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Formål 

 
Nordreisa idrettslag sitt overordnede mål:  

Nordreisa idrettslag skal styrke barne- og ungdomsidretten og vil ha med flest mulig lengst 

mulig. 

Nordreisa Il sine verdier er samhold, idrett og glede. 

 

Delmål:   

• Implementering av sportsplanen og organisasjonsplanen 

• Heve trenerkompetansen 

• Ha kvalifiserte trenere og et stabilt team tilknyttet alle lag 

• Ha god treningskultur med gode holdninger for å oppnå stabile spillergrupper helt fra 

myggnivå 

• Spille underholdende fotball og utvikle gode tekniske ferdigheter 

• Rekruttere spillere til sone -og kretslag, både jenter og gutter 

• Være ledende i Nord-Troms i ungdomsklassen 

• Rekruttere 2 – 3 spillere årlig til seniorfotball 

• Nytt kunstgress 

 

Styret 2017 
 

Styrets sammensetning 

Leder:     Hilde Nyvoll  

Økonomi:    Tove Frantzen frem til mars 2017 

Sekretær:    Beate R. Jaatun 

Styremedlem:    Harald Johansen 

Styremedlem:   Damelaget: Sandra Hallen 

Sportslig utvalg:  Trond Hallen 

Styremedlem, aldersbestemt: Ann Hilde Johansen 

Styremedlem, A-laget: Merete Rasmussen  

Eivind Bergmo fører regnskapet for NIL fotball.  
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Styrets arbeid 

Det er avholdt 10 styremøter hvor 92 saker er behandlet. Noen av dem er: 

• nytt kunstgress, prosjektleder Elin Kaasen, valgte Profurf som leverandør, ble avsatt kr. 

3,252 millioner til utviklingsprosjektet på stadion, finansiert ved kr. 2,5 millioner i lån hos 

Sparebanken Nord-Norge, opptil 1 million kroner i egenandel og tilsagn på kr. 200.000,- 

fra Sparebank1-fondet, ferdigstilt oktober 2017 

• Damelaget blir heretter også med på fordelingen av grasrotmidler til fotballgruppa. 

Midlene fordeles med 1/3 til hver av gruppene aldersbestemt, A-laget og damelaget. 

• deltok på kretstinget Troms (Ann-Hilde Johansen og Merete Rasmussen) 

• Forsvaret leide stadion og klubbhus i perioden 02.03.2017-15.03.2017 

• deltar i Trenerløftet 

• påmeldt i kretsens program Kvalitetsklubb 

• vannskade klubbhus, forsikringssak, utbedret av snekker 

• Nordreisa IL (skigruppa og fotballgruppa) fikk hjertestarter i gave fra LHL etter Teodor 

Gamsts bortgang. 

• Nordreisa IL deltok på Norway Cup med jente- og guttelag med tilsammen 33 spillere 

• Nordreisa fotballgruppe med styremedlemmer, maskotter, ballhentere og medlemmer ble 

invitert til TIL-kampen 20. august. Deltok med 40 personer. 

• jobbet med rekruttering av kasserer og dommeransvarlig uten resultat 

 

Kursing: 

• kurs i styrearbeid 15. mai kl. 18.00 

• opplæring i bruk av hjemmesida sept. 2017 

 

Fotballgruppa hadde pr. 31.12.2017 401 medlemmer, av disse er omtrent 300 aktive 

fotballspillere. Hovedlaget hadde per. 31.12.2017 685 medlemmer. 

Fotballgruppa fikk et overskudd på kr. 131.283,78 i tillegg til overskuddet fra 

St.Hansturneringa på kr. 287.438,-. 

Hilde Nyvoll, leder Nordreisa  fotballgruppe 
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Aldersbestemt fotball 

 

Aldersbestemt gruppe har bestått av: 

Leder:   Ann Hilde Johansen    

Sportslig leder: Trond Hallen    

Draktansvarlig: Yvonne Nørgård 

Renate Karlsen:  Materialansvarlig 

Wenche Lise Johansen har jobbet i ulike roller. 

Vi har hatt jevnlige møter både før, under og etter sesongslutt i arbeidsgruppa. 

Ellers har vi egen facebookside med løpende kontakt.  

26 serielag med i seriespillet: 

3 mygg gutt 

2 minijente 

5 minigutt 

2 lillejente 

3 lillegutt 

3 smågutt  (2 stk 7’er lag, og 1 stk 11’er lag) 

4 småjente (3 stk 7’er lag, og 1 stk 11’er lag) 

1 jentelag   i 7’er seiren 

2 guttelag  (1 stk 7’er lag og 1 stk 11’er lag) 

1 juniorlag (samarbeidslag med Skjervøy og Burfjord) 

På serielagene har vi hatt ca. 250 spillere til sammen.  

I tillegg har det vært fotballtilbud for de aller yngste gjennom idrettskolen. 

  

I år har vi hatt et juniorlag med i seriespillet i samarbeid med Skjervøy og Burfjord. 

Nordreisa har stått som arrangør og treningene har for det meste vært i skoletiden gjennom 

idrettslinja. Trenere: Tommy Nilsen fra Skjervøy, Tom Hugo Pedersen fra Burfjord og Nils 

Trygve fra Nordreisa. Laget havnet på 4.plass på tabellen. 

Vi har hatt 28 trenere og 25 oppmenn i løpet av sesongen. 

Sportslig resultat: 

Vi fikk 1 seriemester i denne sesongen: Småjente NIL 1, 7’er – de ble også kretsmester 

 

Turneringer: 

Vi har deltatt på Lerøyturneringen, St.Hansturneringen Alta turneringen og 

Bakkebyturneringen. I tillegg har vi sendt lag til turnering til Nordkjosbotn på Biltrend-cup, 

Julestjerna, Kvaløyjentene og i Lyngen. 
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I februar arrangerte Nordreisa IL fotballgruppe Nord-Troms turneringa. Deltakere her var 

småjenter, smågutter, jenter, gutter og damelag. Vi fikk deltakere fra Burfjord, Kåfjord, og 

Nordreisa. NIL hadde håpet på enda flere lag fra nærområdene våre, men likevel en flott 

turnering som gikk over hele lørdagen.   

Guttelaget og jentelaget deltok på Norway Cup, der guttelaget stilte med 2 stk 7’er lag og 

jentelaget med 11’er lag. Til sammen 33 spillere deltok. Torkel Hestsveen og Anders Eri 

Bråstad lagleder for jentene, mens Henning Knutsen og Jakob Mikalsen hadde ansvar for 

hvert sitt guttelag. Flott tur for alle som var med 😊 

Det har vært stor aktivitet i fotballgruppa denne sesongen. 

Trenerforum: 

Vi har hatt 3 trenerforum hvor alle trenere har vært innkalt. Dårlig oppmøte på 

trenerforumene, men vi jobber videre med å øke antall deltakere til neste år. 

I tillegg til trenerforumene har vi hatt møte med alle som skulle være trenere i idrettskolen før 

sesongen startet. 

Vi gjennomførte evalueringsmøte med trenere og oppmenn den 30. november med 21 som 

fremmøtte. Vi hadde også et eget evalueringsmøte med trenere i ungdomsfotballen den 28. 

november. 

Oppmannsmøte: 

Det har vært 1 oppmannsmøte i starten av sesongen og ellers har vi hatt løpende kontakt med 

alle oppmennene via mail, telefon og Facebook. 

Dommerkurs: 

I forkant av St.Hansturneringa arrangerte vi dommerkurs for gutte– og jentespillerne.  

Alle spillere måtte dømme under turneringen. I tillegg var det flere fra smågutter og 

småjenter i sving under dømmingen. Under Bakkebyturneringen var også flere av våre 

spillere med på dømming. Vi må jobbe med å få enda flere dommere fra Nordreisa. 

Sone og kretssamlinger: 

Hver måned arrangerer Troms fotballkrets sonetreninger for de beste spillerne fra klubbene, 

hvor deltakerne møtes i Lyngenhallen. Her har vi hatt flere spillere fra Nordreisa med, både 

fra gutte- og jentesiden. 

 

I år har man slitt med å finne trenere til disse treningene. Nordreisa IL bør ha med trenere 

både på jente og guttesiden. 

 

Karl Erik Johansen har hatt ansvar for treningene til guttene, mens jentene har manglet trener. 

I høstsesongen har flere sonetreninger vært avlyst både pga. mangel på trenere og arbeid med 

kunstgresset.  
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5 av våre spillere har vært tatt ut på kretslag i år.  

 

Futsalserie: 

Smågutt- og guttelaget har 1 lag hver med i futsalserien som arrangeres av Troms 

fotballkrets.  

Foreldresamarbeid: 

Informasjonsskjema med all nødvendig informasjon om fotballidretten ble sendt ut til alle 

foreldre i starten av sesongen. Dette vil nok også gjøres til neste sesong. 

Etter sesongen ble det sendt ut evalueringsskjema til alle spillere/foresatte på mail. Her kunne 

alle svare på flere spørsmål ang årets sesong.  

 

Trenere og oppmenn fikk også hvert sitt skjema som de skulle fylle ut. 

Foreldredugnad: 

Som vanlig har det vært foreldredugnad i kiosken på Ymber Arena under alle kampene i 

sommer. På høsten måtte vi stenge kiosken i 3 uker pga arbeidet med nytt kunstgress. 

Foreldre har også stilt opp på dugnad under St.Hansturneringa. 

Besøk hos Tromsø IL fotball: 

I vår begynte Nordreisa IL arbeidet med å bli kvalitetsklubb. I den forbindelsen ble vi invitert 

til å være æresgjester på Alfheim under kamp mellom TIL-Ålesund 20. august 2017.   

Vi leide inn buss, og inviterte alle medlemmer i Nordreisa IL fotball med på turen.  

Fotballspillerne våre fikk være maskoter til bortelaget og ballhentere, i tillegg til flere 

aktiviteter før kampstart. Nordreisa IL ble presentert som æresgjester på storskjermen og over 

høyttaler, så vi fikk god reklame. Til sammen var vi 40 stykker med på turen, og hadde en 

flott tur. 

 

For neste sesong: 

* Trenerkurs i løpet av februar/mars måned 

* Få flere trenere til å møte på trenerforumene. 4-5 stk. møter i løpet av sesongen 

* Skaffe nok trenere til alle lag, også til sonelag. 

* Rekruttere flere dommere 

* Jobbe videre med sportsplanen 

Leder aldersbestemtgruppe Ann-Hilde Johansen 
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Nordreisa Damelag 

 

Støtteapparat:  

Trener:     Christoffer Jensen/Trond Hallen 

Oppmann/sponsoransvarlig:   Annveig Jenssen 

Ansvarlig damelag styret:   Sandra Hallen 

Øvrige medlemmer arbeidsgruppe:  Øyvind Jensen, Tove Olaussen 

Sportslig:  

Sportslig ambisjon for sesongen 2017: Beholde plassen i 2. divisjon. 

Oppkjøringen startet i begynnelsen av januar. Godt oppmøte gjennom vårsesongen med et 

jevnt antall på 15-20 stk. på trening. Laget deltok på en turnering i Finnmarkshallen i Alta, 

hvor de møtte flere 2. divisjonslag og ble nr. 2.  

Spillerstallen bestod hovedsakelig av unge spillere, da flere av de eldste spillerne fra 2016-

sesongen trakk seg på vårparten. Dermed forsvant mye av rutinen ut av laget, noe som ga 

utslag i en tøff serie.  Nivået i 2. divisjon ble rett og slett for tøft for det unge laget. For å 

klare å stille lag gjennom hele sesongen ble vi avhengige av å bruke flere jentespillere, dette 

til tross for at vi fikk noen nye signeringer i høstsesongen. Dessverre rykket laget ned til 3. 

divisjon.  

I seriespillet 2017 ble det spilt 16 kamper, hvorav 1 seier, 2 uavgjorte og 13 tap. Målforskjell 

10-48. 5 poeng totalt. 

Slik det ser ut nå vil det bli påmeldt et 11’er lag i 3. divisjon for kvinner i Troms 

fotballsesongen 2018. Hovedmålet vil fortsatt være å opprettholde et tilbud i damefotball, 

men et langsiktig mål er fortsatt stabil deltakelse i 2. Divisjon. 

Dugnader og salgsinntekter:  

Vask av klubbhuset, salg av strøsand, maling av brøytestasjonen på Kvænangsfjellet, salg av 

målkontrakter, loddsalg, kiosksalg. 

Økonomi:  

Damelaget hadde pr 08.01.2018 et underskudd på kr. 9.632,-, men laget hadde overskudd de 

to foregående år.  

Treningsfasiliteter:  

2017 var et godt år for treningsfasilitetene i Nordreisa, da vi fikk nytt kunstgressdekke på 

Storslett, samt nytt innendørsdekke i idrettshallen. I en idrettshall som er overbooket fra 

januar til april er det allikevel vanskelig å få til en ønsket utvikling for fotballen i Nordreisa, 

og jobben med å få en innendørs hall vinterstid bør prioriteres de neste årene. 

Trond Hallen                    Sandra Hallen 

Trener     Arbeidsgruppe/styremedlem fotballgruppe 
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A-laget 

A-lagets arbeidsgruppe/-støtteapparat har bestått av: 

Leder:    Merete Rasmussen 

Hjemmeside:      Berit Flatvoll 

Hovedtrener/sportslig leder: Nils Trygve Johansen  

Hjelpetrener:    Espen Ellingsen Nordstrand 

Oppmann/draktansvarlig: Svein Kalmar Berg 

Assisterende oppmann/altmuligmann: Vebjørn Nyvoll og Mathias Kaspersen 

Sponsor- /materialansvarlig: Berit Flatvoll og Merete Rasmussen  

kioskansvarlig:   Berit Flatvoll og Merete Rasmussen 

Speaker:   Merete Rasmussen 

Billettansvarlig:   Gerd Kristiansen 

Maskotansvarlig:   Liv Anita Østgård (vår) og Ann Hilde Johansen og Heidi  

    Fossvoll (høst) 

Diverse ulike roller:  Bjørn Arne Olsen, Ann Hilde Johansen 

De faste-, og svært hyggelige kioskdamene har vært: Bjørg Karlsen, Siw-Hege Karlsen, 

Elisabeth Nilsen, Elin Slettli Leirbakk, Lise Kristiansen, Heidi Fossvoll, Unni Johansen 

Arbeidsgruppe: Berit Flatvoll, Merete Rasmussen og Ann Hilde Johansen, sammen med Nils 

Trygve Johansen og Svein Kalmar Berg 

Hjemmeside/Facebookside: 

A-laget har egen Facebookside med løpende oppdateringer fra kamper, treninger og 

informasjon om A-laget og aktiviteter: «Nordreisa IL A-laget»: 

Treneren har presentert nye (og noen gamle) spillere på fb-sida vår. 

Vi har mange som følger oss. På forespørsel fra Lofoten sendte vi en signert spillertrøye som 

skulle brukes i arbeidet mot mobbing. 

Fotografer på hjemmekampene: 

Vi har hatt flere fotografer som har stilt opp: Hilde Nyvoll, Vanja Rasmussen og Siw-Hege 

Karlsen, og noen ganger Berit og Merete, og noen av guttene. Alle hjemmekampene (og noen 

av bortekampene) er oppdatert med bilder, og treneren og guttene har oppdatert kampene på 

Facebooksida til A-laget.  

Seriekamper: 

Nordreisa IL A-laget har spilt i 5. divisjon mot: Bardufoss, Ringvassøy, Fløya 2, Valhall, 

Kvaløya, Skognes, Ulfstind, Skarp 2, Indre Kåfjord/Manndalen, Furuflaten 

Sesongens første seriekamp var 22.04 borte mot Kvaløya i Skarphallen i Tromsø. 

29.04 var årets første hjemmekamp mot Indre Kåfjord/Manndalen, med mye publikum og 

stor stemning. 21.06 var siste kamp før sommerferien. Individuell trening og varierte opplegg 

gjennom hele sommeren, samt lagtrening og deltakelse på turnering i Burfjord og Kåfjord for 

de som kunne. 
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Høstsesongens første kamp var 05.08 på hjemmebane mot Kvaløya. Siste hjemmekamp var 

mot Valhall lørdag 06.10 på et flunkende nytt kunstgress. Sesongens siste seriekamp var 

14.10 i Bardufoss. Nordreisa plasserte seg på 2. plass i serien 

Sportslig resultat: 

Vi endte på 2. plass i tabellen etter en forrykende høstsesong med 8 kamper i strekk uten tap. 

I seriespillet ble det spilt 22 kamper, hvorav 15 seire, 1 uavgjort og 6 tap. Målforskjell +47 

med 46 poeng 

Treningskamper: 

A-laget har spilt treningskamper i Alta og Tromsø før sesongstart. Pga. stor rasfare ble 

treningskamp i Bardu avlyst i april. 

Treningsfasiliteter/-tider:  

2017 var et godt år for treningsfasilitetene i Nordreisa, da vi fikk nytt kunstgressdekke på 

Ymber Arena, samt nytt innendørsdekke i Nordreisa idrettshall. I en idrettshall som er 

overbooket fra januar til april er det allikevel vanskelig å få til en ønsket utvikling for 

fotballen i Nordreisa, og jobben med å få en innendørs hall vinterstid bør prioriteres de neste 

årene. A-laget fikk tildelt 3 kvelder til innendørs trening på hallen. Guttene begynte å trene 

ute straks det var mulig. Guttene har også trent på Reisa Treningssenter. Det er stor pågang 

på både i Idrettshallen og på Ymber Arena av ivrige og aktive idrettsutøvere fra Nordreisa. 

Og det skal vi være stolt av og glad for, men vi må legge til rette for flere treningsfasiliteter 

og muligheter hvis vi skal opprettholde rekruttering og sportslig utvikling i Nordreisa. 

Turneringer/arrangementer: 

27.12: A-laget arrangerer Romjulsturnering i håndball (fordi håndballgruppa ikke ønsket å 

arrangere).  

28.12: A-laget arrangerer Romjulsturnering i fotball.  

Dugnadsarbeid: 

Som vanlig har det vært stor dugnadsånd blant guttene og støtteapparat: 

Vasking av klubbhuset sammen med damelaget 

Måking av Ymber Arena for å få kunstgresset snøfri og spilleklar for alle lagene til 

sesongstart. A-laget måtte trø til flere ganger med måking og saltstrøing pga stort snøfall, 

samt å få stadionskiltene på plass. 

A-laget stiller med mannekenger til kundekveld på Flortexgården. 

A-laget måket snøen vekk fra lavvoene til Hilde Lund på Kronebutikken. 

Søppelplukking og rydding foran Rema 1000. 

Søppelplukking og rydding foran Byggmakker Per Strand Storslett. 

Stor dugnadsrydding på byggeplassen til Kim Østerholm. 

A-laget dømmer på St.Hans-turneringa. 

Kake og kaffesalg på Landsbymarkedet på Halti.  

A-laget og damelaget selger sandsekker (fra Nordreisa kommune). 
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A-laget står for kiosksalg, pølser, kaffe og brus på Romjulsfesten i regi av Minibar1 på 

Samfunnshuset. I tillegg har foreldre/familie stilt opp i kiosken og som billettører. 

Salg av sesongkort: 

Alle guttene har solgt sesongkort/minisponsorbevis hvor innehaver er med på trekning av 

gavekort, fruktkurver, bakst og har fri inngang. På hver hjemmekamp har det vært trekning 

på sesongkort/minisponsorbevis av 2 gavekort fra lokalt næringsliv à 500,- kroner, samt 

trekning av fruktkurver og fersk bakst fra Spar, Rema 1000, Extra og Fristelsen på billetten. 

Maskoter på hjemmekamper: 

Til å begynne med hadde vi maskoter fra Idrettsskolen som gikk sammen med A-lagsguttene 

på innmarsjen på hjemmekampene. Etter hvert vanskelig å få nok maskoter til å stille til hele 

laget. 

Utlysninger: 

A-laget etterlyser fast fotograf på hjemmekamper, men ingen melder seg.  

01.11 ble det annonsert etter ny A-lagstrener for sesongen 2018. Nils Trygve Johansen, med 

støtte i A-lags guttene, organiserer treningene og treningskampene fram til ny trener er på 

plass. 

Sosialt: 

Sommeravslutning med grilling ved elva i Olderskogen i juni. Sesongavslutningen markerte 

vi på Bios fredag 20.10, med store bidrag til underholdning, sang, taler og kåringer, og 

fantastisk god mat. 

Det har vært mye publikum og stor stemning på hjemmekampene, og A-laget har opplevd 

mye velvilje, positiv omtale og støtte både fra publikum og sponsorer. 

Berit Flatvoll og Merete Rasmussen, NIL A-laget 

 

St. Hansturneringa 2017 

 

Turneringen ble arrangert for 23. gang helga 22. -24. juni 2017. Totalt 98 lag var påmeldt til 

turneringen. En nedgang på 20 lag fra rekordåret i 2016. Ca. 700 barn deltok, og nesten like 

mange foreldre var tilstede under turneringa. Kampene ble som vanlig spilt på 

kunstgressbanen og gressbanen på Ymber arena.  

Nytt av året var ny hjemmeside, med direkte påmelding for lag og booking av overnatting og 

campingvognplass. Ved påmelding av lag og booking var det påkrevd med betaling via 

hjemmesiden. Dette gjorde at arbeidet med påmelding, booking og betaling ble vesentlig 

redusert for sekretariatet. Dette medførte også at vi slapp mye purring av ubetalte regninger 
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etter turneringen. Hjemmesiden og betalingsløsningen vil bli videreført og ytterligere 

forbedret i 2018. 

Pga tidligere erfaringer, ble det også i år salg av mat både på Ymber arene og på Nord-Troms 

Videregående skole. Dette har vist seg å være en salgssuksess for turneringen. 2017 ble et 

nytt godt år for turneringen mht salg av mat og drikke. Flott vær under turneringa gjorde at 

salget på stadion ble høyere i 2017 enn i 2016. 

Resultatet for turneringen i 2017 ble som følgende: 

Driftsinntekter: 525 308 kr 

Driftsresultat:  287 438 kr 

På tross av langt færre lag i 2017 enn i 2016, ble driftsinntektene kun redusert med 24 000 kr 

i 2017 kontra 2016. Driftsresultatet ble imidlertid 9000 kr bedre i 2017 enn i 2016. Dette 

skyldes i hovedsak noen færre utgifter til kjøp av utstyr i 2017. Det forventes tilsvarende 

resultat også for 2018. 

Vidar Aamo Nikolaisen, turneringsleder St.Hansturneringa 

 

 

Fremtidige oppgaver/utfordringer 

Til neste sesong: 

 

* Trenerkurs i løpet av februar/mars måned 

* Få flere trenere til å møte på trenerforumene – 4-5 møter i løpet av sesongen 

* få nok trenere til alle lag, også til sonelag. 

* rekruttere flere dommere 

* jobbe videre med sportsplanen 

*Arbeide for å realisere en flerbrukshall/fotballhall 

 

Anlegg: 

* Klubbhuset, garderober/gulv skal males innvendig i løpet av vinteren 

* Gjerder skal bli satt i stand i løpet av våren 

* Redskapshus skal ryddes 

* En gammel brakke skal bort, erstattes med container 
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