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Årsmelding 2015 
(vedtatt av årsmøtet 18.02.16). 

Sirpmá valáštallansearvi / Sirma idrettslag (SirmaIL) 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.  
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1. Innledning 

Denne årsmeldingen omfatter alle aktiviteter i SirpmáVS/Sirma IL i 2015, også 
anleggs- og aktivitetsgruppa Sirbmá, ski- og vinteraktivitetsgruppa samt 
sykkelgruppas. 2015 har vært nok et aktivt år i idrettslaget; med et bredt og godt 
tilbud til barn og unge gjennom hele året, men også sportslig med 
løping/marathon og sykling.  

Laget hadde i 2015 185 betalende medlemmer, inkl. 2 støttemedlemmer, mot 
173 i 2014, 132 i 2013, 102 i 2012. 2015-medlemmene fordeler seg slik alders- 
og kjønnsmessig (183): 0-5 år: j:2 g:5, 6-12: j:7 g7, 13-19: j:14 g:18, 20-25: k:6 
m:11 og fra 26->: k:51 m:62.  

2. Organisering 

Sirma ILs organisering er fastsatt i lovnorm (vedtekter) – sist vedtatt 15.03.12 - 
og i organisasjonsplan for 2015, og vedtak i årsmøtet 24.02.15:  

Styret:  

Leder: Monica Balto  
Nestleder: Arild Måsø  
Styremedlemmer: Leif Erik Varsi, Odd Erik Solbakk (kasserer) og Synnøve 
Solbakk (sekretær). 
Varamedlemmer: 1. Ole Henrik Somby, 2. Silje Holm og 3. Leif Varsi.  

Aktivitets- og anleggsgruppa Sirbmá:  

Per Ove Måsø, Nils Máhtte Anti og Luda Holm.  

Om aktiviteter se punkt 4.2. 

Skigruppa:  

Hans Erik Varsi og Roald Hansen. 

Om skiaktiviteter se punkt 4.3. 

Sykkelgruppa: 
Per Torleiv Ravna, Marianne Balto og Olav Verstad.  

Om sykkelgruppas arbeid se punkt 4.3.  

Valgkomite:  

Per Ove Måsø, Roald Hansen og Wenche Holm Balto.  

Revisorer:  

Aud Varsi og Piera Gaup. 

 
3. Styrets arbeid  

Styrets arbeid reguleres av vedtektenes §18, og i tillegg disse oppgaver i 
organisasjonsplanen vedtatt i årsmøtet - her med status: 
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- Initiere og gjennomføre trivselstiltak i Øvre Tana – gjerne i samarbeid med Sirpmá 
gilisearvi/bygdelaget, f.eks saltkjøttaften. Merknad: Gjennomført 21.11.2015.  
- Organisere og gjennomføre laksegrilling på Langnesmarkedet. Merknad: Gjennomført 
11.07.2015.  
- Organisere og gjennomføre bakkeløp og trimmarsj til Rástegáisá. Merknad: Gjennomført 
08.08.15.  
- Organisere lotteri. Merknad: Gjennomført med en oppsetning på 63.000. 
- Planlegge 60 års jubiluemsmarkering i fbm årsmøtet i februar 2016. Merknad: Jubiléet 
markeres med kaffe og kaker i fbm  årsmøtet.  
- Igangsette dialog/prosess med Tana fjellsportlag om et fremtidig samarbeid i drift av laget. 
Merknad: Ikke aktuelt.  
- Prosjektansvar for etablering av lassokastestadion i Sirma og aktiviteter med lassokasting. 
Merknad: Lassokasting arrangeres, men prosjekt lassekastestadio er ikke fulgt opp. 

Etter forslag fra sykkelgruppa gjennomførte styret og sykkelgruppa løpekarusell 
og barfrostmila, se punkt 4.1. 

Styret har avholdt åtte styremøter og behandlet 44 saker. Alle referatene fra 
styremøtene er på vårt nettsted: www.deatnu.net/sirbma meny: Møter, referater 
m.v. I tillegg har det vært avholdt to medlemsmøter, begge sykkelmedlems-
møter; 18.05.2015 og 06.10.2015 i Tana bru. Også disse møtereferatene finnes 
på nettstedet.  

I tillegg til nettsiden har Sirpmá VS/Sirma IL en egen facebook-gruppe med 229 
medlemmer. Dette er et aktivt forum som benyttes både til informasjon, 
kommunikasjon og diskusjon. SirmaILs sykkelgruppe har også en liker-side på 
facebook som 687 personer liker og følger. I tillegg er det egne facebookgrupper 
for intern kommunikasjon for styret, sykkelgruppa og for lagets aktive syklister.  

Laget har meget gode samarbeidsparter og gode økonomiske og administrative 
rutiner. I 2015 har vi videreført den aktive profilen vi har hatt de senere år. I 
2015 fulgt vi 2014-innmeldinga i friidrettsforbundet med å arrangere egne 
løpskaruseller og Barfrostmilia.  

4. Aktiviteter og gruppenes arbeid 

2015 har vært et godt, aktivt år i idrettslaget, med mange aktiviteter og 
prosjekter som fremmer både folkehelse og idrett. Vi har aktiviterer året rundt; 
skilek for barn, skiløypekjøring samt løpskonkurransen barfrostmila i 
vinterhalvåret og sykling, løping og friidrett (barneidrett) sommerhalvåret.  

4.1 Løping og marathon – årets treningstrend i SirmaIL 

Vi heiv oss på årets treningstrend; løping, og arrangerte i samarbeid med 
Sparebank1 Nord Norge seks løpekaruseller; tre på våren og tre på høsten:  
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5. mai i Tana bru, gateløp 1500 og 3000 m. 
12. mai i Holmesund, asfalt 2000 og 5000 m. 
18. mai i Sirbmá, grus, 2000 og 5000. 
25. august i Sirbmá, grus og asfalt, 2400 m og 7000 m. 
1. september i Holmesund, asfalt, 2000 og 5000 m 
8. September i Tana bru, gateløp, 1500 og 3000 m. 

 

Det totalt ca. 70 deltakere og en suksess, særlig vårkarusellen var populær.  

Toppturen Rástegáisái/RástegáisáOpp ble arrangert 9. august. 75 trimmere og  

34 konkurrerende stilte på startstreken, og dette slo fjorårets deltakerrekord med 
23 deltakere. I kvinneklassen ble det også satt en sterk bakkerekord med 17,2 
minutter bedre enn i fjor, med tiden 1.18.18. Sparebanken Nord Norges 
bakkerekordpott ble dermed tildelt, og starter på nytt neste år med kr 5.000,- i 
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potten. I herreklassen ble bestetiden på 1.10.17, men klarte ikke å slå fjorårets 
tid på 1.05.26 og premien blir dermed lagt til på neste års pott som da vil være 
kr.10.000,-. Styret har evaluert årets arrangement og foreslått forbedringer til 
neste år, se sak 33/15, styremøte 20. august 2015 på vår nettside 
www.sirbma.net ->Møter og referater. 

Vi fortsatte løpesuksessen og arrangerte gateløpet Barfrostmila 7. november i 
Tana bru med distansene 1.500 m, 10.000 m og 4.300 på idealtid. Det var totalt 
26 deltakere.  

Vår deltakelse i løpekonkurranser og marathon har økt de siste årene med 2015 
hittil som toppår. Årets løpshøydepunkt er foruten våre egne arrangementer med 
mange lokale store og små løpere, NM gull til Jan Helge Balto i sin klasse 5. 
september. Deltakelse i løpskonkurranser og marathon fremgår av vedlegg til 
årsmeldinga.  

 

4.2 Aktiviteter og anlegg i Sirbmá 

Aktivitets- og anleggsgruppas oppgaver i hht organisasjonsplanen – med status:  
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- Organisere og arrangere friidrettsleker/barneidrett. Merknad: Gjennomført, se nedenfor. 
- Organisere og arrangere spinning. Merknad: Ikke gjennomført.  
- Merke og vedlikehold trimkasseløypene. Merknad: Gjennomført, se punkt 4.4. 
- Registering og premiering av trimkassetrimmere. Merknad: Gjennomført.  
- Vedlikehold av gressbanen. Merknad: Gjennomført.  
- Vedlikehold av styrketreningsrommet. Merknad: Gjennomført.  

 

Sommeridrettsleker for barn mellom 1 – 16 år ble arrangert fra 9. juni til 8. 
september i Sirbmá. Det deltok mellom 8 - 20 barn i idrettslekene. Aktivitetene 
har vært hovedsakelig friidrettaktiviteter som løp, hopp og kast, men også 
sykling, rulleskøyter og pennyboard.  

Årets nissemarsj ble gjennomført sammen med julegrantenning første søndag i 
advent med 24 små og store deltakere. En suksess – som alltid!  
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Det har ikke lyktes å arrangere spinning i 2015, primært fordi vi ikke har klart å 
rekruttere noen til å være instruktør. Laget har isteden lånt ut spinningssyklene 
til de medlemmene som har ønsket det.   

I regi av aktivitets- og anleggsgruppa ble det gjort grunnleggende vedlikeholds-
arbeid med gressbanen på våren (raka og gjødslet), og banen ble klipt 2 ganger i 
uke gjennom hele sommeren. Nina Balto Hansen har vært årets ungjobber og 
baneklipper. Gressbanen har stort sett blitt brukt til de ukentlige friidrettslekene.  

Med støtte fra CanalDigital ble det investert og montert ny garasjeport i 
bua/utstyrslageret.   

Styrketreningsrommet ble satt i stand høsten 2014 og var et veldig godt besøkt i 
2015. Rommet er imidlertid for lite, og vi har etter gjentatte forsøk prøvd å få 
bedre lokaler på grendehuset uten hittil å lykkes. Dette vil bli fulgt opp i 2016.  
 
4.3 Ski 

Skigruppas oppgaver i hht organisasjonsplanen – med status:  

- Organisere og arrangere skilek/karusell, klubbmesterskap på ski, Båteng-Sirma-renn.  
  Merknad: Gjennomført, unntatt Båteng-Sirma-rennet, se nedenfor. 
- Organisere skiløypekjøring. Merknad: Gjennomført.  
- Registering og premiering av trimkassetrimmere. Merknad: Gjennomført.  
- Prosjektansvar for oppgradering av lysløypa (trasé, lys m.v.). Merknad: Ikke gjennomført.  
- Organisere evt deltakelse i skirenn og treningssamlinger. Merknad: Det har den enkelte  
  aktive selv gjort.  

Ukentlig Telenor-skikarusell på vinterhalvåret vært en suksess med mellom 8 – 
19 barn + voksne deltakere. Vårsesongen ble avsluttet med klubbmesterskap 8. 
april.  

Laget hadde en drøm om å arrangere det sagnomsuste Båteng-Sirma-rennet i 
2015, men med de menneskelige ressursene vi hadde tilgjengelig viste det seg å 
bli et for ambisiøst prosjekt. Derfor ble det heller arrangert en familieskidag 22. 
mars med start fra Doaresluohkká i Sirbmá til grillhytta Suhttesádjatjávrrit og 
tilbake, en runde på 11 km. Dette viste seg å være et godt folkehelsealternativ – 
her deltok ca 25 turskiløypere. Familieskidagen foreslås videreført som årlig 
tiltak.  

Skiløypekjøring har fungert utmerket i 2015 med Tor Asle Varsi som 
primusmotor. Med sponsing fra Polaris Norge kunne kjøpe ny skuter til bruk i 
fbm løypekjøringa.  
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Frem til slutten av skisesongen våren 2015 ble det gjennomført trekning av 
premier blant de som har hadde gått på ski til grillhytta.  

Vi er ikke kommet i gang med oppgradering av lysløypa, og dette foreslås 
igangsatt i 2016.  

I 2015 var det deltok Målfrid Paltto, Osvald og Jaana Walle i Saami ski race 11. 
april.  

4.4 Sykkel  

Sykkelgruppas oppgaver i hht organisasjonsplanen – med status:  

- Arrangere ritt. Merknad: Gjennomført. 
- Koordiere og organisere deltakelse i ritt og treningssamlinger. Merknad: Gjennomført.  
- Organisere treninger. Merknad: Gjennomført.  
- Prosjektansvar og -oppfølging av offroadrundløype-prosjektet og merking av sykkelstier i  
  Tana. Merknad: Gjennomført.  
- Initiere og arrangere rekrutteringstiltak for barn og unge. Merknad: Gjennomført, men kan  
  utvikles og styrkes.  
- Samarbeide med andre sykkelklubber. Merknad: Gjennomført. 

 

Vi har fortsatt med vårt høye aktivitetsnivå innen sykling; mye aktivitet og mye 
profilering av laget. Klubbtrøya vår er godt kjent i Nord Norge og i år har vi 
også vært synlig i resten av landet. Vi har fått til lagbygging, og aktive ryttere 
utenfor kommunen ønsker å sykle for oss. I 2015 er vi spesielt fornøyd med at vi 
har klart å lage et jentemiljø.   
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Som høydepunkter i 2015 vil vi fremheve Offroad-Finnmark-jentene våre 
Martine A. Joks og Sirin Strand på 18 år som deltok på OF300 og syklet inn til 
en fantastisk 3. plass samt våre to unge seniorgutter Jovnna Ánde Balto 
Henriksen og Anders Boine Verstad som har deltatt i NM-landevei og 
NorgesCup ritt – på dette nivået er deltakelse en prestasjon i seg selv. Av andre 
enkeltritt vil vi fremheve Martine og Linns deltakelse i Morgendagenshelter-
rittet i fbm Arctic Race of Norway i Narvik 16. august. Se vedlegg for øvrig 
rittdeltakelse.  

Vi har arrangert vårt årlige landeveisritt Polaris Grand Prix 18.-19. juli 2015 (se 
evaluering i sak 33/15, styremøte 20. august 2015, www.sirbma.net, ->Møter og 
referater) og terrengritt 30. mai 2015 i vår nye terrengsykkelløype i Tana bru 
som del av terrengsykkelcupen i Øst-Finnmark. Fra norsk side har vi også 
koordinert Barents Cup rittene med støtte fra Barentssekretariatet. I år ble det 
arrangert 3 BCC-ritt helger, en i hvert land.  

Vi har arrangert to treningssamlinger; vår årlige landeveissamling i Slovenia i 
én i månedsskiftet april-mai. Vi var 12 deltakere, 6 ungdommer og 6 voksne. 3 
dagers terrengtreningssamling ble arrangert i forkant av offroadfinnmark på 
Finnmarksvidda og i år deltok 6 aktive.  

Gjennom hele sommersesongen har det vært avholdt sykkeltreninger 2 ganger i 
uka.  

Med støtte fra Sparebank1-NordNorge fondet og Norges cykleforbund 
(tippemidler utstyr) har vi kjøpt inn 3 nye rekrutteringssykler; 2 terrengsykler og 
1 landeveissykkel. Da har vi totalt 4 rekrutteringssykler til utlån til unge i 
forbindelse med treninger, ritt og evt også for en hel sesong.  

I 2015 har vi sluttført prosjektet med å merke sykkelstier i Tana. Vi har totalt 
merka 8 turstier – 3 i Luovttejohka, 2 i Suolovárri, 2 i Sirbmá og 1 i Tanabru -  
og til sammen 40 km, og de fleste er tilgjengelig både på til fots og på sykkel, og 
noen også på ski. Prosjektet var finansiert med tilskudd fra Gjensidigestiftelsen, 
Finnmark fylkeskommune og FeFo.  

Representasjon: 

• Marianne Balto ble i 2014 valgt i styret for Norges cycleforbund, og i 2015 
har hun fungert som 2. visepresident. Hun er av valgkomiteen foreslått til en 
ny periode i styret som 2. visepresident. 

• Olav Verstad ble i sykkelregion Nords ting 19. mars i 2015 valgt som 
nestleder i styret for regionen. I regiontinget deltok Olav, Áike Selfors og 
Ul-Juhán Partapuoli. 

• Britt Hjørdis Somby, Olav Verstad, Per Torleiv Ravna og Synnøve Solbakk 
har alle deltatt i regionalt komissærkurs 10.-11. oktober i Tana. 
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4.5 Andre aktiviteter  

Styret foreslo Eirik Aslaksen Ravna som årets unge ildsjel i Finnmark. Han var 
med i finalen men ble ikke valgt ut som Finnmarks representant, men deltok i 
Alta i fakkelstafetten for ungdommenes OL.  

Vår laksegrilling og kafé på Langnesmarkedet 11. juli er i tillegg til å være en av 
lagets viktigste inntekstkilder er denne happeningen en viktig sosial arena for 
fellesskapet og miljøet i laget. Også i 2015 stilte 30 medlemmer – unge, aktive, 
foreldre, seniorer – på dugnad på markedet. Meget bra oppslutning og godt 
jobba! Arenaen (markedet) er også viktig for oss å synliggjøre idrettslaget. Også 
i år sponset Tine meierier meieriproduketer til vårt arrangement. Styret har 
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evaluert og foreslått forbedringer av arrangementet til nest gang, se sak 33/15, 
styremøte 20. august 2015, www.sirbma.net, ->Møter og referater.   

En annen viktig sosial arena og lagets takk-for-hjelpen-markering til bygdefolk 
og sponsorer - saltkjøttfesten - var 21. november 2015. 125 deltakere, hvorav 
101 betalende. Arrangementet er evaluert i sak 41/15, styremøte 1. desember 
2015, tilgjengelig på vår nettside. I forkant av festen ble det arrangert salsakurs. 
 
5. Utfordringer og satsinger fremover  

I 2015 begynte vi å løpe og vi sykla også sørpå. I tillegg har vi lyktes med å ha 
et stabilt og godt aktivitetstilbud for barn i Øvre Tana året rundt. Skiløype-
kjøring, merking av turstier, premiering av trimmere, turmarsjer, løpskaruseller, 
trimritt er vårt hovedbidrag til folkehelse og trivsel.  

Hovedutfordringen innen vår hovedidrett sykling er rekruttering. Med  utgangs-
punkt i vår nye offroadrundløype i Tana bru og BMX-banen vil vi kommende 
sesong prøve å få flere barn og unge til å finne sykkelgleden. Vi vil også 
fortsette vår løpetrend med egne arrangement og i samarbeid med andre 
idrettslag.  

Med snart 200 medlemmer og et allsidig tilbud er vi et idrettslag å regne med. 
Noen av våre medlemmer har tatt steget videre fra sykkel og løping til triahtlon.  

Våre samarbeidsparter, medlemmer og frivillige er vår grunnmur – og det er 
deres fortjeneste at vi kan holde et så høyt aktivitetsnivå. Tusen hjertlig takk – 
deres bidrag er uvurderlig!  
 

 
Vår nominerte til årets unge ildsjel, ivrige loddselger og syklist Eirik A. Ravna. 

 

 

   Alle foto: Sirbmá/SirmaIL; aktive, støtteapparat, foreldre m.v. 

 

 


