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Årsmelding 2016 
(Vedtatt i årsmøtet, 21. februar 2017) 

 

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.  
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1. Innledning 

Denne årsmeldingen omfatter alle aktiviteter i Sirbmá IL i 2016, også anleggs-, 
friidretts, ski- og sykkelgruppenes. 2016 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 2016 175 betalende medlemmer (2015:185, 2014:173 i 2014, 
2013:132).  

 

2. Organisering 

Sirbmá ILs organisering er fastsatt i lovnorm (vedtekter) – sist vedtatt 18.02.16 - 
og i organisasjonsplan for 2016, og vedtak i årsmøtet 18.02.16:  

Styret:  
Leder: Monica Balto  
Nestleder: Britt Somby  
Styremedlemmer: Leif Erik Varsi, Odd Erik Solbakk (kasserer) og Synnøve 
Solbakk (sekretær). 
Varamedlemmer: 1. Leif Varsi, 2. Jaana Walle og 3. Jovnna Ánde Balto 
Henriksen.  
Anleggsgruppa:  
Per Ove Måsø, Luda Holm og Nils Máhtte Anti. 
Om aktiviteter se punkt 4.2.  
Friidrettsgruppa:  
Tom Bengle-hansen, Ole Henrik Somby, Agneta Utsi og Nina Evjen Anthi. 
Om aktiviteter se punkt 4.1.  
Skigruppa:  
Hans Erik Varsi, Roald Hansen og Wenche Holm Balto. 
Om skiaktiviteter se punkt 4.3.  
Sykkelgruppa: 
Per Torleiv Ravna, Marianne Balto og Olav Verstad.  
Om sykkelgruppas arbeid se punkt  4.4.  
Valgkomite:  
Áike Selfors, Sofie Guttorm og Agnar Varsi.  
Revisorer:  
Hege Persen og Jon Erland Balto. 
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3. Styrets arbeid  

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 m.v.). Oppfølging: 
Foreslått og er med i listen over ordinære anlegg (20. prioritet) – nyanlegg og rehabiliteringer 
- i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg. Styret har innhentet tilbud og 
sjekket finansiering. Foruten egen innsats/dugnad må laget stille med kr. 150.000 i egen 
finansiering. Fremmes av styret som sak til årsmøtet.  
- Prosjektansvar for etablering av lassokastestadion i Sirbmá. Merknader: Ikke fulgt opp, 
men er oppført som fremtidig anlegg i kommunedelplanen. 
- Organisere øvrige aktivitets- og treningstilbud (som ikke gruppene har som oppgave). 
Oppfølging: Igangsatt ukentlig crossfit-treninger for damer i Sirbmá, se nedenfor.  
- Organisere og gjennomføre laksegrilling på Langnesmarkedet. Merknader: Ikke 
gjennomført i år, ikke dugnadsmessig kapasitet etter sykkel RM-arrangementet tidligere i år. 
- Organisere lotteri. Oppfølging: Gjennomført. 
- Initiere og gjennomføre trivselstiltak i Øvre Tana – gjerne i samarbeid med Sirpmá 
gilisearvi/bygdelaget, f.eks saltkjøttaften. Oppfølging: Gjennomført 19.11.2016.  

Styret har avholdt seks styremøter og behandlet 31 saker. Alle referatene fra 
styremøtene er på vårt nettsted: www.sirbma.no meny: Møter, referater m.v. I 
tillegg har det vært avholdt to medlemsmøter, begge sykkelmedlemsmøter; 
13.04.2016 og 16.11.2016 i Tana bru. Også disse møtereferatene finnes på 
nettstedet.  

Laget har også en egen facebook-gruppe med 262 medlemmer. Dette er et aktivt 
forum som benyttes både til informasjon, kommunikasjon og diskusjon. I tillegg 
har både friidretts-, sykkelgrulla egne liker-side på facebook som henholdvis 
45,790 følgere, samt sommeridrettsleker med 22 følgere. Vi har også 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 2016 har vi videreført den aktive profilen vi har hatt de senere år både 
for barn og unge, innen de ulike grenene og av nye tiltak har vi arrangert crossfit 
treninger. I 2016 arrangerte vi også Regionmesterskap i landeveisykling.  

Uttalelser til kommunens språkplan og fysisk aktivitetplan  

Styret har på vegne av idrettslaget skrevet en uttalelse til Tana kommunes 
kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og kulturbygg 2017-2020. Her 
påpekte vi blant annet behovet for tilbud om fysisk aktivitet for alle i kommunen 
– i hht planens målgrupper, også til som ikke bor i Tana bru-området, funksjons-
hemmede og tilflyttere. Vi foreslo etablering av et ukentlig treningstilbud til 
befolkningen i Øvre og Nedre Tana. Dette er fulgt opp i den vedtatte planen, og 
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oppfølgingen er tillagt Frisklivssentralen i samarbeid med lokale arrangører 
(bygdelag/ idrettslag).  

Styret har også sendt en uttalelse til Tana kommunes (samisk) språkutviklings-
plan for 2016 – 2019. Her foreslo vi blant annet gielladoarja til foreninger og 
lag som faktisk bruker språket som eget tiltak i planen, alternativt som erstatning 
for det søkbare tospråklighetstilskuddet til lag/foreninger. I vår uttalelse var vårt 
hovedpoeng: ”Hovedområdet for vårt idrettslag er Øvre Tana, og her er 
fremdeles samisk et levende hverdagsspråk både hjemme, i skolen og “på 
bygda”. De som vokser opp her er språkbærere, og er allerede som barn viktige 
ressurspersoner i vår kommune. Det betyr at tilbud i slike samiskspråklige 
oaser/ressursbygder som Sirbmá og andre i kommunen ikke må bygges ned, men 
heller videreutvikles. For å få til det må vi samarbeide; kommunen, 
lag/foreninger, ressursgrupper/personer m.v.” 

”Min	mánát	ja	nuorat	leat	giellaguoddit	ja	-ressursan	olles	gildii.	Danin	lea	deaŧálaš	nannet	-	
ii	ge	njeaidit	–	fáladaga	Sirpmás	ja	eará	sámegiel	ressursagiliin.”	

Representasjon: 

• Møte 27. juni om kommundelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 
2017-2020: Britt Somby.  

• Tana frivillighetssentralens møte 21. september 2016 om ulike aktiviteter i 
kommunen: Monica Balto Anti.  

• Idrettens superhelg 4.-6. november i Karasjok: Ole Henrik Somby. 
• Årsmøte i Tana idrettsråd 22. november: Ole Henrik Somby. 
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4. Aktiviteter og gruppenes arbeid  

Også 2016 har vært et godt, aktivt år i idrettslaget, med mange aktiviteter og 
prosjekter som fremmer både folkehelse og idrett. Vi har aktiviterer året rundt; 
på vinteren har vi skilek for barn, skiløypekjøring samt løpskonkurransen 
barfrostmila og innetreningstilbud, og på sommerhalvåret vi hatt både 
sykkelaktivitetier, løping og friidrett (barneidrett), egentreningstilbud på 
trimrom i Sirbmá. Nytt i 2016 var crossfit-treningstilbud i Sirbmá for damer.  

 
4.1 Friidrett, løping og marathon 

Friidrettsgruppas oppgaver i hht organisasjonsplanen – med status:  
- Organisere og gjennomføre løpekarusell i samarbeid med andre idrettslag i regionen. 
Merknad: Gjennomført, se nedenfor. 
- Organisere og arrangere friidrettsleker/barneidrett, også lassokasting. Merknad: 
Gjennomført, se nedenfor. 
- Organisere og gjennomføre bakkeløp og trimmarsj til Rástegáisá. Merknad: Gjennomført, se 
nedenfor. 
- Organisere og gjennomføre Barfrostmila. Merknad: Gjennomført, se nedenfor. 
 

 
 
 
I 2016 har vi hatt to løpekaruseller, en egen og SNN-løpekarusell i samarbeid 
med Polarstjernen og ILAR:  
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SNN-løpekarusellen: SirbmáILs løpekarusell: 
23. mai i Vestre Jakobselv 22. april i Tana bru, terrrengløp 
6. juni i Tana bru 7. september i Tana bru, gateløp, 1500 m og 3000 m 
13. juni i Meskelv, Aldon-Opp 13. september i Tana bru, gateløp, 1500 m og 3000 m 
22. august, Tana bru  
29. august, Meskelv, Aldon-Opp  
5. september, Vestre-Jakobselv  
     
I 2016 har vi 39 av våre medlemmer/løpere deltatt i ulike løpekonkurranser og 
marathon, 14 barn, 14 kvinner og 11 menn har deltatt. Av disse har 33 deltatt på 
løpekarusellene (14 barn, 11 kvinner og 8). Johnny Larsen har deltatt på alle  
SNN-løpekarusellene, og Jan Helge Balto har markert seg med flere gode 
resultater: Klassevinner på Oslo ecotrail (80 km) 21. mai og Bislett Internasjonal 
Indoor Enduranse 19.-20. november (over 108 km).  

Barneidrett/friidrettsleker ble første gang arrangert lørdag 4. juni i fbm 
regionmesterskapet i landevei i Tana bru, og her deltok 17 barn. Tilbudet med 
sommeridrettsleker fortsatte ukentlig utover sommeren på gressbanen i Sirbmá 
hvor både lokale barn og feriegjester har vist idrettsglede i fellesskap i 
sommerferien. 

Toppturen Rástegáisái/RástegáisáOpp ble arrangert 14. august. 39 trimmere og 
9 løpere stilte i konkurranseklassen. Dette var betydelig lavere enn året før som 
er deltakerrekord hittil med 75 trimmere/34 løpere. Løperekordene på tiden 
1.05.26 for menn (Linus Hultegaard 2014) og for damer 1.18.18 (Emilie 
Kristoffersen 2015) står fremdeles. Det betyr at potten for menn i 2017 er på kr. 
15.000 og kr. 10.000 for kvinner. Styret har evaluert årets arrangement og 
foreslått forbedringer til neste år, se sak 20/16, styremøte 12. september 2016 på 
vår nettside www.sirbma.no ->Møter og referater. 

For andre gang ble barfrostmila arrangert 5. november i Tana bru med 
distansene 1.500 m, 10.000 m og 4.300. Det var totalt 16 deltakere.  

Deltakelse i løpskonkurranser og marathon fremgår av vedlegg til årsmeldinga.  

 
4.2 Anlegg i Sirbmá 

Anleggsgruppas oppgaver i hht organisasjonsplanen – med status:  

- Vedlikehold av gressbanen og bua/lageret. Merknad: Gjennomført, se nedenfor. 
- Vedlikehold av styrketreningsrommet. Merknad: Gjennomført. 
- Registering og premiering av trimkassetrimmere, både sommer og vinter. Merknad: 
Gjennomført, se nedenfor. 

Det ble foretatt befaring rundt lysløypa med tanke på å oppgradere lyspunktene 
rundt løypa. Samtlige lyspunkter er intakt fra pumpehuset og rundt hele traseen.  
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Punktene fra pumpehuset og ned mot skolen lyser ikke, og må ordnes. Styret har 
fremmet rehabilitering av lysløypa som egen sak til årsmøtet.  

Gressbanen ble sådd i begynnelsen av juni. Vedlikehold og klipping av banen 
ble også i  2016 delfinansiert med midler fra kommunen (Ung-jobb). Banen bør 
klippes minst en gang i vekstperioden, men dette ble ikke gjort i og med at 
klipperen ikke fungerte slik den skulle. Det resulterte i at store deler av banen 
ikke ble vedlikeholdt slik den burde. I kommende budsjett bør det legges av kr. 
30.000 til innkjøp av ny klipper, se årsmøtesak; Budsjett 2017. 

Lagets skuter er lagret i bua om sommeren. Det ble tatt service på skuteren etter 
skisesongen.   

Jan Helge Balto og vår ungjobb-ansatte Nina Balto Hansen påtok seg jobben 
med å lage nye hyller i redskapsbua ved fotballbanen. Så å si alt utstyret laget 
har, er plassert i bua. Kostbart elektronisk utstyr, som tidtakerutstyret og 
lydanlegg, er lagret privat.  Spinningssyklene som var plassert på grendehusets 
lagringsrom er lånt ut til lagets medlemmer for å frigjøre plass til crossfit 
utstyret som er kjøpt inn. Bua trenger et strøk maling, noe som bør prioriteres til 
sommeren 2017.  

Ny trimkassebok på Márčohkka ble lagt ut i mai. Det ble foretatt trekning av 
trimkassebøkene i november. I alt 129 registreringer ble gjort i boka på 
Márčohkka, og 418 i boka ved grillhytta i Suttesádjatjávrrit. I alt seks premier 
ble trukket  ut på de to bøkene. Begge stedene er også med i Frisklivssentralens 
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”Til topps i Tana” og kommunens perletur. Vi registrerer at løypene er mye i 
bruk, og langt mer enn det som registreres.  

Også i sommer ble en del av merkinga opp til Márčohkka foretatt, men fortsatt 
gjenstår det en del skilt som må legges ut, bl.a navneskiltet på Marčohkka. 

4.3 Ski 

Skigruppas oppgaver i hht organisasjonsplanen – med status:  
- Organisere skiløypekjøring. Merknad: Gjennomført, anleggsgruppa v/Per Ove Måsø har 
organisert løypekjøring.  
- Organisere og arrangere skilek/skikarusell, også lassokasting. Merknad: Gjennomført av 
styreleder Monica Balto Anti.  
- Organisere og arrangere familieskidag. Merknad: Ikke gjennomført.  
- Organisere og arrangere klubbmesterskap på ski. Merknad: Ikke gjennomført. 

Det har vært gjennomført skikarusell på vinterhalvåret med mellom 8 – 19 barn 
+ voksne deltakere.  

Det har vært kjørt skiløype hele vinteren, Tor Asle Varsi og Per Ove Måsø har 
vært primusmoterer. Roald Hansen har beitepussa lysløypetraséen i høst.  

Frem til slutten av skisesongen våren 2016 ble det gjennomført trekning av 
premier blant de som har hadde gått på ski til grillhytta.  

I 2016 deltok Ole Henrik Somby, Sveinung Hjelle og Harald Persen på Saami 
ski race 9. april.  

4.4 Sykkel  

Sykkelgruppas oppgaver i hht organisasjonsplanen – med status:  
- I samarbeid med styret organisere og arrangere regionmesterskap i landeveissykling 3.-5. 
juni. Merknad: Gjennomført. 
- Organisere og arrangere rekrutteringstiltak for barn og unge; terrengkarusell. Merknad: Arr. 
to ganger sykkellek for barn i samarbeid med Deanu searat.  
- Koordiere og organisere deltakelse i ritt og treningssamlinger. Merknad: Gjennomført. 
- Organisere treninger. Merknad: Gjennomført. 
- Organisere og gjennomføre klubbmesterskap i (tempo)sykling. Merknad: Ikke gjennomført. 
- Følge opp eventuelle triathlondeltakere. Merknad: Gjennomført. 

Året ble innledet med treningssamling i spinningssalen på Tana fysikalske 1.-2. 
januar, og her deltok 14 deltakere. Våres aktive Eirik A. Ravna deltok under 
OL-fakkelstafetten i Alta 11. januar. 

 



9 
 

 

Vi har arrangert to treningssamlinger; vår årlige landeveissamling i Slovenia i 
30. april - 8. mai med 12 deltakere, hvorav 7 ungdommer. 3 dagers terreng-
treningssamling ble arrangert i forkant av offroadfinnmark på Finnmarksvidda 
og i år deltok 5 aktive, hvorav 3 unge. Vi har 2 ganger i mai arrangert sykkellek 
for barn i samarbeid med Deanu searat. Her deltok 20-30 barn og unge.  

Sykkeltreninger har vært gjennomført på våren og til juli. Fra høsten har det 
vært ukentlig fellestrening på zwift (virtuell sykling).  

Årets største arrangement for laget var Regionmesterskap-Nord (RM) i lande-
veissykling 3.-5. juni. 77 deltok på tempoen, 80 i fellesstarten og 49 på gaterittet. 
Dvs. ca 90 unike deltakere, inkl. 4 fra Finland og 14 fra Russland. Av egne 
aktive deltok 19 RM. Det ble gjort en formidabel jobb både i forberedelsen og 
gjennomføringen av RM; ca. 10 som har deltatt aktivt i forberedelsene og rundt 
70 frivillige var i sving under arrangementet. Dette var et bra arrangement – 
selvom været kunne ha vært bedre, og vi har lært mye. Takket være støtten fra 
Sparebank1 Nord-Norge-fondet var det mulig for oss å arrangere RM.  

Fra norsk side har vi også i 2016 koordinert Barents Cup rittene med støtte fra 
Barentssekretariatet. I år ble det arrangert 3 BCC-ritt helger, en i hvert land.  

Vi har deltatt i ritt fra slutten av mai og utover høsten - både landevei og terreng. 
Høydepunkt; RM i Tana, onroad (3 deltakere) og offroadfinnmark (7), 
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Morgendagenshelters ritt (Henrik). 1 NC-rytter i år, Anders deltatt i de fleste 
NC-rittene og sykla 35-40 ritt (starter) med vekt på april-mai. Foruten RM 
hadde vi fleste deltakere i Nordreisa 27.-28.5 (5), Vadsø 11.-12.6 (6) og Luosttu 
18.-19.6 (8). Totalt har 22 av våre aktive syklet ritt, hvorav 13 unge og 7 
jenter/kvinner.  

Vi har vært initiativtaker og pårdriver for etablering av regionlag (landevei) i 
sykkelregion Nord, og det ble realisert i år.  Fra oss deltok Anders Boine 
Verstad på laget. Det ligger ikke an til videreføring av laget, blant annet på 
grunn av manglende finansiering. Vårt innspill har vævrt at regionen heller bør 
vurdere satsing på U23 og juniorer i regionen – begge kjønn, noe som også er i 
tråd med forbundets vedtatte sykkelpolitikk. 

Ul-Juhán Partapuoli gjorde den bragden å sykle Norge på langs sommeren 2016.  

Kort oppsummering av 2016-sykkelsesongen en aktiv landeveis sesong til og 
med RM, men etter det har vi ikke klart å mobilisere like sterkt, foruten 
offroadfinnmark. 

Triahtlon 

Laget meldte seg inn i triahtlonforbundet i fjor og vi hadde vi vår første deltaker 
i triathlonstevne; Sveinung Hjelle deltok både på Halv-Fet triathlon (Ironman 
70:3) 11. juni og Norseman Xtreme Triathlon (Ironman) 6. August.  

Kurs og representasjon: 

• Martine Joks Per Torleiv Ravna og Synnøve Solbakk har gjennomført 
trener1-kurs  20.-21. februar 2016 i Tromsø. 

• Marianne Balto ble i 2016 valgt som 2. visepresident i Norges cycleforbund, 
(valgt inn i styret i 2014). På sykkeltinget i Bergen 26.-28. februar 2016 
representerte Synnøve Solbakk klubben, og i tillegg deltok Olav Verstad fra 
sykkelregion Nord og Marianne Balto fra forbundsstyret.  

• Olav Verstad ble valgt som nestleder i sykkelregion Nord. På 
regionstinget/årsmøtet 16. februar 2016 deltok Per Torleiv Ravna, Ole 
Henrik Somby og Synnøve Solbakk.  

4.5 Andre aktiviteter  
 
Årets nykommer er crossfit-treningstilbudet i Sirbmá for damer som ble igang-
satt på høsten - dette er samarbeid med Sirma bygdelag og Tana frisklivssentral. 
Det har vært opptil 11 damer på treningene. Crossfit-utstyret er innkjøpt med 
støtte fra Sparebank 1 Nord-Norge fondet.  
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Vårt treningsrom i kjelleren på grendehuset er flittig i bruk.  

Også i år har vi hatt lotteri. I år har langt flere enn Eirik A. Ravna solgt lodd, og 
særlig de aktive syklistene.  

Saltkjøttfesten ble arrangert 19. november 2016. Ca. 100 deltakere. 
Arrangementet er evaluert i sak 27/16, styremøte 12. desember 2016, 
tilgjengelig på vår nettside.  
 

 

 

5. Utfordringer og satsinger fremover  

Et forutsigbart og godt aktivitetstilbud for barn og unge er også i kommende år 
vår satsing. Det gjelder å opprettholde og videreutvikle vårt bredde-barne-
tilbudet i Øvre Tana året rundt. samt å etablere et ukentlig sykkel-lek-tilbud for 
barn og unge i Tana bru-området. Dette vil være avgjørende både for folkehelse 
og for rekruttering til idrett. Neste år ønsker vi økt fokus på barn, unge og jenter 
i sykkelsporten.  

Samtidig er det viktig å være initiativtaker, pådriver og iverksetter for at finnes 
aktivitetstilbud for voksne i bygdene. Vi har ovenfor Tana kommune initiert 
etablering av et ukentlig treningtilbud til befolkningen i Øvre og Nedre Tana. 
Dette er vedtatt igangsatt og vi vil gjøre vårt for å få det til.  
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Vi har årlige arrangement som løpe- og turmarsjen Rástegáisái/ RástegáisáOpp 
og sykkelrittet Polaris Grand Prix som har potesiale, men som vil kreve et større 
løft for å videreutvikle. Dette igjen avhenger av frvillige og primusmotorer, og 
mulig vi må vurdere alternative organiseringer for å få det til.  

Våre samarbeidsparter, medlemmer og frivillige er vår grunnmur – og det vi får 
til er takket være dem!  
 

 
	

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


