
1 

 

  

 

Årsmelding 2018 Jahkedieđáhus 

(vedtatt i årsmøtet 21.02.19 ) 

 

 

 



2 

 

1. Innledning 

Sirbmá-Sirma IL ble stiftet 18. februar 1956 og vårt formål er å drive idrett organisert i 

Sámi valáštallanlihttu/Samisk idrettsforbund (SVL-N) og Norges idrettsforbund.  

Vårt arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 

aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

Sámevuohta (samiskhet; å fremme samisk kultur og språk) er også en viktig og 

naturlig verdi for et samisk idrettslag som oss.  

Denne årsmeldingen omfatter alle aktiviteter i Sirbmá-Sirma IL i 2018, også anleggs-, 

friidretts, ski- og sykkelgruppenes. De foregående årene har vi også hatt høy aktivitet, 

men 2018 har skilt seg ut, og det skyldes først og fremst sidearrangementer og 

prosjekter i forbindelse med Arctic Race of Norway (ARN) og ukentlig folkebad. Vi 

har likevel klart å opprettholde vårt ordinære aktivitetsnivå med et bredt og godt tilbud 

til barn og unge gjennom hele året, folkehelsetiltak og også sportslig med løping, 

langrenn, sykling og triatlon.  

2018 har hittil vært et toppår for antall medlemmer; 230, mot 196 i 2017.   

Sirpmá valáštallansearvi vuođđuduvvui 1956:s ja min ulbmil ja doaimmat lea Sámi ja Norgga 

valáštallama árvvuid vuođul. 2018 ledje mis 230 lahttu ja ollu álbmotdearvvasvuođa- ja 

valáštallan doaimmat.  

2. Organisering 

Sirbmá-Sirma ILs organisering er fastsatt i lovnorm (vedtekter) – sist endret 18. 

februar 2016 - og i organisasjonsplan for 2018 og valg, vedtatt i årsmøtet 22. februar 

2018:  

Styret/stivra:  

Leder/jođ.: Monica Balto Anti 

Nestleder/sadj.jođ.: Ole Henrik Somby 

Styremedlemmer/stivralahtut: Leif Erik Varsi, Odd Erik Solbakk (kasserer) og 

Synnøve Solbakk (sekretær). 

 

Varamedlemmer/várrelahtut: 1. Leif Varsi, 2. Jaana Walle og 3. May-Synnøve 

Trosten.  

Anleggsgruppa/Rusttetjoavku:  

Per Ove Måsø (leder), Issát Ovllá Varsi og Trine Guttorm.  

Om gruppas arbeid se punkt 4.2.  
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Friidrettsgruppa/Bođuvaláštallanjoavku:  

Tom Hansen (leder), Risten Somby og Miriam H. Hellstrøm.  

Om friidrettsaktiviteter se punkt 4.1.  

Skigruppa/Čuoiganjoavku:  

Tor Asle Varsi (leder), Leif Varsi og Aila Marita Varsi.  

Om skiaktiviteter se punkt 4.3.  

 
Sykkel- og triatlongruppa/Sihkkel- ja triatlonjoavku: 
Per Torleiv Ravna, Marianne Balto og Stein Joks.  

Om sykkelaktiviteter se punkt 4.4.  

 
Valgkomite/Válgalávd.: Agnar Varsi (leder), Målfrid Kitti og Liss Ellen Ramstad. 
 

Revisorer/Rehketdoalu dárk.: Hege Persen og Jon Erland Balto. 

 

3. Styrets arbeid / Stivra bargu 

Styrets arbeid reguleres av vedtektenes §18, og i tillegg disse oppgaver i 

organisasjonsplanen vedtatt i årsmøtet - her med status: 

 Prosjektansvar for oppgradering av lysløypa i Sirbmá (trasé, lys mv.). Status: Styret har 
bedt anleggsgruppa i samarbeid med skigruppa om å vurdere hvilke lyspunkter som skal 
skiftes (rundt skoleområdet), samt innhente tilbud fra Elektrolinje. Avventer eventuell 
oppfølging etter tilbakemelding fra gruppene.  

 Organisere øvrig aktivitets- og treningstilbud (som ikke gruppene har som oppgave), og 
gjerne i samarbeid med andre idrettslag og foreninger. Status: Gjennomført. Friidretts-, 
ski- og sykkelgruppene  planla og gjennomføre et bredt, ukentlig aktivitetstilbud til barn 
og unge, både i Sirbmá og i Tana bru. I tillegg har det vært arrangert sykkelritt for barn 
under boslystuka, ukentlige gruppetreninger (spinning, Crossfit/styrketrenigner og ikke 
minst ukentlig folkebad (onsdager) i det nye bassenget i Tana bru fra september og frem 
til jul.  

 Organisere lotteri. Oppfølging: Gjennomført. 

 Initiere og gjennomføre trivselstiltak i Øvre Tana – gjerne i samarbeid med Sirpmá 
gilisearvi/bygdelaget, f.eks saltkjøttaften, St.Hans fering. Status: Arrangert saltkjøttfest 
17. november i Sirbmá og nissemarsj m/perpperkakebaking og nissegrøt 1. desember i 
Sirbmá – siste i samarbeid med bygdelaget. I tillegg har laget plukka søppel på vidda (Tor 
Asle og Leif Varsi); Gurteluobbal, Gurtejávri, Námmajávri, Gaskkamus og Bajimus 
Lavnnosjávri.  

 Følge opp gruppene. Oppfølging: Gjennomført. 

Gruppene er flinke til å følge opp de oppgavene de har fått ansvaret for av årsmøtet i 

organisasjonsplanen. Styrets oppgave blir i stor grad å koordinere og bistå gruppene i 

de større arrangementene (ARN) og nye tiltak (folkebad). Styret har også organisert 
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tiltak som ikke gruppene har ansvaret for, som gruppetreningstilbud i Sirma og 

nissemarsj.  

Nissemarsj med peppekakebaking og nissegrøt ble arrangert i samarbeid med Sirma 

bygdelag 1. søndag i advent, 1. desember i Sirma. Her deltok 18 barn og like mange 

foreldre/voksne. Et populært og flott tiltak i mørketiden! 

  
Nissemarsjen 1. desember 2018 i Sirbmá.  

Etter initiativ fra Tana kommune har vi arrangert folkebad i den nye svømmehallen i 

Tana bru hver onsdag kl. 18-21 fra september og frem til jul. Vi får inntektene, men 

stiller med nødvendig antall frivillige og kursa badevakter. Det er 35 badevakter, 

assistenter og billettselgere som rullerer på å være frivillige, og av disse har 17 

gjennomført badevaktkurs. Antall besøkende i folkebadet onsdagene i 2018 har variert 

fra 40 til 120.  

Styret har avholdt seks styremøter, hvorav ett var fellesmøte med sykkelgruppa, og 

behandlet 24 saker. Alle møtereferatene er på vårt nettsted: www.sirbma.no meny: 

Møter, referater mv. Vi har i flere å hatt god kontinuitet i styret og gruppene, og har 

derfor god rutine på å drifte laget og gjennomføre aktiviteter.  

Nettsiden vår www.sirbma.no brukes til informasjon. Vi har også en egen facebook-

gruppe med 332 medlemmer, som er et aktivt forum som brukes til informasjon, 

kommunikasjon og diskusjon. I tillegg har både friidretts-, sykkelgruppa egne liker-

sider på facebook med henholdvis 106 og 945 følgere, samt barneidrettsleker med 24 

følgere. Vi har egne facebook-grupper for intern kommunikasjon for styret, 

sykkelgruppa, for lagets aktive syklister og bassengfrivillige, noe som forenkler og 

effektiviserer kommunikasjon oss imellom.  

 
Stivra lea čađahan eanáš bargguid 2018 doaibmaplánas, ja vásihat ahte mis leat buori 

hálddahuslaš bargovuogit, ja dat dagaha ahte sáhttit geavahit searaid veahkehit joavkkuid 

lágidit lihkadan- ja valáštallandoaimmaid.  

 

 

http://www.sirbma.no/
http://www.sirbma.no/
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7 av 35 våre folkebad-frivillige. 

Representasjon/Ovddasteapmi: 

 Sykkelting 10.-11. mars i Tønsberg: Ole Henrik Somby og Synnøve Solbakk. I 

tillegg deltok Marianne Balto som visepresident i forbundsstyret og Olav Verstad 

representerte Region Nord.  

 Årsmøte i sykkelregion Nord – NCF 26. Mars (skype): Marianne Balto, Stein Joks 

og Synnøve Solbakk.  

 Tana idrettsråds årsmøte 4. april: Monica Balto Anti, Tom Hansen og Ole Henrik 

Somby. Tom Hansen ble valgt inn i det nye styret.  

 Finnmarks idrettskretsting 2.-3. juni i Kirkenes: Tom Hansen.  

 SVL-N årsmøte 15.-17. juni i Alta: Odd Erik Solbakk.  

 Finnmark idrettskrets lederkurs for ungdom 14.-16. september og 20.-21. oktober i 

Kirkenes (idrettens superhelg): Anne Katja Heiberg og Brynjar Skartland.  

 Ildsjeltur (bolystuke-prosjekt) 11.-14. oktober i Alta og Oslo: Monica Balto Anti.  

 Barentssekretariatets prosjektlederkonferanse 15.-16. oktober i Tromsø: Per 

Torleiv Ravna.  

 

 
Fra NCFs sykkelting i Tønsberg. 
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4. Aktiviteter og gruppenes arbeid / Doaimmat ja joavkkuid bargu 
 

Vi har i flere år hatt høyt aktivitetsnivå i idrettslaget, men 2018 må vi kunne kalle for 

et topp år. Dette gjelder ikke bare store prosjekter i forbindelse med Arctic Race of 

Norway og sportslige arrangementer som løpekaruseller og sykkelritt, men alt i smått 

og stort som får folk til å være aktive – som trimkasseløyper, trimrom, spinninger, 

folkebad mv. Det er gledelig å se at det trimmes, trenes og lekes både ute og inne.  

 

4.1 Friidrett, løping og maraton / Bođuvaláštallan ja viehkan 

Friidrettsgruppas oppgaver iht organisasjonsplanen – med status:  

 Organisere og gjennomføre løpekarusell, gjerne i samarbeid med andre idrettslag i 
regionen. Merknad: Gjennomført egen vår- og høstkarusell (totalt 6 løp). 

 Organisere og arrangere friidrettsleker/barneidrett, også lassokasting. Merknad: 
Gjennomført. 

 Organisere og gjennomføre bakkeløp og trimtur Rástegáisái/RástegáisáOpp. Merknad: 
Gjennomført. 

 Organisere og gjennomføre Barfrostmila. Merknad: Gjennomført.  
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I 2018 har vi hatt løpekarusell med gateløp i Tana bru med distansene 

750/1500/3000m, både på våren og høsten: 

Vårkarusell: Høstkarusell: 

8. mai  21. augsut   

22. mai 4. september  

5. juni  18. september  

 

Totalt har det vært 64 deltakere på løpekarusellene (2017: 44). Av disse var 40 våre 

løpere/medlemmer; 17 barn, 11 kvinner og 12  menn, og flere av våre nye medlemmer 

er løpere. 

 

Barfrostmila ble arrangert 4. november i Tana bru med distansene 1500/4300/10000 

m. Det var totalt 42 løpere (2017: 30), hvorav 10 barn. Vår samarbeidspartner 

Sparebank1 Nord-Norge arrangerte premieutdeling etter vårkarusellen i bankens 

lokaler, og her ble også samarbeidsavtalen mellom og banken presentert.  

 

Ett av våre årlige hovedarrangementer, toppturen Rástegáisái/RástegáisáOpp, ble 

utsatt fra 12. til 26. august på grunn av dårlig vær, men likevel deltok 52 – og blant 

disse var det seks som deltok i konkurranseklassen.  

 

Vi opplever en jevn økning av antall deltakere på våre løpearrangementer samt en 

økning av løpere i klubben. I 2018 har hele 51 av våre løpere/medlemmer deltatt i 

ulike løpekonkurranser og maraton (2017: 37); 18 barn, 16 kvinner og 17 menn.  

Deltakelse i løpekonkurranser og maraton fremgår av vedlegg til årsmeldinga.  

 

Også i 2018 har vi hatt jevnlig barneidrett/friidrettsleker, både ute og inne, i Sirbmá. 

Det har vært mellom opptil 13 barn på aktivitetene.   

 

Bođuvaláštallan ja viehkan lea beakkán fálaldat mis, ja dán suorggis leat mis birrajagi 

doaimmat – sihke olgun ja siste. Measta buot mánát Badje Deanus lea fitnat min stoahkamiin. 

Mii leat áidna searvi geat lágidat viehkamiid Deanus. Mis lassánit viehkkit (ja miellahtut) 

jagis jahkái, gč. viehkansearvan mildosa.  
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4.2 Anlegg / Rustegat  

Anleggsgruppas oppgaver i hht organisasjonsplanen – med status:  

 Vedlikehold av gressbanen og bua/lageret. Merknad: Gjennomført. 

 Vedlikehold av styrketreningsrommet. Merknad: Gjennomført. 

 Holde oversikt over lagets anleggsmidler, inventar og utstyr. Merknad: Gjennomført. 
Det er også ordnet forsikring av lagets utstyr.   

 Registering og premiering av trimkassetrimmere på sommeren.  Merknad: Gjennomført.  

 

2018 ble innledet med etterlengta spinning-comeback på grendehuset i Sirbmá med to 

ukentlige spinningstimer. Det ble innredet et eget rom på grendehuset til spinningen. 

Samtidig ble også styrketreningsrommet ominnredet og oppgradert med nytt utstyr; 

stakemaskin og romaskin. Begge tilbudene har vært godt besøkt. 

Så å si alt av laget utstyr er plassert i bua. Kostbart elektronisk utstyr, som tidtaker-

utstyret, er lagret privat. Crossfit-utstyret er lagret på grendehusets lagringsrom. Lagets 

utstyr er også forsikret.      

Gressbanen ble vedlikeholdt og klipt i sommer.  

I 2018 har det vært godt besøkte trimkasseregistreringer på Márčohkka, i Sirpmá-

njálbmi og hele 413 trimkasseregistreringer ved grillhytta i Suttesádjatjávrrit. Vi ser 

her en tendens til at digitale registreringer i regi av Frisklivssentralen og Perletur tar 

mer over, men vi oppnår fremdeles hyppig bruk av trimløypene. Dette gir både  

turglede og folkehelsegevinst, og vi er svært fornøyd med bruken av turløypene.  

Rusttetjoavku lea divodan ja áimmahuššan min rusttegiid, láhttuid, máđiid ja spábba/bođu-

valáštallanbáikki, ja maiddái organiseren čuoiganláhtovuodjima.  
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4.3 Ski / Čuoigan 

Skigruppas oppgaver i hht organisasjonsplanen – med status:  

 Organisere og arrangere skilek/skitreninger samt initiere og arrangere andre 
skiaktiviteter. Merknad: Gjennomført. 

 Organisere skiløypekjøring i Sirbmá. Merknad: Gjennomført. 

 Registering og premiering av trimkassetrimmere på vinteren. Merknad: Gjennomført.  

 

Skigruppa har gjennomført ukentlig skilek for barn med opptil 12 deltakere, og fra 

november – når det ikke har vært for kaldt - har det i tillegg vært organisert felles 

skigåing.  

15 glade barn og voksne deltok 2. april på lagets skidag og –karusell/klubbmesterskap 

i Suttesádjatjávrrit. 

Løypetraséene ble også i 2018 vedlikeholdt med beitepusser og ryddet av Tor Asle 

Varsi med bistand fra Gjermund Skøien Varsi.  

Skigruppa med Tor Asle Varsi i spissen har kjørt skiløype i bygda/jordbruksveien ved 

elva, i lysløypa og til grillhytta i Suttesádjatjávri straks det har vært snøforhold til det. 

Det er få andre bygder som har et slikt fantastisk skiløypetilbud, og derfor ble også Tor 

Asles innsats belønnet med Finnmark fylkeskommunes folkehelsepris i 2018 med 
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følgende begrunnelse: Han er leder av skigruppen i Sirma IL og har i mange år sørget 

for at turløyper i barmarksesongen og at skiløyper om vinteren er i god stand og at det 

ligger til rette for aktivitet i den vesle bygda Sirma i Tana. I tillegg til det tidkrevende 

arbeid med løyper er han aktiv med å skape og lede skiaktivitet for bygdas barn og 

unge. Varsi yter også service til bygdas befolkning gjennom å fyre opp i bygdelagets 

grillhytte ved Suttesádjatjávri, slik at skiløpere alltid kommer til varm hytte. 

Informasjon om når løypene er klare, legger han ut på Sirma ILs facebookside.  

Anne Katja Heiberg har fra høstvinterhalvåret konkurrert på ski for Sirbmá-Sirma IL, og 

deltok 29. desember på Tanagufset.  

Se punkt 4.2, s. 8, om trimkasseregisteringer og bruk av løypene. Dette punktet gjelder også 

registreringer vinterstid.  

Nana fiinna čuoiganláhtut Sirpmás ja lágiduvvon čuoiganstoahkamat mánáide.  

 

4.4 Sykkel og triatlon / Sihkkel ja triatlon 

Sykkelgruppas oppgaver iht organisasjonsplanen – med status:  

 Koordinere og organisere treninger, treningssamlinger og deltakelse i ritt. Merknad: 
Gjennomført. 

 Organisere og arrangere rekrutteringstiltak for barn og unge; sykkellek, terrengkarusell. 
Merknad: Gjennomført  

 Arrangere sykkelarrangementet Polaris Grand Prix 21.-22. juli. Merknad: Gjennomført. 

 I samarbeid med styret initiere og evt. organisere sidearrangementer for barn, unge og 
mosjonister i fbm. Arctic Race of Norway. Merknad: Gjennomført. 

 Følge opp eventuelle triatlondeltakere. Merknad: Gjennomført. 

 

Vi har arrangert tre treningssamlinger i 2018: Landeveissamling 28. april til 5. mai på 

Mallorca med 11 deltakere fra klubben, hvorav 4 unge og 7 kvinner/jenter. Terreng-

sykkel-samlingen var 13.-15. juli på Finnmarksvidda med 5 deltakere, hvorav 3 unge. 
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Vi har også hatt to treningsritt på vårfarten; tempo og fellesstart. Vi avslutta året med 

spinningstreningssamling i romjula. 

Under bolystuka i Tana var vi 19. juni medarrangør av sykkelritt for barn i Tana bru 

med 77 deltakere. I fbm. med bolystuka fikk vi tildelt kr. 20.000 til gapahuk av 

samfunnsløftmidlene og vår leder, Monica Balto Anti, fikk ildsjelprisen   

Med utgangspunkt i BMX-banen og offroadrundløypa i Tana bru ble det arrangert 

sykkellek for barn tre ganger på våren i 2018, og på høsten ble det tre ganger arrangert 

sykkelritt for barn i Tana bru. Det var opptil 15 deltakere på sykkelaktivitetene og 

rundt 30 barn har vært innom tilbudet. 

 

Fra norsk side har vi også i 2018 koordinert Barents Cycling Cup (BCC-rittene) med 

støtte fra Barentssekretariatet. I år ble det arrangert tre BCC-ritt helger, en i hvert land, 

og vi har deltatt på to av rittarrangementene; på vårt eget ritt i Sirma og i Luosto 

Finland. På grunn av visumproblemer kom vi oss ikke til Russland i 2018.  

Vårt eget rittarrangement Polaris Grand Prix/BCC var i Sirbmá 21.-22. juli med tre 

konkurranser; tempo, gateritt og fellesstart. Totalt var det 28 deltakere (2017: 48), 

hvorav 9 fra klubben. Dette var nok en gang et godt gjennomført arrangement i regi av 

laget med rundt 30 frivillige i sving – og denne gangen var det flere frivillige enn 

deltakere. På grunn av den lave deltakelsen er det besluttet å flytte arrangementet til 

juni fra 2019.  
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Våre syklister har deltatt i ritt fra av mai og utover høsten - både landevei og terreng. 

Oppsummert har vi deltatt på regionmesterskapet (RM) i landevei, og her ble Miriam 

H. Hellstrøm regionmester i både tempo og fellesstart. Vi har deltatt med både lag 

(OF300) og enkeltdeltakere på offroadfinnmark. På OF150 ble det dobbeltseier med 

Stein og Henrik Joks. Totalt har 24 av våre aktive syklet ritt (2017: 19), hvorav 5 unge 

og 7 kvinner, se vedlegg til årsmeldingen.  

 

Det har vært varierende oppslutning om de ukentlige sykkeltreningene i år også. Dette 

vil være ett av temaene på medlemsmøtet på nyåret.  

 

Det ble gjennomført stasjonærvakt kurs i Tana 21. juni med 11 deltakere, hvorav ni fra 

klubben. I tillegg har veldig mange tatt løypevaktkurset. 

Marianne Balto var 2. visepresident i Norges cykleforbund (fra 2014) frem til 

sykkeltinget i mars 2018, og Olav Verstad ble gjenvalgt som styremedlem i 

sykkelregion Nord (fra 2014). 

 
Stasjonærvaktkurs i juni i Tana. 

BMX-banen i Tanabru 

Dagens BMX-bane, som Tana kommune er eier av, er omtrent ubrukelig til 

sykkelaktiviteter for barn og unge - i alle fall er den veldig lite i bruk. For å kunne 

rekruttere til sykling tror vi et fartsfylt og morsomt anlegg er veien å gå. Vi har fått en 

drifts- og vedlikeholdsavtale med Tana kommune som fortsetter som anleggseier, 

mens vi påtar oss drift og videreutvikling av anlegget. Kommunen stiller også med 

maskiner og grus om vi har behov for det. Det er inngått kontakt med Rekkje 

(www.rekkje.no) om forprosjektering av anlegget, og de vil levere sitt forslag i februar 

2019. 

 

http://www.rekkje.no/
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Arctic Race of Norway (ARN) med sidearrangementer 14.-19. august  

ARN ble den folkefesten i Øst-Finnmark som vi hadde drømt om og satsa på! Vi 

hadde sidearrangementer både i forkant av- og under ARN, samt rigge- og 

dommeroppdrag under hele arrangementet.  

 

 
 

I samarbeid med Barentssekretariatet og ARN arrangerte vi BorderCrossingCycling 

fra Nikel i Russland til Kirkenes 15. august. 100 barn, unge og voksne fra Norge og 

Russland deltok og sykla over grensa, og i tillegg kom 10 fra Finland og sykla sammen 

med oss fra Hesseng til Kirkenes. Ekstra stas var det at tidligere verdensmester Thor 

Hushovd og ordføreren i Sør-Varanger kommune Rune Rafaelsen, sykla med oss siste 

etappe inn til torget i Kirkenes og ARN-lagpresentasjonen. 19 av våre Barents-barn 

var med på lagpresentasjonen. Takk til Barentssekretariatet for et godt og konstruktivt  

samarbeid! 

 

Neste stor ARN-sidearrangement var startpunkt Tana 17. august med sykkelpark for 

barn, barnegateritt og spinning for voksne. Alle tilbudene var godt besøkt, og hele 63 

deltok på barnegaterittet. I tillegg hadde vi 13 løypevakter i sving fra starten av ARN-

traséen i Tana bru til Šuoššjohka. Det var Tana kommune og Sápmi næringshage som 

hadde ansvaret for startpunkt Tana-prosjektet, men vi var sentrale i planleggingen og 

gjennomføringen av ARN i Tana. 
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Vi hadde også egen SirbmáIL/BarentsCamp sammen med våre russiske sykkelvenner, 

både under 1. og 2. etappe av ARN; ved Guovžabákti/Karlebotn og på Ifjordfjellet. 

Med store flagg, bannere og våre russiske sykkelvenners flaggborg, var vi godt synlige 

– også i media/TV. Fra Tanabru til Guovžabákti 16. august arrangerte vi også trimritt 

med 38 deltakere. 

 

Under alle ARN-rittdagene hadde vi fire frivillige med i ARN-riggeteam; Ole Henrik 

Somby, Áike Selfors, Jovnna Ánde Balto Henriksen og Jan Petter Nilssen. Og vi 

hadde også dommer med i broomwagen under hele ARN; Olav Verstad og Per Torleiv 

Ravna delte på den oppgaven.  

 

For å feire egen innsats – spesielt under ARN - ble ble arrangert klubbkveld til 

medlemmer og frivillige 19. september med 50 deltakere.  

Triatlon  

Fra 2018 har vi tatt steget innen triatlon flere nivåer opp med Erlend Skippervik Sætre 

som triatlet i klubben. Erlend konkurrerer på internasjonalt nivå i triatlon, og innledet 

året 17. februar med Powerman world series på Mallorca. Senere, 1. mai, ble det seier 

til Erlend i Can Picafort på Mallorca. Erlend deltok også på to Ironman-konkurranser i 

Europa. Andre som har deltatt på triatlon-konkurranser i 2018 er Janez Miklavžin. Vi 

ser et en økende trend med satsing på triatlon, og tror det også vil skje i vår klubb.  

 

Mii leat lágidan golbma hárjehallandeaivvadeami, sihkkelstoahkamiid, jahkásaš sihkkelgilvvu 

(PGP), plánegoahtán BMX-šillju ovdáneami ja lágidin dievva doaluid ARN-gilvvuid 

oktavuođas, ja dasa lassin leat min gilvaleaddjit searvat máŋga sihkkelgilvvuide, gč. mildosa.  
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5. Utfordringer og satsinger fremover  

Et variert og godt aktivitetstilbud for barn og unge er også i kommende år vår 

hovedsatsing. Vi ønsker å opprettholde og videreutvikle vårt breddetilbud for barn og 

unge. Samtidig er det viktig å være initiativtaker, iverksetter og pådriver for 

aktivitetstilbud for voksne i bygdene. Samlet er dette vårt bidrag for å få flere til å 

være fysisk aktive (folkehelse) og rekruttere til idrett.  

Løping er den idretten som har økt mest hos oss de siste årene, både i antall deltakere 

på våre løpekonkurranser og medlemmer som deltar på løpearrangementer. Vi har 

fremdeles tro på sykling, og særlig til at den planlagte oppgradering av BMX-banen vil 

vil føre til mange barn og unge på sykkel i Tana. Og med det nye bassenget i Tana 

mener vi flere vil søke til multisport som triatlon, som er en raskt voksende i Norge.  

Våre samarbeidsparter i 2018 – Vår Energi, Seastinbáŋku1 DavviNorga/ Sparebank1-

NordNorge, ČálliidLágádus, Tana scooter&ATV, SR Byggebistand, Byggmakker, Intersport, Tana 

fysikalske og Tana regnskaps-kontor - samt våre medlemmer og frivillige er vår grunnmur 

og styrke – uten dem stopper Sirbmá-Sirma IL! 

Min mihttomearri lea joatkit ja ovddidit min doaimmaid – erenoamážit mánáide ja nuoraide. 

Erenoamáš giitosat min ovttasbargoguimmiide ja eaktodáhtolaš bargiid – din haga eat birge! 

  

 
                            Våre løypevakter under Arctic Race of Norway i Tana.  Alle foto: Sirbmá IL; aktive, foreldre, frivillige m.fl. 
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Vedlegg til årsmelding 2018 
 
Deltakelse i løp og maraton i 2018 
 

Dato Arrangement Deltakere 
3. februar Winter run 5K, Oslo Marthe Sende Hansen, Renate Westlien 

7. april Holmestrand maraton  Agnar Varsi (10K) 

21. april Sentrumsløpet, Oslo Agnar Varsi (10K), Renate Westlien (5K) 

25. april Tromsdalsstafetten Erlend Skippervik Sætre 

28. april Torghatten maraton  Jan Helge Balto (21K) 

8. mai SirbmáIL/SNN-løpekarusell, Tanabru Aina B. & Monica B. & Johan A. Anti, Áigin Jovnna & Áinel 
Mateus & Anne Katja & Markus Heiberg, Áile Serine & 
Piera Gaup Gaup, Áslat Ánde Utsi, Lemet Trane Solbakk, 
Brynjar Skartland, Ole Petter Anti, Finn-Arne Selfors, 
Jaana & Osvald Walle, Johnny Larsen, Katrine Nilsen, Leif 
Varsi, Marthe S. Hansen, Miriam & Sveinung Hellstrøm, 
Risten Somby, Sigrunn Bær, Synnøve Solbakk, Yvonne 
Johannesen 

19. mai CC-løpet 3K, Gjøvik Renate Westlien 

22. mai SirbmáIL/SNN-løpekarusell, Tanabru Aina B. & Monica B. & Johan A. Anti, Osian Brage & 
Brynjar Skartland, Sara Mariell & Tor Máhtte & Nancy P. 
Anti, Jaana & Osvald Walle, Johnny Larsen, Marthe S. 
Hansen, Miriam H. Hellstrøm, Per Torleiv Ravna, Synnøve 
Solbakk, Yvonne Johannesen 

2. juni  Lofoten Ultra-trail 24K (terreng)  Mia Larsen  

2. juni Fjellmaraton, Beitostølen Agnar Varsi (21K), Marthe Sende Hansen (7K), Renate 
Westlien (7K) 

5. juni SirbmáIL/SNN-løpekarusell, Tanabru Miriam H. Hellstrøm, Osvald Walle, Yvonne Johannesen 

6. juni Eidemila, Tromsø  Erlend Skippervik Sætre 

9. juni Alstahaug maraton Jan Helge Balto 

16. juni Nordmarka skogsmaraton 42K Agnar Varsi 

27. juli Malmvegen minneløp, Folldal  11,5K 
(sti) 

Sveinung Hjelle 

4. august Jordbærtrimmen, Lensvik 10,7K Sveinung Hjelle 

21. august SirbmáIL/SNN-løpekarusell, Tanabru Áigin Jovnna & Áinel Mateus & Anne Katja & Markus 
Heiberg, Áile Serine Gaup, Clara & Benedicte & Janez 
Miklavžin, Ester & Risten & Samuel & SooHee Muosát, 
Jaana & Osvald Walle, Johnny Larsen, Marthe S. Hansen, 
Miriam & Sveinung Hellstrøm, Målfrid Kitti, Per Torleiv 
Ravna, Renate Westlien, Risten Somby, Sigrunn Bær, 
Synnøve Solbakk, Yvonne Johannesen 

25. august MSM halv-ultra (terreng) 80K Erlend Skippervik Sætre 

26. august Rástegáisái/RástegáisáOpp 11K Miriam & Sveinung Hellstrøm, Risten Somby, Sigrunn 
Bær, Synnøve Solbakk 

1. september Dynafit Trollheimen fjellmaraton 42K Sveinung Hjelle 

1. september Ski-løpet, Ski 10K Agnar Varsi 

2. september Reinfjellmarsjen (terreng) 25K Jan Helge Balto 

4. september SirbmáIL/SNN-løpekarusell, Tanabru Aina Balto Anti, Áigin Jovnna & Áinel Mateus & Anne 
Katja & Markus Heiberg, Áile Serine Gaup, Clara & 
Benedicte & Janez Miklavžin, Ester & Risten & Samuel & 
SooHee Muosát, Sara Marielle & Ole Petter Anti, Emmy 
Somby Wilhelmsen, Jaana & Osvald Walle, Johnny 
Larsen, Miriam & Sveinung Hellstrøm, Målfrid Kitti, 
Risten Somby, Synnøve Solbakk 
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15. september Oslo maraton Agnar Varsi (21K), Jan Helge Balto (21K)  

16. september Håkøya halvmaraton Erlend Skippervik Sætre 

18. september SirbmáIL/SNN-løpekarusell, Tanabru Áigin Jovnna & Áinel Mateus & Anne Katja & Markus 
Heiberg, Áile Serine Gaup, Clara Miklavžin, Emmy & Ivvár 
Niillas S. Wilhelmsen, Jaana & Osvald Walle, Johnny 
Larsen, Miriam & Sveinung Hellstrøm, Per Torleiv Ravna, 
Risten Somby 

22. september Tromsøstrafetten Erlend Skippervik Sætre 

29. september Oslo bratteste 2,7K Espen Reisænen 

30. september  Rosa sløyfe-løpet 7K, Tromsø Marthe Sende Hansen, Renate Westlien 

6. oktober Skeikampen Opp 2,8K Espen Reisænen 

28. oktober Ljubljana marathon 42K, Slovenia Janez Miklavžin, Per Torleiv Ravna 

3. november  Skábmaviehkan/Barfrostmila, 
Deanušaldi/Tana bru 

Áile Serine (1,5K) &  Árin Gaup (4,3K), Emmy S. 
Wilhelmsen (1,5K), Ingvar (1,5K) & Lise (4.3K) Johansen, 
Erlend Skippervik Sætre, Jaana (4,3K) & Osvald Walle, 
Marthe Sende Hansen (4,3K), Miriam & Sveinung 
Hellstrøm, Målfrid Kitti (4,3K), Ole Henrik Somby, Renate 
Westlien (4,3K), Risten Somby, Sigrunn S. Bær (4.3K), Ulf 
Børre Hansen 

3. november Barteløpet 4K, Tana (virtuelt) Marthe Sende Hansen, Renate Westlien 

Desember Skjørteløpet 10K, Tana (virtuelt) Jaana Walle, Marthe Sende Hansen, Renate Westlien, 
Yvonne Johannesen 

 
Deltakelse i sykkelritt i 2018  
 

Dato Arrangement Deltakere 
14. mai Treningsritt – tempo, Tanabru Anne Katja Heiberg, Áike Selfors, Jens Ivar Hauge, Per 

Torleiv Ravna, Stein Joks, Synnøve Solbakk 

1.-2. juni Regionmesterskap (RM) landevei, 
Tromsø (tempo, fellesstart, gateritt) 

Anne Katja Heiberg, Miriam H. Hellstrøm (regionmester), 
Nils Jovnna Gaup, Brynjar Ottesen, Ole Georg Petttersen, 
Ole Henrik Somby, Per Torleiv Ravna 

9. juni  Nordlysrittet, Alta (terreng) Stein Joks 

16. juni Hammerfestrittet (terreng) Stein Joks 

21. juni  NM tempo, Sandefjord Miriam H. Hellstrøm 

23. juni Tour de Lyngen Ole Georg Pettersen 

24. juni Jægerrittet (terreng) Ole Georg Pettersen 

30. juni Lofoten insomnina Ole Georg Pettersen 

30. juni - 1. juli NM master, Nesodden (tempo og 
fellesstart) 

Stein Joks 

1. juli Savkadasrittet, Karasjok (terreng) Per Torleiv Ravna, Synnøve Solbakk 

7.-8. juli BCC-ritt, Luostto, Finland (tempo og 
fellestart) 

Anne Katja Heiberg, Eirik A. Ravna, Ingvar og Petter 
Dervola Johansen, Per Torleiv Ravna, Stein Joks, Synnøve 
Solbakk   

22.-23. juli Polaris Grand Prix, Sirbmá (tempo, 
gateritt og fellesstart) 

Anne Katja Heiberg, Iver T. Pettersen, Nils Jovnna Gaup, 
Eirik A. Ravna, Áike Selfors, Espen Reisænen, Ole Georg 
Pettersen, Ole Henrik Somby, Ole Henrik Somby, Per 
Torleiv Ravna, Synnøve Solbakk  

28. juli  OF150 – OffroadFinnmark 150km Henrik og Stein Joks, Ole Georg Pettersen, Per Torleiv 
Ravna 

2.-3. august  OF300 Sirin Strand og Anders Boine Verstad, Alexandra 
Pedersen Skog 

10. august Kaldoaiviultra trail 130K (terreng), 
Nuorgam-Utsjoki 

Målfrid Kitti (120K), Stein Joks 
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15. august BorderCrossingCycling Nikel - 
Kirkenes ifbm. Arctic Race of Norway 
(ARN) 

Aina Balto Anti, Anne Katja og Markus Heiberg, Eirik og 
Per Torleiv Ravna, Ester, Risten, Samuel Muosát Ingvar 
og Petter D. Johansen, Iver T. Petterson, Nils Jovnna 
Gaup, Miriam og Sveinung Hellstrøm, Synnøve Solbakk + 
flere foreldre/foresatte.  

16. august Trimritt Tanabru-Karlebotn i fbm ARN Anne Katja Heiberg, Nils Jovnna Gaup, Ingvar og Petter D. 
Johansen, Ebba Joks, Finn-Arne Selfors, Yvonne 
Johannesen 

16. august Bufetat-Grand prix Vadsø-Kirkenes Miriam H. Hellstrøm 

25.-26. august El Clasico Ciclista de Pais Perez, 
Tromsø 

Ole Georg Pettersen 

25. august  Birkenbeinerrittet 90K Stein Joks 

25. august Binges-rittet, Mieron-Máze Ebba Joks 

1. september Vollan-Tromsø Ole Georg Pettersen 

 

Deltakelse i triatlon-konkurranser i 2018  
 

Dato Arrangement Deltakere 
17. februar Powerman world series, Mallorca Erlend Skippervik Sætre 

1. mai Olympic triathlon Ferrer hotels, 
Mallorca Spania 

Erlend Skippervik Sætre 

20. mai Ironman 70.3, Barcelona Erlend Skippervik Sætre 

17. juni Ironman 70.3 European 
championship Elsinore, Helsingør 

Erlend Skippervik Sætre 

14. juli Trollstigen triathlon Janez Miklavžin 

 

 


