hva har så herligheten kostet?  

– Kostnadene på prosjektet snakker vi 
ikke høyt om,  men det ble en del dy-

rere en planlagt. Tanken er at det skal 
bidra til trivselen og øke den fysiske ak-
tivitet hos de ansatte. Kontorjobb er jo 
bare sitting, og litt fotball i pausene er 
bra. I tillegg skal dette være en plass vi 
kan invitere kunder/samarbeidspartne-

re ved forskjellige arangementer. Det er 
en smartskjerm slik at det for eksem-
pel kan kjøres møter her. Det er bare 
å koble datamaskin til skjermen å dra 
foredraget i gang, forklarer Paul Håkon 
Nilsen.

ARTIG MED UNITED: Dette er Old Trafford i Alta, og til høst, vinter og vår ble det høy stemning her når United starter herjingen i CL. På bildet ser vi Pål Ørjan 
Mannsverk, Paul Håkon Nilsen, Christan Mannsverk, Johannes Eriksson, Stian Nilsen, Bjørn Agnar Mannsverk, Geir Ove Mannsverk og Tom Helge Thomassen.

OPPVARMING: Pål Ørjan, Paul Håkon og Geir Ove i oppvarming før EL-fina-
len.
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Eventyret Polarstjernen 
synes aldri å ta slutt.

IL Polarstjernen damer 2. divisjon
Hovedtrener: Morten Store Jakola
Hjelpetrenere: Håvard Guin Wingan
og Torbjørn Ittelin
Oppkvinne: Anita Andersen

 
Damelaget til Tverrelvdalen fikk en utro-
lig fin mottakelse og fikk virkelig opple-
ve en stemning og tilrettelegging som  
de fleste herrelag kan misunne da vi i 
2016 gjestet Polarsletta. Vi tapte 2-0, 
men fikk med oss fotballminne for livet. 
I år ruller Polarstjernen-eventyret videre 
i 2. divisjonen damer. Her er en rapport 
fra innsiden av klubben i form av hjel-
petrener Torbjørn Ittelins skriftlige be-
traktninger gjort tidlig i juni måned. For 
øvrig må det nevnes at Ittelin utvilsomt 
er den viktigste årsak til at damelaget 
til Polarstjernen kjemper med de beste 
i nord etter utrettelig talentutvikling på 
jentesiden gjennom mange, mange år.

Torbjørns rapport:
Polarstjernen stilte foran 2016-seson-
gen for første gang på omlag 30 år et 
seniorlag i fotball for damer. Laget be-
stod hovedsaklig av jenter/damer som 
hadde gått gradene i egen klubb fra 
myggklassen til jenteklassen, og som 
fortsatt hadde et ønske om å spille fot-
ball. Sammen med spillere som fortsatt 
var jentespillere denne sesongen, stilte 
vi derfor lag i 3. divisjon damer i Finn-
mark i 2016.   

Sa ja til 2. divisjonsspill
Sesongen gikk veldig bra, og laget end-
te som nummer to i serien bak Bosse-
kop UL 2. På bakgrunn av dette fikk 
klubben foran 2017-sesongen tilbud 
fra fotballkretsene i Troms og Finnmark 
om å stille i 2. divisjon, som innebærer 
en Troms/Finnmark-serie. 

Den største utfordringen, i tillegg til 
den sportslige utfordringen, var øko-
nomien. Den endelige avgjørelsen om 
å si ja måtte derfor tas av hovedstyret. 
Budsjettarbeidet viste at vi trengte cirka 
470.000 kroner for å kunne gjennomfø-
re en tilfredsstillende sportslig sesong. I 
dette lå blant annet deltakelse i turne-
ringer i Lakselv og Alta i løpet av vin-
teren, og en treningssamling i Rovani-
emi. Den største utgiftsdelen er likevel 
flyreiser og overnattinger i forbindelse 
med seriekamper i Troms, og reiser og 
overnatting til kamper i Vest-Finnmark.  
Det er lett for oss å fastslå at vi bor i en 
langstrakt region.

Tøff start
Takket være et svært velvillig lokalt næ-
ringsliv, entusiastiske klubbmedlem-
mer og andre sympatisører, og mye 
dugnadsarbeid, ser den økonomiske 
delen ut til å gå bra når vi snart passe-
rer halvspilt sesong.

Interessen omkring laget bygde seg 
opp utover vinteren og våren, og mange 
var spente da vi reiste til Tromsø for å 
møte TIL i første seriekamp på Alfheim. 
Vi klarte 1-1, som vi naturlig nok var 
svært fornøyd med. Vi var også spent på 
hvilken oppslutning vi ville få i vår før-

ste hjemmekamp 14. mai, etter en uke 
med hektisk arbeid for å få banen klar 
etter vinteren. Nesten 300 (!) tilskuere 
stilte opp på Polarsletta, og det ble en 
fantastisk ramme rundt kampen. TUIL 
vant riktignok 3-0, men både spillere og 
publikum fikk se at laget så absolutt har 
noe å gjøre i denne divisjonen.   

Sekspoengs tur
Siden har det gått litt opp og litt ned, 
men full pott på to bortekamper mot 
Nordreisa og Alta IF i pinsen ble en 

endelig bekreftelse på at det er gjort et 
godt arbeid gjennom vinteren og våren. 
Samtidig vet vi at det fortsatt skal deles 
ut mange poeng, og kun hardt arbeid 
gir resultater.

Vi ser at klubbens damelag er blitt vik-
tig for hele bygda. Svært mange, både 
unge og litt eldre, bryr seg om laget, 
og støtter opp om laget på ulike måter. 
Derfor er vi opptatt av å gjøre vårt beste 
både på og utenfor banen, og på den 
måten bygge stolthet omkring laget, 
klubben og bygda. 

Fra null til 2.divisjon på «no time»

VIKTIG: Torbjørn Ittelin, hjelpetrener og svært viktig for damefotballen i 
Øst-Finnmark, står bak denne rapporten fra Polarsjernens damelag. 
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MARKERING: Trener Morten Store Jakola og oppkvinne, og altmulig-kvinne, Anita Andersen, er svært sentrale i laget - 
også da ett-årsdagen for damelaget ble markert sist vinter. 

FOTOSHOOT: Jentene stilte villig opp for posering under 
fotoshooten i Varangerhallen i vinter. Bildene brukes i ulike 
sammenhenger gjennom sesongen, blant annet til plakater 
og på Facebook-siden.

Fra null til 2.divisjon på «no time»
BUL går foran
Damefotballen i Finnmark er på et historisk 
høyt nivå.

BUL har tatt steget opp i 1. divisjonen, noe klubben 
har gjort som det mest naturlige i fotballverden. I skri-
vende stund ligger laget på 6. plass med god margin 
til nedrykk og kun fem poeng til førsteplassen som gir 
opprykk til Toppserien. 
  Det hører også med til historien at BULs 2. lag under 
Terje Falsen har markert seg i 2. divisjonen og ser ut til 
allerede ha et nivå der de er rimelig sikker på å fornye 
kontrakten. 

PIL imponerer
Samtidig gjør Porsanger det veldig bra, og slo nylig 

topplaget TUIL på bortbane. Kun et par tap i kamper 
hvor de spillemessig har dominert, men likevel avgitt 
poeng, gjør at de ikke topper tabellen. Når da både 
Polarstjernen og Alta IF plukker jevn og trutt med po-
eng i en 2. divisjon som neppe har vært jevnere og 
bedre noen gang, ser det veldig lyst ut for damefotbal-
len i Finnmark. 

Et lag ned
Med kun ni lag i en ti-klubbsserie er sjansen store for 
at kun ett lag rykker ned. Det kan bli flere eller ingen, 
avhengig av opp og nedrykk i 1. divisjonen. For Finn-
mark er det viktig at ingen av lagene fra fylket rykker 
ned lar Troms dominere. Det har også stor betydning 
i forhold til reiser og reisekostnader at finnmarkslage-
ne holder stand. Nordreisa er i skrivende stund lag 
nummer ni.Historisk da Polarstjernen tok i mot TUIL til historiens første kamp på Polarsletta for 2. divisjon 

damer.
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Vi ønsker lokale lag lykke til med sesongen 2017!

TIL på toppen
Rekruttlaget lukter gull.

Etter snart halvspilt serie i 5. divisjo-
nen topper Tverrelvdalen  serien. Det 
er tredje året med rekruttlag i 5. divi-
sjonen for Tverrelvdalen. Arenaen er i 
utgangspunktet tenkt å være et tilbud til 
spillere som går ut av guttelag, eller har 
behov for spilletid på seniornivå sam-
tidig som de spiller guttefotball. Med 
rutinerte spillere som ikke har ambisjon 
eller lyst å satse mot A-lagsfotball som 
en stamme, skal gutte- og juniorene få 
en god opplevelse.

– Jeg må vel kunne kalles suksesstre-
ner, sier Stian Hågensen, en spillende 
sådan som har tatt oppdraget med å 
lede rekruttlaget denne sesongen. 

Stor stall
Det har vært kjørt egne treninger med 
varierende oppmøte gjennom vinteren.  
Øktene har bestått av nesten bare spill. 
Totalt har det vært  brukt mellom 20 og 
30 spillere i  kampene i vårsesongen. 
Det har imidlertid vært en stamme med 
spillere. Flere A-lagsspillere har også i 
vært brukt, både i en forberedelse inn 
mot A-lagskamp, men også fordi A-spil-
lerne trives med å komme ned på et 
nivå der poengjaget ikke er like sterkt.

Fra guttelaget har Kristian Thomas-
sen, Jørgen Hammari og keeper Kewin 
Wærnes  fått bra med spilletid i tillegg 
til flere juniorspillere. En som har blitt 
lagt merke til både på hjemme- og bor-
tebane er Roger Hammari, trener for 
guttelaget til TIL og tidligere toppspiller 
for Alta IF. 

– Jeg merker at det går fortere i hodet 
enn i beina. Oppfattelsen er riktig, men 
utførelsen tar for lang tid, forteller Roger 
som  med sin spillererfaring kan over- 
føre god taktisk kunnskap til unggutte-
ne.

Toppscorer
I fjor jakter Petter Dahle toppscorertit-
telen på rekruttlaget men ble frarøvet 
den av Jørgen Nord og Pål Bakken. I år 
har Dahle en plan om å bli divisjonens 
toppscorer. Så langt ligger han kun ett 

mål bak Leykun Thomassen (Alta IF) 
som har seks mål. Dahle har fem og 
enn annen TIL-spiller, Daniel Regini-
ussen, fire. Unggutten William Arnesen 
har tre, det samme som før nevnte Jør-
gen Nord. 

BRENTE MULIGHETER: Veteranen Petter Dahle måtte inn på A-laget på høsten i fjor og mistet av den grunn toppsco-
rertittelen på rekruttlaget. I år jakter han tittelen nok en gang, men da i hele divisjonen.

PÅ TOPPEN: TIL er på toppen av tabellen i 5. divisjonen rett før halvspilt 
serie.

støtter lokal idrett.
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– og klar for 
store og små 
utfordringer!

             Vi er godt i gang 
          med     sesongen

Samtidig benytter 
vi anledningen til 
å ønske samtlige 
klubber i Alta, 
spillere, dom-
mere, trenere , 
ledere og publi-
kum lykke til med 
fotballsesongen 
2017.

Vi spiller på lag med fotballen i Dalen
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– Hvor går veien 
til toppfotballen?
Den tidligere Tverrelvda-
len-spilleren Jens Nilsen 
skal lose Alta IF inn i topp-
fotballens rike.

Tidlig på 80-tallet dro den tidligere Kval-
sund-spilleren, som også hadde fått 2. 
divisjonserfaring med Alta IF, på seg 
rød/hvit Dalen-drakt og ble en viktig 
spiller i en sesong som resulterte i opp-
rykk til Finnmarksserien for TIL. Etter 
det har han spilt for Øksfjord IL, før han 
gjorde en formiddabel jobb som leder 
av Alta IF i en pionerperiode som topp-
fotballklubb. Nå er Jens tilbake som 
leder av fotballgruppa til Alta IF og her 
er hans tanker om hvordan Alta IF og 
Alta by skal få smake på toppfotballens 
spenning og dramatikk.  

Hvordan bli i toppen
Alta IF har siden opprykket fra FI-
MA-serien (som det het den gang) i 
1989, spilt på nivå 2 og nivå 3 i norsk 
fotball. Snart 30 år på dette nivået er 
veldig bra.  Vi snakker da om de 25-40 
beste klubbene i Norge. Andre lag fra 
kretsen har forsøkt seg på nivå 3, men 
har rykket ned igjen etter kort tid. 
I 1994 spilte Alta IF for første gang i 
1. divisjon som den gang bestod av 2 
avdelinger med 12 lag. Første kamp 
borte mot Drøbak Frogn endte med 
tap 1-0. Første hjemmekamp endte 
med seier mot LYN 2-1 med nesten 
2500 på tribunene på Alta Idretts-
park. Dette var før Finnmarkshallen 
kom og fotballtreningen foregikk ute 
på snøbane.

Med utgangspunkt i vårt nordligste 
fylke er det en god prestasjon å holde 
seg på dette nivået over så lang tid. 
Siden Alta er en kommune med over 
20000 innbyggere så tror kanskje 
mange at det er enkelt å delta på det-
te nivået. Slik er det ikke. Det er gjort 
en veldig god jobb gjennom disse åre-
ne av alle de som har vært involvert 
i klubben enten som ledere, ansatte, 
trenere, spillere, dugnads-hjelpere, 
samarbeidspartnere, m.fl.

Økonomisk dramatikk
Et par feilskjær har det vært hva gjel-
der økonomi. Men, det koster å være 
med på dette nivået, og noen gan-
ger kan det synes som om lysten til å 
berge plassen har vært viktigere enn 
hensynet til en sunn økonomi. Balan-
segangen her kan være vanskelig. Av 
fotballgruppas totale budsjett på vel 
11 mill. utgjør a-lag herrer i under-
kant av 6 mill. Om vi skal opp et nivå 
så må inntektene opp med 3-4 millio-
ner, minst. Er det mulig, og eventuelt 
hvordan?

Det som er viktig er at klubb og 
lokalmiljø inkl næringslivet har de 
samme ambisjonene. Hva koster det 
økonomisk å delta på dette nivå, og 
kan/vil næringslivet være med å bi-
dra til dette? 

Det er en forutsetning for deltakel-
se at klubben har tilstrekkelige inn-

tekter fra samarbeidsavtaler med 
næringslivet. Dette er den største inn-
tektskilden for klubben. Kommer ikke 
den på plass så er det ikke grunnlag 
for deltakelse. Per i dag har ikke klub-
ben andre inntekter av denne størrel-
sesorden. Inneværende sesong mistet 
vi noen store samarbeidspartnere. 
Disse bidro med 6-700 000 årlig. Dis-
se har vi ikke har klart å erstatte. Det 
sier seg selv at dette får konsekvenser. 
Vi håper derfor flest mulig finner vei-
en til hjemmekampene da dette kan 
bidra til både god stemning og til 
økonomien i klubben. 

Trening er gratis
Økonomien tilsier også at vi ikke har 
råd å kjøpe spillere. De som kommer 
utenfra må komme gratis. I så måte 
er Alta som utdanningssenter vik-
tig. Utvikling av egne spillere er også 
svært viktig. Som jeg skrev i mitt inn-
legg i Altaposten før jul, klubben må 
bli stabilt flinkere til å utvikle egne 
spillere til et enda høyere nivå enn i 
dag. Dette innebærer bl.a. at vi må ha 
profesjonelle trenere allerede fra 12-13 
års alderen.  Det finnes ingen snar-
veier om en ønsker å bli god. En må 
trene mye, trene riktig, men samtidig 
synes det er artig. 

– Kretstrenere ut i klubbene
Da vi rykket opp i allnorsk seriespill 
første gang var majoriteten av spille-
re fra Alta supplert i all hovedsak med 
spillere fra resten av Finnmark. Dette 
har endret seg. De færreste er nå fra 
Alta, det er flere fra resten av Finn-
mark og nord-Norge. Denne utviklin-

gen ser vi også i resten av Norge.
Intet galt med at det kommer spille-

re utenfra. Vi ønsker å være en klubb 
for hele Finnmark,  Nord-Troms samt 
for andre. Høyner vi nivået på egne 
utviklede spillere så blir nåløyet også 
trangere for  andre spillere som vil 
komme til klubben. Ergo vil summen 
av dette bli et enda bedre a-lag. Vi er 
også avhengig av at det jobbes godt i 
de andre klubbene i kretsen. Et godt 
forhold til, og samarbeid med disse, 
er viktig. 

I så måte skulle jeg ønske at kretsen 
med sine trenere var hyppigere ute 
i klubbene for å bidra til kompetan-
seheving der, og at det var færre sto-
re samlinger som gir liten sportslig 
utbytte, men koster klubbene mye 
penger. Det er som kjent i klubben 
treningshverdagen er og det er der ut-
viklingen av spillere foregår og kom-
petansen må utvikles.

Bredde i Alta-fotballen
Alta IF er selvsagt også avhengig av 
at det jobbes godt lokalt med rekrut-
tering. At vi har mange klubber i Alta 
som deltar på ulikt nivå er positivt. 
Det gjør at spillere som ikke nødven-
digvis vil satse hardt for å bli god, kan 
finne et tilbud i en annen lokal klubb. 
Alternativet for disse hadde kanskje 
vært å slutte med fotball.  Med flere 
klubber skapes et større engasjement 
da mange mennesker er involvert i de 
forskjellige klubbene.  

Anleggsmessig er det vel de færres-
te kommuner som kan skilte med 
så mange og så gode anlegg som 

vi har i Alta. Pr i dag er det vel Alta 
Idrettspark som nå må rustes opp 
hva gjelder både baner, garderober 
og publikumsfasiliteter slik at hjem-
mekampene igjen kan spilles der. Ild-
sjeler i de mange klubbene har vært 
utrolig flinke til å stå på for å få re-
alisert nye kunstgressbaner. Her skal 
kommunen også få ros for sitt bidrag 
til dette.

Hyller BUL
Satsing på damefotballen i BUL er et 
fornuftig samarbeidstiltak mellom 
klubbene i Alta og FFK. Av resultatene 
til BUL hittil ser vi at det er mulig å 
hevde seg på det nest høyeste nivå i 
damefotballen. Utfordringen her blir 
også her for de lokale klubbene i Alta 
og Finnmark å utvikle enda flere og 
enda bedre spillere som kan bidra på 
dette nivået og kanskje enda høyere.

Oppsummert så er det mange for-
hold som spiller inn om en skal klare 
å bli et stabilt lag i allnorsk seriespill. 
Økonomi er svært viktig, herunder et 
næringsliv som vil være med å bidra. 
Kompetanse blant ledere og trenere. 
Profesjonelle trenere på aldersbes-
temt nivå. Spillere som vil bli god og 
som vil legge ned de timer med tre-
ning som kreves inkludert egentre-
ning . Gode anlegg med nødvendige 
fasiliteter. Samt et godt samspill med 
lokalsamfunnet for øvrig. Alt av po-
sitiv karakter som kan være med på 
å sette Alta og Finnmark på kartet er 
bra. I så måte kan fotballen og idret-
ten bidra til dette om man trekker 
lasset i lag.

Leder av Alta IFs fotballgruppe, Jens Nilsen, maner til sterkere klubbsamarbeid  for at Alta som by skal få smake på 
toppfotballen.
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med trykkerier i Trondheim, Ålesund, Harstad, Alta og Orkanger

LOKAL JUBEL: Alta tok steget 
opp i norsk toppfotball og 1. 

divisjonen med nærmest 100 
prosent lokale spillere. Her 

ser vi Terje Falsen og avdøde 
Ove Jørstad juble for suksess 

i pionertiden sammen med en 
av Altas store spillere, Alf Faya 

Johansen (med ryggen til).
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støtter Tverrelvdalen IL.

ønsker Tverrelvdalen IL lykke til med 2017-sesongen!

Best i Finnmark?
Dalen er best,  men får 
ikke viste det.

At Dalen er best er en påstand 
som ikke lar seg bevise, men 
jentelaget til Dalen burde vært 
med i kampen om å bli Finn-
marksmester. I stedet må de 
spille høstsesongen i 2. divisjo-
nen til tross for at de rundspil-
ler de fleste lagene de møter 
i grunnserien. Årsaken er en-
kelt; laget ble påmeld som sy-
verlag og kun lagene som spil-
ler nier i den kombinerte serien 
vil være kvalifisert for høstens 
1. divisjon som går over både 
vest- og østfylket.

Tapt én kamp
Dalen har tapt en kamp; 2-4 
på hjemembane mot HiF/Stein 
i en kamp de lenge så ut til å 
kontrollere inn til seier. I andre 
kamp mot HiF/Stein ble det 
klar seg på bortebane. Porsan-
ger har også et svært godt lag 
når de stiller med sine beste 
spillere. Mot Dalen gjorde de 
ikke det og tapte klart. 

– Sånn som vi ser det nå burde 
vi ha meldt oss på som ordi-
nært nierlag. Da påmeldingen 
skulle skje så det ikke ut til at 
vi hadde nok spillere. Nå har 
vi det og har ingen problemer 
å spille nier og 11-er mot de 
lagene som ønsker det, sier en 
av trenerne for jentelaget, Ben-
te Opgård. 

Fra Talvik på trening
Den andre treneren, Stig Aksel 

Opgård, er kommet med på 
vårparten etter at skisesongen 
var slutt, og har fått med seg 

en gjeng med jentespillere fra 
Talvik, de fleste skiløpere med 
liten fotballerfaring. 

Talvik-gjengen har tatt store 
steg i løpet av få fotballtrenin-
ger og er blitt viktig for laget. 

Jentelaget skal delta i Ume-
å-turneringen til sommeren.

Jentelaget til Dalen
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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, Hurtigtrykk, Atea, Lyd og Bilde, Ishavskraft, Ski-doo senteret, 

Grieg Seaood, Ulf Kivijervi A/S, Nitek, Finnmarkshallen, Aksis, Fargerike, Brødrene Mathisen – Bygger`n, Glass-Service, 

Alta Kjøkken og Interiør, Skadegruppen, Møbelringen, T. Johansen Drift, Bjørn Mella, MX Sport, Nordea, Mesta Drift, 

El Tele, Arctic Tours, Arvid Thomassen, Ole E Sønvisen, NRS Finnmark, Thermoglass, 

ØYJO Entreprenør A/S, TSI Norway A/S, 2Tal A/S, Harila A/S, Arges, Alta Last, Cermaq, Enfotobutikk,

Svein Thomassen AS, Europris, Vefas Retur AS, SmartDok, Arnesen Rør 

Nivå 1

Hovedsamarbeidspartner

Nivå 2

Nivå 3
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Dalens største fan 
i gul-blå drakt
Ingen har flere timer på tri-
bunen for å se Dalen spille 
fotall enn Stig Bakken.

Selv har Stig Bakken vært med å ta 
bronse i Altaturneringen som gutte-
spiller i Dalens rød-hvite drakt. Men 
jubelscenene hos lagkameratene etter 
å ha vunnet bronsekampen kan ikke 
sammenlignes med da Stig på smågut-
tenivå kom inn i Dalens kamp i ei serie-
turnering i Talvik og scoret. 

Snart bursdag
Nå har Stig flyttet i egen leilighet og har 
fått kommunal hjelp til å makte hver-
dagen. Likevel er det pappa Terje som 
er den viktigste når det handler om å 
komme seg på trening og kamp, eller få 
med seg Dalens kamper på A-lagsnivå. 
Men aller mest glad er Stig når lederen 
av fotballgruppa og søskenbarn Geir 
Roger tar han med på kamp.

– Stig fyller 28 år 19. juli. Han har hatt 
en fin fotballkarriere hvor han har fått 

være med på veldig mye, og tatt del 
også i fotballmiljøet i Dalen på ulike 
lag på aldersbestemt nivå. Nå har han 
et kjempetilbud sammen med andre 
på hans nivå på Alta IFs FFU-lag, noe 
Roger Finjord og Klaus Pettersen dro 
i gang for fem år tilbake, forteller Ter-
je som har vært trener for FFU-laget i 
samme periode.

På landstur
Fra syvårsalderen og noen år framover 
var Stig alltid med Dalen på bortekam-
per, også på turer til Øst-Finnmark. Det 
var store øyeblikk, og noe han passet 
på som en smed på å ikke miste. På 
noen av turene var pappa Terje spiller, 
andre ganger med som trener og leder. 

– Det blir noen turer nå også med 
FFU-laget. Vi har vært på landsturne-
ring for funksjonshemmede i Stjørdal, 
Tromsø, Lillehamer og Stavanger. I år 
drar vi til Jessheim, men skal spille Al-
ta-turneringen som oppvarming hvor vi 
deltar i lillegutteklassen, forteller Terje 
Bakken. GOD STØTTESPILLER: Stig Bakken, bedre støttespiller finnes ikke.
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