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Styrets sammensetning 

Leder: Øyvind Evanger 

Nestleder: Steinar Østgård 

Styremedlem: Ann-Hilde Johansen 

Styremedlem: Einar Iversen 

Styremedlem: Stian Salo 

Styremedlem: Øyvind Evanger 

Valgkomité: Nils Trygve Johansen, Marius Johansen og Rita Toresen 

Sportslig utvalg: Nils Trygve Johansen og Lars Høgbakk 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 8 styremøter hvor 62 saker er behandlet. 

Større saker 

fotballhall 

Det har vært jobbet videre med prosjekt for en fotballhall. Årsmøtet i 2021 gav sin tilslutning til at en 

skulle arbeide videre med tomt og avklaring om en 11-hall. Regulering er ikke nødvendig da aktuell 

tom er satt av til idrettsformål. Nordreisa kommune (NK) har gjort grunnundersøkelser og 

grunnforholdene er bra. Nye veier er fortsatt positiv til å gi oss masser til å fylle i tomta. 

Kommunestyret behandlet i juni en sak der fotballgruppa ønsket at kommunen tok selve 

byggeprosjektet. Kommunestyret viste til at dette var fotballgruppas ansvar. Men ønsket en 

forstudie der en så på muligheten for samlokalisering av flere store satsinger i Nord-Troms. Dette 

forstudiet ble det søkt midler til fra Troms Holding AS I høst. Men søknaden nådde ikke opp i 

konkurransen. Fotballgruppa har bedt NK om en avklaring hvorvidt de fortsatt vil støtte oss hvis vi 

går videre med våre planer. I et ekstraordinært årsmøte 11.okt fikk styret fullmakt til å bruke inntil 

500.000,- på konsulentbistand fra siv.ing Pål Pettersen til å hjelpe oss frem mot realisering av hallen. 

Dette skal benyttes til blant annet en kalkyle på drift av hallen, tekniske utredninger samt annen 

bistand som styret ser er nødvendig. Styret søkte tilskudd til anleggsprosjektering fra Troms og 

Finnmarks idrettskrets og fikk tilskudd på 50.000,- Styret har ventet med å inngå en slik kontrakt til vi 

får avklaringen fra NK. Det ble gjort et vedtak i formannskapet 13.jan om at Nordreisa kommune skal 

kontakte samarbeidspartnere om vider fremdrift i prosjektet som er kalt «smart landsbyutvikling». 

Miljøtiltak Ymber Arena 

Det ble i 2021 vedtatt nasjonale regler for miljøtiltak ved kunstgressbaner. Styret søkte midler fra 

SNN Samfunnsløftet for å gjøre miljøtiltak på Ymber arena. Vi fikk tilsagn på 200.000,- Det ble gjort 

forespørsel på gjerding til lokale entreprenører. K.A. Strandheim har i høst gjort ferdig gjerdet og 

sluser. Det gjenstår ennå å fylle asfalt til gjerdet på innsiden, samt å rydde granulat på utsiden av 

gjerdet. Dette vil bli gjort til våren. Fotballgruppa har anskaffet en bensindrevet løvsamler som 
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blåser rett i en tilhenger eller stor sekk som vi tenker å benytte til dette. Vi må også fjerne det 

granulatet som er samlet i en dunge opp mot fjellet. 

Gammelt kunstgress 

Styret har søkt NK om økonomisk hjelp til å bli kvitt dette. Estimert kostnad er 5-600.000,- 

Driftsutvalget innvilget i høst 150.000,- til dette formålet. Vi ser ennå på om det er andre vi kan få 

med på spleiselaget. Vi har som mål å få dette gjort i løpet av sommeren. 

Bygninger Ymber arena 

Vi hadde i vår en lekkasje i kiosken der et rør hadde sprunget lekk. Dette ble en forsikringssak og vi 

fikk dekket et lite beløp (12.635,-) for utbedring av skadene. Det er tørket opp inne på både toalett 

og kiosk, og skaden er forholdsvis liten i nedre kant av vegg på toalett. Dette er ikke utbedret ennå. 

Det er oppdaget lekkasje i tak på garderobehuset rett før snøen kom. Det er forsøkt utbedret der vi 

antar at lekkasjen var. Det var ikke tid til store undersøkelser før snøen kom. Taktekket på 

garderobehuset er gammel og dårlig. Styret har derfor budsjettert med nytt taktekke i år. 

Det har vært gjennomgang av strøm på Ymber arena. 2 feil ble avdekket og blir nå utbedret. 

Aktivitet 

A-laget 

Fotballåret 2021 var preget av nedstengning for voksne.  Det ble åpnet for trening fra ca.18.juni, og 

kamper fra august. Klubbene var da enig om at det ble spilt bare enkel serie for ikke å få for stor 

kampbelastning på høsten. Erik Bertelsen hadde hatt treninger for de fleste spillerne U20+. dette ble 

nå stammen på laget sammen med noen rutinerte ringrever. 

Det viste seg snart at de gjorde forholdsvis bra sportslig, men at prestasjonene svingte noe. Da siste 

seriekamp skulle spilles på Ymber Arena 16.oktober kunne Nordreisa teoretisk vinne serien og rykke 

opp. Nordreisa vant 5-3 og endte med 19 poeng. Det var 5 lag som endte på samme poengsum. Men 

fordi Skognes ikke møte til kamp mot Nordreisa og resultatet ble satt til 3-0 skulle det samme skje 

for alle lag som endte på samme poengsum. Dermed ble Havna vinner av gruppen og Ulfstind tok 

2.plassen. Nordreisa ble nummer 3 i gruppen med samme målforskjell som Ulfstind, men mindre 

scorede mål. De avgjørende målene ble scoret i de siste spilleminuttene, både for Havna og mot 

Nordreisa. 

På trenersiden har Erik Bertelsen jobbe jevnt og trutt med spillerne, godt assistert av Tor-Martin 

Mienna som hadde hovedansvaret for U20 laget. Erik flyttet på høsten til Tromsø for å studere og 

jobbe. Han hadde utgående kontrakt som trener. Styret har ønsket at hovedtrener skal ha 

tilholdssted i Nordreisa, og at det er her vi ønsker at storparten av spillergruppa skal ha sin 

tilhørighet. Vi ønsker også å satse på våre egne spillere. Men dette for øyet har vi for 2022 sesongen 

inngått kontrakt med Tor-Martin Mienna som hovedtrener. Dette er vi særdeles tilfreds med. 

A-laget kan glede seg over trofaste økonomiske støttespillere som har bidratt med sponsormidler 

også i 2021. Dette har stor betydning for laget og gjør at vi kan gi det tilbudet vi kan til våre spillere. 

Årsresultatet for A-laget var ca. 125.000,- 
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Aldersbestemte lag 

Aldersbestemt gruppe har bestått av: 

Ann Hilde Johansen gruppeleder 

Roar Hole   Draktansvarlig 

Renate Karlsen   Materialansvarlig 

Liv Anita Østgård            Kioskmedansvarlig 

Tonje Johansen              Idrettskolen 

 

 

Nordreisa IL har hatt 17 lag med i seriespillet. 

G7 –  2 lag 2 èr lag f. 2014 Idrettskolen 8 

G9 –  4 lag 5 èr lag f. 2013-2012 Marius Johansen  24 
Ørjan Ilstad Pedersen 
Jan Egil Johansen (lagleder) 
Jim Bratland (lagleder) 

G11 – 3 lag 7 èr lag f. 2011-2010 Marius Johnsen 
Marlen Hallen   
Ingrid B Nilssen (lagledere)   28 

J11 – 1 lag 7 èr lag f. 2011-2010 Pål Langseth og Eivind Hansen 9 

G13 – 1 lag 9 èr lag f. 2009 Stian Salo  13 

G13 – 1 lag 9 èr lag f. 2008 Steinar Østgård12 

J13 – 1 lag 9 èr lag 
          1 lag 7 èr lag 

f. 2009-2008-2007 Eivind Hansen  
Helene Hanssen  9 

G15 – 1 lag 9 èr lag f. 2007 Kai-Tore Molund 
Morten Hammervold 
Gudmund Birkelund  12 

G15 – 1 lag 9 èr lag F. 2006 Trond Roger Isaksen  12 

G19 – 1 lag  11 èr lag 
Samarbeidslag med Skjervøy 

f. 2005-2004-2003 Tor Martin Mienna    14 

 

Til sammen ca 150 spillere gjennom sesongen.  

17 trenere/lagledere og 13 oppmenn i sesongen 

 

I tillegg har det vært fotball-tilbud for de aller yngste gjennom idrettskolen. 

 

2021 har vært et etterlengtet år for aldersbestemt fotball, etter at fotballen var stengt store deler av 

fjoråret.  

Det har vært seriespill for aldersbestemte lag gjennom hele sesongen, selv om året fortsatt har vært 

preget av restriksjoner.  

 

Det har vært stor aktivitet på Ymber arena fra våren og til langt utpå høsten/vinteren.  

Vi ser at Ymber Arena er et stort samlingspunkt for spillerne hvor de samles daglig på tvers av 

aldersgruppene også utenom treningstidene.  

I år har vi hatt flere guttelag som har stilt med rene årsklasser, mens hos jentene har vi hatt flere enn 

2 årsklasser i lag for å få lag.  

Styret i fotballgruppa har stilt seg positiv til at man kan melde på rene årsklasser i ungdomsklassene 

der dette lar seg gjøre, men vi må fortsatt sikre oss at alle årsklasser har nok spillere nok til å danne  
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lag, og gjerne et 11 èr lag der det er hensiktsmessig. Vi har også i år hatt samarbeidslag med Skjervøy 

på G19 (eller G20)  

 

Turneringer: 

Det har vært flere turneringer i år som har blitt avlyst pga Korona-pandemien, og det har vært et 

savn for hele fotballgruppa.  

Men Altaturnering og Bakkeby-turneringen har gjennomført sine turneringen som planlagt., og 

Nordreisa har stilt med mange lag på begge turneringene.  

  

Avslutninger i fotball: 

Lagene har hatt separate fotball-avslutninger i fotball, selv om en del avslutninger ble avlyst på 

slutten av året pga smitteøkning og strengere restriksjoner.  

Møteaktivitet: 

I år har vi avlyst evalueringsmøte før jul pga smitteøkning og strengere restriksjoner.  

Det har også vært sporadiske foreldremøter også i år pga koronarestriksjonene.  

 

Dommerkurs 

Det har vært arrangert et klubbdommerkurs med 5 deltakere. Disse unge guttene har vært ivrige 

dommer. Vi håper de har hatt glede av dette, og at de fortsetter å dømme. Samtidig ønsker vi at 

flere starter på en dommergjerning. Klubben har en avtale med Hallgeir Bertelsen om å bidra i 

oppfølging av de unge dommerne våre når han har anledning. 

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. 

Det har også vært arrangert kretskamper, hvor vi har hatt flere spillere fra Nordreisa med.  

Elias Molund, Noah Guldbrandsen, Aksel Vang, Joakim Iversen, og Hans Ailo Siri har vært tatt ut til 

kretskamper. 

 

Resultater i seriespillet for aldersbestemte lag: 

 

Nordreisa J13 kom på 1. og 2. plass i seriespillet, med jenter født 2009, 2008 og 2007. 

Med i gruppen var Lyngen, Skjervøy og Burfjord.  

Kom på 3.plass i kretssluttspillet, hvor Tromsø tok 1.plass og Bardufoss tok 2.plass 

 

Nordreisa sitt G13 lag født 2008 kom på 2. plass, men ble beste 7 èr lag i blanda serie. 

Spilte kretsluttspill mot Storsteinnes og tapte 3-0.  

.  

Nordreisa sitt G15 lag født 2007 kom på 2. plass  
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Nordreisa sitt G15 lag født 2006 kom på 3.plass 

Her var Skjervøy som fikk 1.plass 

Vinterserie 

G15 deltar på vinterserien i år.  

 

Foreldresamarbeid/dugnader 

I Nordreisa har vi også dette året hatt mange foreldre som har deltatt på dugnader og vært heia-

gjeng under kampene.  

Uten frivillige foreldre, så vil vi ikke ha et fotballtilbud til barn og unge. 

Derfor er vi helt avhengig av og setter vi stor pris på positive foreldre som er villig til å bidra med 

hjelp der det er behov.  

Det er også svært viktig for trenere at de har en positiv foreldregruppe som støtte rundt lagene.  

 

I år har kiosken vært åpen under alle kampene.   

Salget har ikke vært så veldig høyt i år, en inntjening på ca 17.000,-  

Men det har vært stor trivsel og sosial aktivitet rundt på banen igjen.   

 

Ellers:  

Røde kors har også i år hatt en ordning som har gjort at de som hatt behov for det, har fått hjelp til å 

betale medlemskontigent, treningsavgifter og andre utgifter for spillerne.  

Veldig bra ordning som vi håper fortsetter.  

 

Årsresultatet for Aldersbestemt fotball var 31.427,- 

MÅL FOR 2022: 

Vi håper vi snart er ferdig med alle restriksjoner i forhold til covid-19. 

A-laget har som målsetning å rykke opp og etablere seg sikkert i 4.divisjon. Vi jobber med å ha tilbud 

til alle ungdomslag om 11-fotball. Dette ser vi ut til å lykkes med på guttesiden med et samarbeid 

med Rotsundelv il på G17. Vi ønsker å rekruttere flere jenter til fotballen. 

Vi jobber videre med å sørge for at det er nok trenere og ressurspersoner rundt lagene. Vi vil 

utdanne flere trenere og øke kompetansen til trenerteamene våre. Vi har inneværende år hatt 1 

trener som har gjennomført UEFA B-trener opplæring. 

 

Vi ønsker gjennom sportslig utvalg å øke samarbeidet mellom trenere på de forskjellige lagene, slik 

at man kan utvikle spillerne våre mest mulig og tilrettelegge for hospitering for spillere som har 

behov for det. 

 

Vi ønsker fortsatt å rekruttere flere dommere, og følge opp nye dommere. 

 

Vi må finne måter for å få rekruttert flere jentespillere. Vi ser at flere av de eldste jentene faller bort, 

i tillegg til at yngste jentene ikke kommer til.  
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Nordreisa IL fotball 

-Styret- 


