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1. Konstituering 

 

1.1 Godkjenning av innkalling – fastsetting av 

stemmeberettigede 

 

1.2 Godkjenning av saksliste 

 

1.3 Valg av dirigent og referent  

 

1.4 Valg av to til å underskrive protokoll 
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2. Årsberetninger Alta IF Fotball 2022 

2.1. Styrets beretning 

Styrets sammensetning 

Leder: Jøran Arnesen  

Styremedlemmer: Kurt Ek, Carsten Rolland, Jill-Bente Hammervoll, Tore Mannsverk 

Varamedlemmer: Ole-Marius Thomassen, Liz Utsi  

 

Styrets arbeid 

Styret har i løpet av 2022 hatt 13 styremøter og behandlet 80 saker. Styrets prioriterte områder 

har vært økonomi med fokus på kostnadskontroll, sportslig utvikling og inntektsbringende 

tiltak. 

Styret har hatt et godt og nært samarbeid med administrasjonen i fotball. For å følge opp 

klubbens strategier var det nødvendig å øke de administrative ressursene, og vi ansatte derfor 

ny kontorleder og arrangementsansvarlig i februar. André Drogset Dønjar gikk over i stillingen 

som sportslig koordinator. Vår markedsansvarlig valgte å si opp stillingen sin i juni, og på 

grunn av vår pressede økonomi fikk vi ikke tilslutning fra HS på å ansette ny i 2022. Vi har 

derfor en liten og sårbar administrasjon nå, og det er helt nødvendig å ansette en ny 

markedsleder i 2023. 

Prosjektet “Utvikling lengst Nord” har fått støtte av samfunnsløftet over tre år med oppstart i 

2022. På grunn av dette er det brukt betydelige administrative og sportslige ressurser på å reise 

rundt å besøke klubber i resten av fylket sammen med fotballkretsen. Blant annet var vi 

involvert i planleggingen og gjennomføringen av Knut Bye-Cup i Vardø, som ble en stor 

suksess. Vi anser dette som et svært viktig arbeid for omdømmebyggingen til Alta IF Fotball, og 

håper og tror at dette vil styrke attraktiviteten vår for unge ambisiøse spillere.  

Vi har revidert strategiplanen for fotball, revidert og videreutviklet sportsplaner og krav som 

må være på plass for at vi skal bli kvalitetsklubb. Det gjenstår å publisere klubbhåndboka, 

arrangere verdimøte, få flere trenere til å gjennomføre grasrottrenerkurs og få på plass 

nøkkelroller som f. eks dommeransvarlig. 

De sportslige utvalgene (topp og bredde) gjennomfører møter jevnlig, der også styret er 

representert.  

Anleggsutvikling er viktig for fotballgruppa og vi har en fast representant fra styret med i 

anleggsutvalget. Vi henviser til årsmøtet til Alta IF der status for arbeidet og videre planer 

legges fram.  

Per 31.12.2022 endte vi opp med et økonomisk resultat vesentlig lavere enn prognose og 

budsjettkrav. Det skyldes i hovedsakelig svikt i arrangements- og markedsinntekter. 

Vi ser fram til et nytt og aktivt år i 2023!   

På vegne av styret,  

Jøran Arnesen 

Styreleder 
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2.2. A-lag Herrer 

 

After taking over the first team, we presented a plan in which we tried to stabilise the team in 

the first year by replacing some older players and giving opportunities to younger players.  

We knew that it would require a lot of work, and of course patience, and we were aware that 

our season would have ups and downs. 

It was quite difficult for us because we had a small number of players 17 players of which 6 

players were under 20 years old (Tobias, Peder, Tom, Mats T, Jørgen L, Jonathan) and the 

league was quite demanding, so our young players had to carry a big burden. 

Here, we must especially highlight Tobias Vonheim Norbye, a seventeen-year-old who started 

23 games, which enabled him to progress, and in the end he made a transfer to Tromsø IL from 

Eliteserien. Peder Brekke is also the same year, he played 18 games from start , and also made a 

big step forward, and we expect him to be even better in the coming year. 

After Tobias comes his brother Jonathan Vonheim Norbye , who is a player of the national team 

U16 , and who made his debut in the first team this year as a fifteen-year-old, and with whom 

we are thinking seriously in the coming season. That is the direction in which we want to go. 

At the beginning of the season, we had huge problems in away games, while we were very 

good in the matches at home in SmartDok Arena. As we mentioned, we knew that it would be 

difficult until we got the rhythm, and especially that we changed the way we played, which 

certainly required times. 

After that beginning, we were a team that was positioned 3-5th place,  ( first 20 games ) which 

was very good, considering the choice of players we had, but near the end of the season, we got 

tired, and the players simply was not able to give their best , and the fact that we had a very 

small group, we could not be able to give them a rest, which ultimately resulted in us not 

winning in the last 6 games, 3 draws, and 3 defeats, and that put a stain on the season, which I 

think was mostly good. 

Ahead of us is now a season in which we must take new steps, a season in which we must be 

better and build the foundations so that in the following seasons there we will be a team  who 

will be ready to fight for first place. 

Støtteapparat 2022:      

Hovedtrener: Mate Dujilo     

Assistenttrenere: Roger Hammari, Ole Marcus Balto    Med vennlig hilsen, 

Sportslig koordinator: André Drogset Dønjar     Mate Dujilo 

Oppmann: Arvid Nilsen       Hovedtrener  
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2.3. Alta 2 / Rekrutt 2022 

Rekruttåret startet senere enn vanlig pga. Covid-19 restriksjoner. Første treningskamp ble spilt 

5.februar mot Sørøy/Glimt. Også spilte vi et par treningsturneringer; iFinnmark-ligaen (Der vi 

endte på 2.plass) og Tverrelvdalen jubileumsturnering (Der vi vant) .  

G19 NM ble det dessverre tap på hvor vi slapp inn to cornermål og tapte 2-1.  

I 4.divisjon ble det spilt totalt 17 kamper. Serien ble delt inn i to etter 14 kamper hvor vi havnet i 

et a-sluttspill. Totalt gjennom sesongen ble det 3 tap, 1 uavgjort og 13 seire. Målforskjell – 69-32. 

Tapene kom mot Norild og to tap mot Hammerfest som vant serien til slutt.  

Vi jobbet mye med å utvikle uforutsigbarhet i angrep, kynisme rundt boksene og kontringsspill. 

Mye av spillestilsgrunnlaget er allerede lagt av Mate Duilo gjennom 6 foregående år. Som 

gjorde at overgangen på trenerskifte gikk fort og der hvor vi har mye like tanker rundt spillestil.  

Vi endte på 2.plass i 4.divisjon som til slutt var en meget god prestasjon for en ekstremt ung 

gruppe. Der flesteparten fortsatt kunne ha spilt G17!  

Vi fikk også opp to debutanter til a-laget: Jonathan Norbye og Magnus Opgård.  

Eskil Dagsvold Berg-Hansen, Vemund Knutsen Roseneng og Jørgen Bull Kristensen ble flyttet 

opp til rekruttlaget fra G17 i april/mai. Jørgen Bull Kristensen ble en av 4.divisjonens 

toppscorere med hele 20 mål!  

G18 var en tur i Gøteborg i juli. Der vi røk ut i 32/2 Finale. 2-0 tap mot Kungshalla. Laget hadde 

potensiale å nå mye lenger, men endte reisen der. God tur som var godt organisert av foreldre 

rundt laget. Slike eksempler som vi i klubben kan være meget stolt av! Som trener kunne jeg 

legge fokus på spillerne og fotballen. Eksempel til å følge!  

Støtteapparat:  

Lagleder: Jøran Arnesen 

Assisterende lagleder: Carsten Gade Rolland 

Hovedtrener: Ole Marcus Balto 

Trener: Sander Sjursen (fra mai)  

Med vennlig hilsen 

Ole Marcus Balto 

Alta IF Rekrutt 
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2.4. Alta IF Kvinner/ J172022 

I år som i fjor, hadde Alta if damene plass i årets 3 divisjon. Hovedtrener ble undertegnede. Selv 

har jeg fulgt jenter 06 i Alta if i mange år, sammen med Frank Rune Isaksen. Dette skulle da 

også vise seg å bli trenere for Damer/J17. På J17 har vi i tillegg hatt med Jan Eilif Uglebakken og 

Reidar Olsen.  

J17 laget har stilt i Interkretsserien i Troms og Finnmark. Vi har vært med i NM for J19(da andre 

alternativ hadde vært J16, hvor vi hadde for lite spillere), og stilt opp i Gothia Cup.  

I Cupen møtte vi TIL2020 sitt 19 årslag, hvor vi fikk en hard kamp på Alfheim Stadion. I serien 

knivet vi med Tromsdalen om seriegullet. Det ble til slutt en flott 2 plass. Det må også nevnes at 

vi slo de i en av kampene i Tromsø.  I Gothia gikk vi videre til A-sluttspillet, hvor vi tapte 2-1 

mot Gimse fra Trøndelag.   

Alt dette har vi måtte slite oss gjennom pga lite spillere. Vi har i tillegg brukt 3 stk fra 07 og 4 

stk fra 08.   

Årets damelag ble et samarbeid mellom Alta if og Bul. 2 divisjonslaget til Bul ble å hete 

Bul/Alta, mens 3 divisjonslaget ble Alta/Bul2. Dette ble gjort for at de som var aktuell for Bul 

ikke skulle trenge å ta overgang, men kunne fortsette spille J17 for Alta.  

Damelaget startet sesongen med turnering i Hammerfest. 2 uavgjort og 2 tap, gjorde at vi endte 

sist i turneringen. Her stilte vi med Alta if-, Bul- og Tverrelvdalen-spillere for å klare å stille lag.  

I tredjedivisjon møtte vi Tverrelvdalen, Bul Retro, Hammerfest, Indrefjord og Nordlys. Her 

endte vi som nummer 3, bak TIL og Bul. Resultatet ble 6 seiere, 1 uavgjort og 3 tap. 

 Gjennom hele sesongen har vi slitt med lite spillere. Totalt har 6 av våre J17 spillere spilt for 

Bul/Alta i 2 divisjon, noen oftere enn andre. Andrea Isaksen ble Bul’s toppscorer med 6 mål, i 

tillegg scorte Runa Krempig 3 og Astrid Toft 2 mål. Kine Emaus(10 av 12 kamper), Nora 

Pernille Hindenes Ingilæ og Mathilde Roxrud-Taksgård var de andre som bidro for Bul. Motsatt 

vei har vi fått låne spillere fra Bul. 
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Når vi skal konkludere over hvordan året totalt sett har vært, så sitter man igjen med mange 

gode opplevelser, men så også en del utfordringer som ikke er naturlig for et damelag. Mange 

unge spillere har fått prøve seg i 3 divisjon. Noe som i seg selv ikke er galt, men i år har vi 

faktisk vært avhengige av dem. Uten de, hadde det nok ikke vært et 3.divisjonslag i år. Det har 

vært varierende prestasjoner, men ønsker å trekke fra bortekampen mot Hammerfest, hvor 

eldste spiller var 18 år, snudde kampen fra 0-2 til pause til seier 4-2. Gode opplevelser for et 

ungt lag.  

Vi har også jobbet videre med damefotballen. Teamet består nå av: Lise Lotte Lund Martnes 

som hovedtrener, Frank Rune Isaksen (Ass. Trener), Aina Hindenes( Ass trener), Irene Pettersen 

(Spillende ass trener), Therese Vollan Kristensen (Spillende ass trener), Jill Bente Hammervoll 

(Ass trener), Toril Ek( Ass trener) og Andreas Taksgård (Ass trener). Det jobbes hardt med å 

lage et godt tilbud for jente/dame siden, og det har vi trua på at skal fungere med dette teamet. 

På J17 har vi fått inn Ørjan Romsdal og Øyvind Rognli som trenere.  

Følg oss på facebook og instagram  

  

#jentanoppogfrem  

Med vennlig hilsen  

Andreas Taksgård og Frank Rune Isaksen 
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2.5. Barn og unge 

 

Alta IF Fotball - Barn og Unge har hatt følgende personer ansatt i sentrale roller sesongen 2022: 

 

Generelt om 2022 

Det har endelig vært et tilnærmet normalår for aldersbestemt fotball i Alta IF igjen, så det har 

vært mye aktivitet med deltakelse på en rekke turneringer for alle årsklasser og seriespill i de 

eldste barneklassene og ungdomsklassene.  

Vi har sett en bedring i rekrutteringen i barneidretten og mange engasjerte foreldre ser ut til å 

komme til, hvilket er gledelig! Det er gjennomført klubbnært trenerkurs der Ole Marcus Balto 

har utdannet et tosifret antall grasrottrenere i egen klubb, hovedsakelig i de yngre klassene.  

Vi må fortsette å se på hvordan vi kan fortsette å bedre rekrutteringen av barn og unge inn i 

Alta IF, beholde de lenger og tilby gode utviklingsmuligheter.  

 

Sportslig utvalg BU 

Sportslig utvalg er fortsatt en viktig brikke i å sette retning for hvor klubben skal med arbeidet i 

aldersbestemt fotball og fungerer til daglig som et rådgivende organ. De fleste i utvalget er på 

feltet daglig og kjenner på utfordringer og gleder rundt det å være trener i barne- og 

ungdomsfotballen.  

 

Leder: Carsten Rolland 

Medlem: Jøran Arnesen 

Medlem: Vidar Kristensen 

Medlem: Tor Eirik Nome 

Medlem: Anders Abrahamsen 

Medlem: Jill Bente Hammervoll 

 

Ansatte trenerne 

Dag Andreas Balto har jobbet som trener på G17 og spillerutvikler på guttesiden og vært sentral 

i å følge opp enkeltspillere og å se til at samarbeidet mellom de eldste lagene på guttesiden 

fungerer så godt som mulig.  

Maris Eltermanis jobber fortsatt som keepertrener, og jobber på samme måte som tidligere opp 

mot våre aldersbestemte lag. 

 

FFO 

Fotballfritidsordningen ble videreført og er fortsatt et populært tilbud i aldersgruppa 8-10 år. 

Totalt opp mot 30 deltakere. Det er fortsatt en utfordring å rekruttere instruktører på permanent 

basis, og nettopp pga dette har vi ikke fått gjennomført tilbudet siden før jul.   

Funksjon Navn 

Kontorleder og arrangementsansvarlig (100% fra feb) Birgit Harila 

Sportslig koordinator (100%) André Drogset Dønjar 

Trener G17 / Spillerutvikler (gutter) (20%) Dag Andreas Balto 

Keepertrener (20%) Maris Eltermanis  

Trener Alta Inter (5%) Tor Bjørnar Henriksen 
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Alta Inter  

Alta IF Inter er et svært bra tiltak fra og i Alta IF, stor stjerne i boka til klubben vår!! Klubben 

med det store hjertet! Det er pr i dag rundt 25 spillere på trening på det meste, og det ser ut til å 

øke på. Vi har spillere fra Afrika, Amerika, Asia og Europa, fra ca 12 land.  

 

Vi trener i Finnmarkshallen en gang pr uke fast på 20X40. Den banen blir liten nå til så mange. 

Blir mye venting om vi deler opp så mye vi bør for å få til en god fotballutvikling. Vi låner bane 

hos andre av og til når det er mulig i tillegg. Så trener vi også noen ganger på Actic. 

 

Fotballmessig jobber vi med å forstå system, taktikk, posisjoner, og det å komme presis, gi 

beskjed når du ikke kan komme. Vi jobber med gode matvaner, hygiene, og «riktig» måte for 

kroppen å trene på. I tillegg bidrar vi også noe på dugnader for klubben.  

Jeg leverer spillere fra meg til andre klubber når og om de er klare for det, en ganske nylig, 

følger disse opp i den forbindelse. Plutselig dukker det opp uslepne «gullskatter». 

 

Sosiale aktiviteter har vi ikke penger til pr i dag som klatrepark, bowling og/eller pizza og 

fotballkvelder. For tiden er jeg alene rundt laget med de praktiske oppgaver det også medfører 

(vasking, utstyr, beskjeder, oppfølging mv). Ting fungerer likevel bra, og spillerne er stort sett 

fornøyde, men det å ha unge, alene mennesker på fotballaget krever en del ekstra oppfølging.   

 

Tor Bjørnar Henriksen 

 

Alta IF TF   

Vi i Tilrettelagt Fotball har i 2022 kommet (som mange andre) tilbake i vanlig virksomhet etter 

Koronaen 

Vi trener en gang i uka, og følger stort sett skoleruta. På trening er vi fra 10 – 15 stykker som 

møter. Vi har 3 treningskompiser med oss, som hjelper til og organiserer treningen. 

Undertegnede og Kurt Fagerli er også stort sett til stede. 

 

Vi har vært på 2 reiser. I mai var vi i Narvik på LKAB cup. Der møtte vi andre TF – lag fra 

Troms til kamper- kjempefin tur 

I september var vi i Kristiansand på Landstureningen for TF og TH (tilrettelagt handball). Den 

reisen gikk sammen med BUL da de har TH . Vi reiser og bor ilag, og deler på spillerne . Dette 

da det er mange som spiller både fotball og handball 

I tillegg har vi deltatt på 3 lokale turneninger i Alta. 

 

Økonomisk går det bra, men det opplegget vi hadde i 2022. Sist års store kostnad var turen til 

Kristiansand. Der var vi så heldig at den var “sponset” av offentlige midler – tusen takk til BUL 

TH som stod bak den søknaden! 

Vårt håp for TF er at flere plasser i Finnmark klarer å stille lag slik at vi kan ha turneringer 

“lokalt”.  Der ser vi at både Fotballkretsen og Altatureringen vil bidra, så vi håper at i 2023 kan 

det komme flere lag i Finnmark.  

Vi på TF laget kan/vil bidra med å delta rundt i Finnmark så sant økonomien tilsier det. 

 

For laget, 

Terje Bakken 
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Sportslig  

Vi ble kretsmestere i G17, J17 og J15. Vi har hatt spillere på nasjonale tiltak. På guttesiden har 

Jonathan Vonheim Norbye og Teo Emanuel Hindenes Ingilæ representert Norge på G15-

landslaget. I tillegg har Andrea Isaksen, Astri Toft, Jørgen Bull Kristensen og Sebastian 

Svendsen Bjørnå representert Nord-Norge i Barents Summer Games.  

 

Vi har arrangert våre egne turneringer også i år. I Kivijervi Cup hadde vi 65 påmeldte lag, mens 

i Altaposten Cup hadde vi 67 lag deriblant lag fra HIF/Stein og Nordlys IL.  

 

Vi har deltatt på en rekke turneringer både lokalt, regionalt og utenlands (Piteå og Gothia), i 

henhold til sportsplanen og turneringskalenderen. 

Vi evaluerer fortløpende hvilke turneringer vi skal være med på, både for å gi et sportslig og 

sosialt godt tilbud til våre spillere, men også for at Alta IF som flaggskip i Finnmark skal være 

representert på mange steder i Finnmark og Nord-Troms. 

 

Med vennlig hilsen, 

 

André Drogset Dønjar 

  Sportslig koordinator 
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2.6. Altaturneringen i fotball 

Etter en avlysning og en delvis gjennomført turnering med mange restriksjoner var de aller 

fleste klar for Altaturnering igjen. Både vi som arrangør og deltakende klubber.  

Vi endte opp med totalt 308 påmeldte lag, 769 spilte kamper, rundt 800 som overnattet på 

skoler og 70 campingvogner og telt. Dette må vi si oss fornøyd med etter to år med 

nedstenging, restriksjoner og en del nedgang i påmeldte lag i seriespill.  

 

Det ble i juni 2022 ansatt en person som skal jobbe med utvikling av begge turneringene våre. 

Det håper vi vil gi bedre kvalitet og enda bedre renommé.  

 

Økonomi: Altaturneringen er fotballgruppa og en av Alta IF’s største inntektskilder og viktig 

for aktiviteten i gruppa. Omsetningen endte på 2.107.906,- noe som er 347.094,- lavere enn 

budsjett.  

Resultatet ble et overskudd på 664.146,- Det var budsjettert med et overskudd på 650.312,-.  

Nedgangen i omsetning skyldes nok at man ikke har tatt forbehold om lavere påmeldingstall 

etter pandemien.  

Overnatting og mattilbud: Det ble benyttet 7 skoler og gitt tilbud om camping for telt og 

campingvogner. Dette ble gjennomført på en god måte til tross for noen utfordringer underveis. 

Vi gikk tilbake til å ha campingvogner utenfor skolene igjen og opplevde at besøkende er 

fornøyde med det. Men når det er fult utenfor skolene ønsker vi å ha mulighet for å samle opp 

campingvognene utenfor Altagård eller Kronstad Vel slik at vi kan ha dette tilbudet til de som 

ønsker det.   

 

Mattelt, kiosker på Idrettsparken og i Finnmarkshallen gir største delen av salgsinntektene 

under turneringen. Vi lagde en ekstra kiosk ved jubileumsbanen for å avlaste de andre noe. Vi 

erfarte at denne godt kunne vært plassert nærmere hoppeslottet slik at foreldrene kunne 

benytte denne mens barna var der. Vi erfarte også at vi går tilbake til eget allergi/fris for utsalg 

og at Peppes pizza burde være på en mer synlig plass.  

Underholdning: Vi arrangerte både et musikkarrangement med Petter Carlsen og danseshow 

på Idrettsparken, dette ble godt mottatt. Musikkarrangement gav god oppslutning og bidro til å 

gjøre det mer attraktivt å være på Idrettsparken. Dette må vi gjøre mer av. Felles BlimE dans 

samlet barna og til neste år burde vi lage et opphold i kampoppsettet slik at alle har mulighet til 

å være med.  

Gratis hoppeslott var også suksess. Vi arrangerte diskotek og antall besøkende var over all 

forventning og barna var fornøyde.   
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Dugnad: Vi som de fleste andre har ikke nok dugnadskapasitet i klubben og må leie inn en del 

tjenester. Vi erfarte i år at dugnadslistene kan optimaliseres noe og sjekkes opp mot 

kampoppsett og andre aktiviteter for å ha folk på rett plass til rett tid. Vi skal forsøke å nå ut til 

flere organisasjoner og grupper i forsøk på å nå flere personer.  

 

Etter turneringen var det satt av god tid til evaluering for å danne et godt grunnlag for videre 

jobb med utvikling av turneringen. Vi gleder oss allerede til Altaturneringen 2023      

Med vennlig hilsen 

Sanna Kivijervi 

Turneringsleder Altaturneringen i fotball 
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3. Innkomne saker 
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4. Økonomi 2022 

4.1. Resultatregnskap per 31.12.22 
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Alta, 28.02.2023 

 

 
 

--------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 

Jøran Arnesen               Kurt Ek              Ole-Marius Thomassen 

Styreleder   Nestleder   Styremedlem 

 

--------------------------------- -------------------------------------  

Carsten Rolland              Tore Mannsverk   

Styremedlem   Styremedlem  
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5. Budsjett 2022 
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6. Valg 

 

6.1 Valg av styre 

 

 

6.2 Valg av valgkomite 

 


