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Innledning
De fire nordnorske fotballkretsene har i perioden fra 2012 - 2014 hatt et prosjekt gjennom NFF, hvor
målgruppen har vært våre HC lag. Målet var å få mer informasjon om disse lagene, hva deres behov
er, og hva hverdagen deres er. Kretsene ønsket å finne et fornuftig tilbud til disse. Det er få lag,
spredt over en lang landsdel. Lagene sliter med både menneskelige og økonomiske ressurser. Her
kunne kretsene hjelpe med kompetanse og gjennom prosjektet, midler til aktivitet. Det siste svært
viktig, da mange aktive i denne gruppen må reise med alt fra 1 - 3 medhjelpere. Noe som er en
betydelig ekstra kostnad.

«Bilde fra Landsturneringen 2016 – Harstad Tigers»
Vi ønsker å takke Extrastiftelsen for den støtten prosjektet har mottatt. Mange, flott, spillere i våre
HC klasser, har fått, eller får et bedre tilbud. Denne gangen fikk prosjektet støtte for ett år, så
innholdet ble noe endret enn opprinnelig søknad. Men uansett så mener vi at vi har oppnådd mye
på dette siste året.

Målsetting for prosjektet
Målet var å fortsette det arbeidet som forrige prosjekt ga grunnlag for. Hvor organisering,
kompetanseløft, kvalitetsløft og flere aktiviteter er satt i fokus. Vi ønsker også å få HC fotballen i
større grad med som en helhet av den ordinære fotballen. Samt favne om enda flere spillere, og
være med å løfte kvaliteten på deres tilbud.
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Målsettingen for dette prosjektet ble noe endret, med ett års perspektiv istedenfor ett tre års
perspektiv. Dermed ble målet i første omgang å videreføre det arbeidet som er igangsatt for denne
gruppen fotballspillere. Hvor kretsene ønsker å løfte dette enda et steg, der organisasjonsutvikling er
i fokus. Målsetningen her er at alle kretsene skal ha en inkluderingsansvarlig i tillegg til at en av de
administrativt ansatte har hovedansvaret.
Deretter må lagets plass i klubben løftes. Her er målsetning å gjennomføre årlig klubbesøk i disse
klubbene. Dette samt en fokus på opplæring/utdanning, vil styrke tilbudet som blir gitt.

Målgruppe for prosjektet
Målgruppen er krets, klubber og lag med tilbud til HC spillere. I tillegg de som gjennomfører tilbud
om aktivitet, cuper og turneringer. Hvor det settes krav til kvalitet og tilpasset tilbud. Et av
prosjektets mål er å analysere tilbudet som gis, for å finne områder hvor det ikke finnes HC lag. Da vil
også målgruppen være de som pr i dag ikke har et tilbud. Kretsene er avhengig av at klubbene i disse
områdene da ønsker å gi et slikt tilbud.

Antall personer prosjektet planlegger å nå
Med de lagene som finnes i Nord-Norge, så var målet å nå rundt 200 personer. Med aktive, trenere,
ledere og andre i ulike roller rundt disse lagene. I tillegg kommer kretsapparatet til de fire
fotballkretsene, samt eventuelle nye lag.

Gjennomføring, metode og fremdriftsplan.
Dette er et felles prosjekt mellom de fire nordnorske fotballkretsene, Finnmark FK, Troms FK,
Hålogaland FK og Nordland FK. Fotballkretsene har mange eksempler på et godt og nært samarbeid,
på en rekke ulike områder, innenfor områdene organisasjonsutvikling, spillerutvikling,
trenerutvikling, klubbutvikling og dommerutvikling. Til sammen dekker kretsene de tre nordligste
fylkene i landet. Vår største utfordring, som vi også ser innenfor HC, er den krevende geografien som
er her i nord.
Kretsene vil arbeide sammen for å nå målene med prosjektet. Organisasjonsutvikling vil være viktig i
denne fasen av prosjektet. Hvor man sist jobbet mye med å få opp et tilbud, for nå å ta dette et steg
videre.
Hver krets vil oppnevne en i sin administrasjon som har det kretsvise ansvaret for dette. I tillegg vil
hver krets engasjere en HC ansvarlig. Dette for å bygge kompetanse innenfor kretsapparatet, samt
sørge for en direkte link ut til lagene. Hver krets har ansvaret for et klubbesøk, i de klubber som i dag
har et HC lag/tilbud. Målet er en tett dialog opp mot klubbene. Da erfaringene fra forrige prosjekt,
var at det var vanskelig blant annet å få ut informasjon til korrekte kontaktpersoner. Flere HC lag
følte at klubben egentlig ikke var interessert, eller kjente lite til hva de drev med. Dette gjorde igjen
at det var vanskelig å få en aksept i egen klubb, samt at det var vanskelig å få økonomien til å gå
rundt.
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På bakgrunn av prosjektsøknaden som var over tre år, så ble det valgt ut fire punkter for året 2016;
1. Kretsvise HC ansvarlige.
2. Få i gang serie aktivitet.
3. Deltakelse på den store trener – og laglederkonferansen (TOLK) konferansen
4. Deltakelse på Landsturneringen, denne gangen i Kristiansand.
Prosjektet starter med noen telefonmøter, hvor veien videre ble avklart. Prosjektet har fått god
støtte fra Ekstrastiftelsen, men uansett måtte det gjøres noen veivalg og endringer i forhold til at
vårt tre årige prosjekt, ble kuttet ned til ett år. Dermed gikk ut det som hadde med klubbesøk og
utdanning ut. To viktige områder, som det må jobbes med etter hvert. Da kompetanse nok er
nøkkelen til å få aktivitet ut i de områder som pr i dag ikke har et slikt tilbud.
Metoden som ble valgt var nok noe forskjellig fra de ulike kretsene. Finnmark, lengst i nord, har en
klubb med HC lag. Dette høres lite ut, men mange små steder, gjør det vanskelig å opprette
fotballtilbud. Men Alta er svært oppegående, og en klubb mange i Finnmark ser til, vedrørende
fotball generelt. Så vi håper at dette vil gi ringvirkninger over tid. To steder er det starter serie.
Hvorav den i Troms ble gjennomført sommeren 2016, som den foreløpig store suksessen til
prosjektet. Ellers deltok det representanter fra prosjektet på TOLK konferansen, og alle kretsene
hadde med ett lag i landsturneringen. Deretter ønsker vi å gjennomføre kurs i hver krets, samt en
kartlegging av de geografiske "hull" som i dag ikke har et slikt tilbud. Med å bidra til reiser, så vil også
de som aktive i disse lagene, få et bedre kamptilbud. Noe som også øker den sosiale, viktige delen av
dette prosjektet.

Resultat og vurdering av resultat
På grunn av en avkortning i prosjektet, så må vi si oss godt fornøyd med prosjektet. På ett år er det
to nye HC serier. Finnmark ser mot et samarbeid med Troms FK for deres lag. Triangelserien i Troms
er et svært interessant prosjekt. Måten den ble initiert og gjennomført på, er et eksempel som
mange kan bruke. VI har fire frivillige, en i hver krets, som jobber ut mot HC lagene. Prosjektet har
løftet Inkludering, og da spesielt HC fotball, inn i fotballkretsene i en enda større grad enn før. Alle
Fotballkretsene har hatt god dialog ut mot sine lag. Selv om enkelte deler av prosjektet måtte utgå,
da disse var planlagt inn i år to og tre, så er grunnlaget for en videreføring meget godt. Igjen vil
landsturneringen være en viktig faktor for mange HC lag. Denne reisen, hvor man møter så mange
likesinnete, er virkelig høydepunktet hvert eneste år. Den holder nok flere spillere i fotballen, enn
hvis den ikke har eksistert. Følelsen av samhold og tilhørighet, og det å bli kjent med andre fra resten
av landet.
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Hvilke forutsetninger man har for å lykkes med gjennomføringen
De fire fotballkretsene har allerede samarbeidsprosjekter på de aller fleste nivåer innenfor fotballen.
En god dialog og kommunikasjon på mange satsingsområder. Samarbeidslinjer er allerede trukket
opp, og man har etablert møteplasser og kommunikasjonslinjer som også dette prosjektet har
kommet til gode. Eksempelvis er det flere samlingspunkter hvor dette er diskutert, som det ikke er
rapportert om. Felles Nord-Norsk administrativt møte, daglig leder møter også videre.
Men kretsene har en liten og utsatt økonomi. Derfor var det særdeles godt at Extrastiftelsen har
bidratt med midler til satsingen på denne gruppa. Det var synd at vi ikke fikk midler for et nytt tre års
løp. Har vi hatt det, så ville resultatet ha blitt enda bedre. Men fotballkretsene i nord har tradisjon på
å levere godt innenfor en begrenset ramme. Med to kretsomfattende serier som er på gang, samt at
alle kretsene har fått inkludering under huden, så ser fremtiden lys ut. Dessuten ser vi at også andre
organisasjoner kan være med å hjelpe denne gruppen økonomisk.

God aktivitet som inspirerer – Mjølner Vikings og Harstad Tigers med en sjekk fra KOA på kr. 35.000,-
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Hvilken verdi prosjektet har for målgruppen og eventuell
samfunnsmessig verdi

Idrettsglede og Fotball For Alle – med de nye 3’er banene så får alle være i kontakt med ballen oftere!

Et HC lag er ikke bare viktig for lagets spillere. For spillerne et flott sted å sosialiseres og drive med
en god aktivitet. Der kanskje ikke disse lagene kan stille krav, så kan kretsene gå sammen om å gjøre
dette. Dette gjelder krav til klubben som laget tilhører. Alt fra utstyr som stille til disposisjon, bruk av
bane til treningstid/kamp, trenere og ledere også videre. Dette gjelder den aktiviteten som tilbys, at
den er på deres premisser. Men også et krav til fotballkretsene selv om å sette også tilbudet for
denne gruppen i et system. På lik linje med det funksjonsfriske får. Summen håper vi blir et bedre
totalt tilbud, og at disse får sin naturlige del av både egen klubb og fotballen som helhet.

Oppsummering/Overføringsverdien som ligger i prosjektet
Gjennom de målene som er satt, så vil dette også være et samfunnsutviklende prosjekt. En større
forståelse og aksept av denne gruppen, håper vi også vil påvirke deres hverdag på en positiv måte.
Med å bruke de gode eksemplene så vil også dette gi grunnlag for at enda flere får et tilbud. NordNorge har en spesiell geografi og demografi. Men samtidig er fotballen så åpen at de aller fleste som
ønsker å få et slikt tilbud kan få dette. Da det finnes klubber i hele landsdelen av ulike størrelse.
Fotballkretsene har også et meget godt samarbeid opp mot Norges Fotballforbund. Så alle erfaringer
som kretsene gjør i dette prosjektet, vil også bli løftet opp sentralt. Hvor gode prosjekter blir
kommunisert videre i organisasjon.
Den store overføringsverdien er Triangelserien til Troms FK. Måten deres SA, Sigmund Wibe-Karlsen
har jobbet som frivillig, er beundringsverdig. Triangelserien viser at det er mulig å få til gode tilbud,
men litt hjelp i forhold til organiseringen fra fotballkretsen. Med en stå-på person i tillegg, så gir
dette resultater.
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I tillegg er det at kretsen har en frivillig koordinater (SA), som jobber kun med inkludering, i dette
tilfellet med HC lag. Da settes fokuset i hele organisasjon, og klubbene har ett kontaktpunkt å
forholde seg til. Deltakelse på TOLK i Bergen og at alle kretsene hadde lag med i Landsturneringen er
viktig for denne gruppen. Det er viktig å vises, det er viktig å få innspill og lære av hverandre, og det
er en viktig motivasjonsfaktorer for videre arbeid.
Vi takker Ekstrastiftelsen for støtten til prosjektet. Selv om vi skulle ønske at vi fikk for alle tre år, så
er disse midlene uvurderlige for HC fotballen i Nord.
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Aktivitet som er gjennomført
Den store trener – og laglederkonferansen (TOLK)
Fotballkretsene har gjennomført flere telefonmøter i løpet av året. Her ble man enig om å endre
bruken av midler fra et felles nord-norsk møte til å støtte en deltakelse på konferansen TOLK. Her
deltok det representanter fra både Finnmark og Troms Fotballkrets. I tillegg deltok det
representanter for flere av klubbene.
TOLK i 2016 - er en konferanse for trenere og lagledere som trener lag med utøvere med
funksjonsnedsettelse, samt for inkluderingsansvarlig i fotballkretsene. For mer informasjon;
https://www.fotball.no/fotballens-verdier/inkludering/mennesker-med-funksjonsnedsettelser/tolk/
Bakgrunn for å velge TOLK som en møteplass, er flere. En er å møte våre klubber, og vise at kretsene
også prioriterer denne målgruppen. Men også for å holde seg oppdatert på det som skjer innenfor
denne gruppen.

Seriespill
To av kretsene fikk satt i gang et serietilbud for HC lag. I Finnmark FK så er det pr nå kun ett lag. Her
sliter man med en stor geografi, slik at det er vanskelig å rekruttere nok spillere til et lag. Man har
greid det i Alta, men det blir for lite til en egen serie. Så her ser man på muligheten av å samarbeide
med Troms Fotballkrets. Troms Fotballkrets gjorde en meget god jobb vedrørende HC i 2016. Litt
lengre ned i rapporten står det mer om deres prosjekt.

HC – Finnmark
Alta IF FFU har vært i gang i over 4 år. Laget er i gang hele året - kun avbrudd av sommerferie i 6 uker
og 3 uker juleferie, og har pt omtrent 12 spillere som er innom vår trening
Lokalt i Alta deltar vi i 3 lokale turneringer der vi melder oss på i lilleguttklassen: det fungerer godt
da guttene tar hensyn til våre spillere, og samtidig tåler litt «trykk» fra de av våre som er fysisk
sterke. Motstanderne våre får samtidig veldig fin innføring i at «alle er ikke like, men fotball er gøy»
2016 deltok vi i Stavanger med 12 spillere og inkludert ledere/foresatte var vi 23 personer på tur.
Dette inkludert spiller og foresatt fra Karasjok som ønsket å delta sammen med oss.
Det var det 3. året vi deltok som eget lag i Landsturneringen.
Kostnaden med turen dekkes av innkommen støtte fra lokalt næringsliv samt egenandeler.
På vegne av laget
Terje Bakken – trener/leder

HC – serie i Nordland.
I Nordland FK fikk man ikke til et tilbud denne gangen. Men ved å bruke malen fra Troms FK
sesongen 2017, så burde det bli aktivitet her også i 2017.
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«HC- rapport 2016.
Nordland Fotballkrets har i 2016 vært i kontakt med de respektive HC-lagene i kretsen for å restarte
Nordlandsserien eller påvirke klubbene i kretsen for deltakelse på cup/turneringer.
Tilbakemeldingene fra klubbene har vært forskjellige. De fleste klubbene ønsker i første omgang å
drive lokal aktivitet i sitt nærmiljø og har vært fornøyd med det.
Økonomi og menneskelige ressurser er en begrensning/faktorer som går igjen, når man diskuterer
tiltak/ arrangement som klubbene bør delta på.
Aktive klubber/lag i 2016 har vært Innstranden IL, Halsøy IL, Sandnessjøen IL og Vinger IL. Alle har
drevet med fotballaktivitet/ - aktiv treningsgruppe i sine klubber.
Innstranden IL som er den største klubben i vår krets, har i alle år avviklet sin «sommerturnering i
juni-måned, men i 2016 ble denne avlyst pga. liten påmelding.
Innstranden IL var også den eneste klubben i vår krets som deltok under landsturneringen i
Stavanger den 9 – 11 september 2016.
Nordland Fotballkrets vil i 2017 se på muligheter/ påvirke at flere klubber kan være mere aktive slik
at de har muligheter delta på minst 1-ett fotball-arrangement / turnering».
Vedlagt følger rapport 2016 fra Innstranden IL.

Innstrandens Idrettslag - Idrett for utviklingshemmede – Fotball

Ei foreldregruppe tok i 1989 initiativ til oppstart av et fotballag for aktive med utviklingshemming. I
2001 kom også langrenn til. I 2002 ble tilbudet utvidet til bowling, boccia, friidrett og svømming.
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Bowling er fra 2005 overtatt av Aktiv Hverdag i kommunen. I 2007 ble aktiviteten utvidet med
teppecurling.
Fra 1998 ble fotballgruppa organisert via fotball damer. Fra 2001 har IU gruppa hatt eget styre Hver
idrettsgren har en kontaktperson som også sitter i styret. Leder av styret koordinerer arbeidet.

Fotball-gruppen har i dag ca 25 aktive spillere som er delt opp i to lag, Innstranden LIONS og
Innstranden TIGERS. Deltagelsen har i de siste på årene vært god og stabil.
Treningsaktiviteter
Det arrangeres trening en gang pr uke i Nordlandshallen torsdager kl 1800. Lagene disponerer da to
baner. I sommerperioden foregår treningene ute enten på Mørkved gressbane eller på andre
disponible baner. Trenere for TIGERS er Mona Skoglund og Henrik Karlsen og trener for LIONS Thor
Lihall. Treningene omfatter lek med ball, ferdighetsøvelser, øvelse på samhandling,
kondisjonstrening osv. Det legges vekt på sosialt samhold og meningsfylt fritid.
Turneringer
Tradisjonelt deltar fotball-gruppa i egen Sommerturnering i Bodø som arrangeres årlig i juni mnd. I
2016 fikk vi dessverre ikke tilstrekkelig antall påmeldte fotballag til å arrangere fotballturnering. En
av årsakene til dette var «kollisjon» tidsmessig med andre turneringer.

Fotball-gruppa pleier alltid å delta på Landsturneringen for fotball. Landsturneringen for 2016 ble
arrangert i Stavanger 9. til 11. september. Vi hadde 20 deltakere og 8 ledsagere som reiste der vi
stilte med begge lagene TIGERS og LIONS.
Begge lagene har i siste års turneringer lagt ned stor innsats og oppnådd gode resultater. Årlig
deltagelse i Landsturneringen er en svært viktig motivasjonsfaktor for våre spillere.

Arbeidsplaner for fotballen 2017
Vi har følgende ambisjoner for det kommende året:
•

Ukentlige treninger i Nordlandshallen i vinter- og vårsesongen, kl 18-19 torsdager.

•

Ukentlige treninger sommer og høst ute på Mørkvedlia/ annen bane (avklares senere).

•

Delta på Landsturneringa 2017 som arrangeres på Jessheim i Akershus 8.-10. september.

•

Deltagelse på Sommerturneringen i Bodø og Cup-er arrangert ellers.

•
Etablering / deltagelse i IU-fotball serie i Nordland. Det er ønskelig å kunne utvide og også
fornye tilbudet til våre deltagere på fotball. Dette vil skape engasjement og bidra til økt interesse og
rekruttering.
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•
Markedsføring og informasjon vedr IU Fotball. Det er viktig å nå frem til potensielle brukere /
deltagere og i denne sammenheng må tilbudet gjøres mer «synlig». Dette kan gjøres med aktiv
markedsføring og informasjon ved besøk og presentasjon i skoler osv. Videre vil informasjon i
aktuelle media være viktig.
•

Samarbeid med faginstanser/ Fotballkrets.

•

Sponsorjakt.

•

Trenerkurs for våre fotballtrenere.

Økonomi
For å kunne utvikle tilbudet samt bidra til økt rekruttering for IU-fotball søkes økonomisk støtte til
dette arbeidet. Planleggingen er på dette tidspunkt ikke kommet så lang at vi har utarbeidet
budsjetter relatert til disse aktivitetene.
Mvh Ernst Eberg
Leder IU Fotball-gruppa.

HC – serie i Hålogaland.
Hålogaland Fotballkrets er enig med de fire klubbene som har tilbud for denne gruppen, om et
seriespill. Første turneringshelg var 10.desember 2016. Dessverre ble været så dårlig, at det var
uforsvarlig å kjøre. Så denne dagen ble avlyst. Men i februar 2017 så vil Mjølner Vikings arrangere
den første turneringerdagen. Deretter skal er det Leknes FK som arrangerer i april. Harstad Tigers og
Kabelvåg IL arrangere sin runde på høsten. Bakgrunn for at man i Hålogaland velger å gjøre dette på
vinteren, er at lagene har bra med tilbud på sommerhalvåret. Vinteren har disse lagene ingen tilbud.
Hver klubb har spillere i ulike klasser. Det vil si at handicappet til spillerne er svært forskjellig. For å
løse dette, så deler man en 7’er hall (60x40) meter i tre enheter. En 5’er bane, samt to 3’er baner
med vant. Det er kamper på 5’er banen samt på en ene 3’er banen. Med små spillflater, så vil alle
komme i kontakt med ballen, og det blir morsommere å delta for alle. Man møter også spillere på
sitt nivå, noe som ofte er et problem. Med å bruke vant, så vil også ballen være i gang hele tiden, og
det går ikke bort tid med å hente ball som går utover side-/dørlinjen.
To av klubbene, Harstad Tigers og Mjølner Vikings, tjuvstartet serien, og møttes til flere kamper.
Disse er eksempel på to veldrevne lag, som favner om en stor gruppe med forskjellig handicap.

Tema: Fotballtilbud for psykisk utviklingshemmede i Troms Fotballkrets.
I regi av Norges Fotballforbund har de fire nordnorske fotballkretsene hatt et prosjekt fra 2012 –
2014, hvor målgruppen har vært HC-lag. Fotballkretsene i nord har jobbet med dette temaet i
mange år før prosjektet HC-fotball i Nord-Norge. Ildsjelen og foregangsmannen Johannes Hofstrad
startet Full Fart Fremover i regi av Tromsø idrettslag tidlig på 2000-tallet. Også IL Pioner i regi av
Lenvik kommune og Balsfjord Star i regi av Balsfjord kommune / Storsteinnes IL / Nordkjosbotn IL
har hatt dette fotballtilbud i flere år.
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Funksjonshemmedes idrettsforbund ble stiftet i 1996 og nedlagt i 2004. Fra 2004 har Norges
Idrettsforbund og alle Særforbund hatt ansvaret for å gi idrettstilbud til absolutt alle sine
medlemmer. Det er viktig å poengtere at også de som ikke kan delta som idrettsutøver / spiller i en
klubb kan bidra med andre oppgaver til fellesskapets beste.
Prosjektet som er beskrevet innledningsvis har kretsene ønsket å ta videre.
I januar 2016 tok daglig leder Jo Are Vik og klubbutvikler Espen Pedersen i Troms Fotballkrets
initiativ til organisert fotball for psykisk utviklingshemmede i kretsens regi.
Sigmund Wibe-Karlsen ble forespurt om å være «soneansvarlig».
Med en soneansvarlig på plass, og klubbutvikler så startet Troms Fotballkrets arbeidet med å få til
ett tilbud i vår krets.
Daglig leder jo Are Vik, klubbutvikler Espen Pedersen og soneansvarlig Sigmund Wibe-Karlsen –
diskuterte strategi i januar.
Soneansvarlig deltok på kurs i februar – mennesker med utviklingshemming - bevegelser på Norges
idrettshøgskole. Informasjon om fotballtilbudet til psykisk utviklingshemmede ble redegjort for på
Kretstinget i februar. Kretsen sendte ut ett informasjonsskriv om fotballtilbudet til samtlige klubber /
idrettslag i kretsen. Det ble i tillegg tatt direkte kontakt med enkeltpersoner i idrettslag og
kommuner. Det var tre klubber i kretsen som hadde treningsgruppe i fotball: Tromsø IL / Full Fart
Framover, IL Pioner Fotball og Storsteinnes IL / Nordkjosbotn IL / Balsfjord Star. De tre klubbene tok
fotballkretsen kontakt med. Denne direkte kontakten førte til møter, treninger og seriespill.
Klubbansvarlig og soneansvarlig var på klubbesøk / møter / treninger med klubbene / kommunene
på Finnsnes, Storsteinnes, Nordkjosbotn og Tromsø. I Lenvik kommune var det kulturetaten som sto
for fotballtilbudet i IL Pioner Fotballs navn og i Balsfjord var det helseetaten som driftet Balsfjord
Star på vegne av Storsteinnes IL og Nordkjosbotn IL. Kretsen gjorde det helt klart at her måtte det til
en permanent forankring i klubbene. Full Fart Fremover var trygt forankret i Tromsø Idresrettslag. I
møtene i kommunene, så inviterte vi klubbene og de kommunale etatene.
Med tre klubber som ville og kunne stille lag, så ble Triangelserien en realitet. Det var noe diskusjon
og forslag om hvordan seriespillet skulle gjennomføres. Etter å ha vurdert innspillene, så besluttet
klubbutvikler og soneansvarlig å gå for forslaget til Stine Evita Lauten-Tøftum / Balsfjord Star.
Det ble avviklet tre serierunder etter miniturneringsmodellen i Triangelserien 2016:
1. - serierunde i juni på Storsteinnes – Moan Kunstgress
2. - serierunde i august i Finnfjordbotn – Pioner Gress
3. - serierunde på Alfheim Stadion – Kunstgress
Arrangører av serierundene hadde lagt til rette med – god baner – dommere – servering / bespisning
før / under / etter kampene – kiosk / kafeteria – speakertjeneste – (storskjerm / Alfheim) –
mediedekning – premiering.
Balsfjord Star hadde «gjestespillere» fra Målselv og Kåfjord kommune. Alle lagene besto av «mixlag» / jenter og gutter i alderen 12 – 30 år pluss. Det ble benyttet «støttespillere». De fleste av

Et samarbeid mellom Finnmark Fotballkrets, Troms Fotballkrets, Hålogaland Fotballkrets og Nordland Fotballkrets

Side 13 av 16
støttespillere klarte oppgaven fint, men det var også de som ble litt «resultatorientert». Det er
registrert over 30 spillere i Triangelserien.
Tromsø idrettslag «Full Fart Fremover» vant sin klasse i Landsturneringa 2016 i Stavanger, gratulerer.
Troms Fotballkrets var arrangør av Landsturneringen i 2013. Troms Fotballkrets kåret ingen vinner av
Triangelserien – alle lag og spillere fikk de samme «premiene». Alle var klar over resultatene lagene
imellom, men det var ikke det store samtaleemne. I månedsskifte juli – august, så ble det endring i
kretsapparatet da klubbutvikler Espen Pedersen sluttet og ble erstattet av Stine Gundersen. Det ble
en «myk» overgang som ikke påvirket Triangelserien. Troms Fotballkretsen berømmer de tre
klubbene, spillere, trenere, ledere, foreldre, foresatte, helsesektorene, kulturetatene, kommunene,
sponsorene og alle andre som bidratt. Lokalavisene og NRK-radio har vært engasjert med fyldig
dekning og omtale av den historiske Triangelserien.
Administrasjon og kretsstyret i Troms Fotballkrets har bestrebet seg for å legge forholdene til rette
for at Triangelserien skulle kunne gjennomføres på en utmerket måte. Spillerne og lagene har fått
økonomisk støtte, pokaler, diplomer, fotballer og andre effekter fra fotballkretsen.
Troms idrettskrets var representert på møter – kamper. Kretsstyret har vært representert og bidratt
på kamper. Tromsø idrettslag og Skjervøy idrettsklubb kastet «glans» over siste serierunde på
Alfheim Stadion med at spillere fra A-stallen var tilstede og bidro.
På TOLK-konferansen i Bergen i november var Troms Fotballkrets representert med klubbutvikler og
soneansvarlig.
Troms Fotballkrets håper at de tre klubbene som utgjorde Triangelserien 2016 også stiller lag i
sesongen 2017 og at flere klubber melder på lag. Blir det flere påmeldte lag i 2017, så må kanskje
navnet på serien endres fra Triangelserien?
I sesongen 2016 viste Balsfjord Star vei ved å ta inn spillere fra andre klubber / kommuner på sitt lag.
Både Tromsø IL og IL Pioner dekker større områder enn sitt «nedslagsfelt». Dersom det er vanskelig
å stille lag i egen klubb, så er samarbeid med andre klubber en mulighet. Kanskje er flere / tre / fire
«regionslag» løsningen?
Troms Fotballkrets håper både Tromsø IL / Full Fart Framover, IL Pioner Fotball og Balsfjord Star
stiller lag på Landsturneringen 2017 på Jessheim.

RAPPORT FRA LANSTURNERINGEN 2016 STAVANGER
Landsturneringen i Fotball og Håndball for funksjonshemmede gikk av stabelen 9 til 11 september i
Stavanger.
Landsturneringen i år hadde ca 1300/1400 deltakere fra hele landet, vi FFF Tromsø startet reisen
fredagsmorgen 08.00. Ankom Stavanger 12.30 hvor vi blei møtt på flyplassen og transportert til
hotellet vi skulle bo på. FFF Tromsø reiste ned med 12 spillere, 7 ledsagere og meg som trener.
Vi var så heldig denne gang at opptoget til åpningsseremonien startet ved det hotellet vi bodde på.
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FFF Tromsø, Namsos, Sola Malaga, Guard og Molde. Disse lagene spiller i avdeling 7D. som dere ser
var det kun 5 lag som var i denne avdelingen. Dette er en stor nedgang av lag som har spilt i denne
avdelingen tidligere, da jeg overtok laget til Landsturneringen i Tromsø, var det totalt 16 lag for delt
på 2 grupper, det samme var det også i Stjørdal samt Lillehammer. På Lillehammer valgte de å
innføre Monrad systemet, noe ikke de fleste lagene var tilhenger av og blei avviklet til
Landsturneringen i Stavanger.
FFF Tromsø startet lørdags morgen med kamp mot Namsos, tøff og jevn kamp som endte 2-2.
Neste kamp var mot Sola Malaga, her blei det store utslag da Sola Malaga for det meste hadde små
barn på laget, resultatet blei 9-3 til FFF Tromsø, her fikk vi mye skryt for Fair Play fra treneren til Sola
Malaga, dette var den første Landsturneringen de hadde vært på.
Søndag morgen startet vi mot Gaurd, her var det en tett og jevn kamp som blei spilt. FFF Tromsø
stakk av med seierne 2-1 I det siste minutt, fikk også gode tilbake melding fra trener til Guard om at
vi var veldig Fair Playende. Siste kamp på søndag var mot Molde, vinneren her kom til å vinne
avdelingen vi spilte i. FFF Tromsø vant 4-0 til slutt, her valgte vi i samråd med trener til Molde å spille
med en spiller mindre i 2 omgang.
Oppsummering av helgen, sett fra mine øyner:
Det var med spenning vi reiste til Landsturneringen, sommerfuglene var på plass allerede ved avgang
fra Tromsø denne fredagen. Fordi på Lillehammer tapte vi finalen 1-0 mot Strømsgodset. Det å få
oppleve slik idrettsglede, innsats og samhold på dette fantastiske laget, er helt ubeskrivelig.
Må også heller ikke glemme den flotte/fantastiske gjengen med ledsagere som sto på og heiet oss
frem og hjalp til med logistikken denne helgen. Dette er noe resten av idretts Norge skulle fått
oppleve.
Vi var også så heldig at det blei startet opp en Serie for oss her i Troms, med et lag fra Finnsnes og et
lag fra Ballsfjord. Fikk navnet Triangel serien. Hvor vi spilte en runde i juni måned, runde to i august
og avslutning i september etter Landsturneringen.
Landsturneringen har vært en stor inspirasjon for laget, dette var og er årets høydepunkt for
spillerne på FFF Tromsø. Vi er pr dags dato 16 spiller på laget som trener 1 gang i uken. Er dessverre
noen på laget som ikke får oppleve Landsturnering, da det for noen av de som spiller på laget utløser
store resurser økonomisk for spillerne. De for gleden av å spille i serien her i Troms da det ikke
krever noe form for overnatting.
Med hilsen trener for FFF Tromsø
Jon Ivar Wilhelmsen

Arbeidet rundt triangelserien i Midt-Troms
Denne rapporten tas med som et meget godt eksempel på hvordan en oppstart av aktivitet kan
gjennomføres.
Den første delen er tanken bak, og forespørselen som ble sendt ut til lagene.
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Triangelserie i HC-fotball 2016
Forespørsel til Tromsø IL: FFF – Storsteinnes IL / Nordkjosbotn IL: Balsfjord Star – Pioner IL
Troms Fotballkrets HC-fotball vil med denne e-posten – kartlegge om det er av interesse og starte en
Triangelserie i HC-fotball i kretsen.
Per dato – er det dere tre klubber som har aktive lag – derfor er det aktuelt at dere starter en serie.
Forslag – tanker om seriespill – avtale datoer for kamper
Terminliste 2016:








Balsfjord Stat – Pioner IL
FFF – Balsfjord Stat
Pioner IL – FFF
Fotballferie
Pioner IL – Balsfjord Star
Balsfjord Star - FFF
FFF – Pioner IL

Serien kan bestå av 3-lag – 5-lag – 7-lag – hva vil dere foretrekke?
Kan FFF stille med 2 lag i en evt. seriespill?
Lagene kan benytte «Gjestespillere» (spillere fra andre klubber). I kampene kan det benyttes
«støttespillere» (spillere som ikke har funksjonsnedsettelse) Reglene avtales mellom trenerne /
laglederne / dommerne til hver kamp. Der er interesse både fra Hålogaland FK – Nordland FK –
Finnmark FK å spille kamper mot lag fra andre kretser – også Troms FK. Dette er noe klubbene kan
avtale seg imellom og / eller kretsene.
Flere HC-fotballag
TFK vil kontakte samtlige idrettslag som har fotballag i kretsen – for å få flere lag.
Med vennlig fotballhilsen til fellesskapets beste
Troms Fotballkrets
Sigmund Wibe-Karlsen
-soneansvarlig-
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Denne neste tilbakemeldingen fra soneansvarlig til arrangerende klubb;

Hurra for Balsfjord Star!
Hjertelig takk for et vellykket arrangement – en beder seriestart kunne ikke Triangelserien ha fått.
Dere hadde tenkt på absolutt alt – en arrangør kan gjøre. Ramma rundt arrangementet – velkomsten
– bevertningen – kiosken – banen – speakertjenesten – dommerne – kampene – været og
avslutningen med «pølser og frukt» til alle – fikk fram det Store Smilet for å ta fatt på hjemveien.
«Veien til hjertet og hodet går gjennom magen». «Uten mat og drikke duger helten ikke».
Gaveutdelingen fra Troms Fotballkrets til «alle» ble svært godt mottatt – med kr. 5000,- som topp!
TFK fikk bare gode tilbakemeldinger= 3 x Hurra for Balsfjord Star!
Jeg ber dere overbringe en hjertelig takk til alle medhjelperne som stilte opp= Herlig innsats i alle
ledd!
Jan Kristian – May – Leif – Sigmund – Kurt – jentene I kiosken (har dessverre ikke navnene) –
sponsorene – evt. Andre?
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