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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 IL i 2017, også anleggs-, 

friidretts, ski- og sykkelgruppenes. 2017 har også vært et aktivt år i idrettslaget; med et 

bredt og godt tilbud til barn og unge gjennom hele året, men også sportslig med 

løping/maraton, langrenn, sykling og triatlon.  

Laget hadde i 2017 196 betalende medlemmer (2016:175, 2015:185, 2014:173, 

2013:132).  

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

valáštallama árvvuid vuođul. 2017 ledje mis 196 lahttu ja ollu álbmotdearvvasvuođa- ja 

valáštallan doaimmat.  

2. Organisering 

Sirbmá-Sirma ILs organisering er fastsatt i lovnorm (vedtekter) – sist vedtatt 18.02.16 

- og i organisasjonsplan for 2017 og valg vedtatt i årsmøtet 21.02.17:  

Styret/stivra:  

Leder/jođ.: Monica Balto Anti 

Nestleder/sadj.jođ.: Britt Somby 

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

Synnøve Solbakk (sekretær). 

Varamedlemmer/várrelahtut: 1. Leif Varsi, 2. Jaana Walle og 3. Sofie Guttorm. 

Anleggsgruppa/Rusttetjoavku:  

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

Om gruppas arbeid se punkt 4.2.  

Friidrettsgruppa/Bođuvaláštallanjoavku:  

Tom Bengle-hansen (leder), Ole Henrik Somby, Monica Balto Anti og Risten Somby. 

Om friidrettsaktiviteter se punkt 4.1.  

Skigruppa/Čuoiganjoavku:  

Stein Erik Anti (leder), Leif Varsi og Åse Márgget Anti. 

Om skiaktiviteter se punkt 4.3.  
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Sykkelgruppa/Sihkkeljoavku: 
Per Torleiv Ravna, Marianne Balto og Olav Verstad.  

Om sykkelaktiviteter se punkt  4.4.  

Valgkomite/Válgalávd.: Agnar Varsi (leder), Áike Selfors og Sandra Holm. 
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.). Oppfølging: Fra 
Styret har besluttet å prioritere oppgradering av lyspunktene (ca. 10) rundt 
skoleområdet samt lyskastere, dvs. strøm i lysene og investering i ny digital timer. Timer 
er innkjøpt og montert. Det er satt i gang prosess med innhenting av tilbud på 
oppgradering av lyspunktene.   

 Organisere øvrige aktivitets- og treningstilbud (som ikke gruppene har som oppgave), 
og gjerne i samarbeid med andre idrettslag som Deanu searat. Oppfølging: Gjennomført. 
Friidrettsgruppa og sykkelgruppa planla og gjennomføre et bredt, ukentlig 
aktivitetstilbud til barn og unge, både i Sirbmá og i Tana bru. Sykkellek i Tana bru ble 
planlagt og gjennomført i samarbeid med Deanu searat, se punkt 4.4 nedenfor.  

 Organisere og gjennomføre laksegrilling på Langnes-markedet. Merknader: Det var ikke 
kapasitet til (frivillige) til å gjennomføre dette i år, bl.a var sykkelgruppa på ritt i Luosto, 
Finland den helga.  

 Organisere lotteri. Oppfølging: Gjennomført. 

 Initiere og gjennomføre trivselstiltak i Øvre Tana – gjerne i samarbeid med Sirpmá 
gilisearvi/bygdelaget, f.eks saltkjøttaften, St.Hans fering. Oppfølging: Saltkjøttfest 
gjennomført 25.11.2017 i Sirbmá. I tillegg har laget deltatt i strandryddingsaksjonen og 
har plukket søppel langs Tanaelva fra Bildan til Bievrá.  

Styret har avholdt seks styremøter, hvorav ett var fellesmøte med friidretts-gruppa og 

sykkelgruppa, og behandlet 17 saker. I tillegg har det vært avholdt ett 

sykkelmedlemsmøte, 15.09.2017 i Tana bru. Alle møtereferatene er på vårt nettsted: 

www.sirbma.no meny: Møter, referater mv. 

Vi er veldig fornøyd med aktiviteter og drift gjennom hele 2017, og særlig at 

friidrettsgruppa og sykkelgruppa i fellesskap planla og gjennomførte et bredt, ukentlig 

aktivitetstilbud til barn og unge i sommerhalvåret. Vi er også fornøyd med at vi har 

økonomi og administrative rutiner på plass slik av vi kan fokusere på aktiviteter. Vi 

har over flere år hatt god kontinuitet i styret og i de fleste gruppene.  

Laget har egen facebook-gruppe med 302 medlemmer. Dette er et aktivt forum som 

benyttes både til informasjon, kommunikasjon og diskusjon. I tillegg har både 

friidretts-, sykkelgruppa egne liker-side på facebook som henholdvis 92 og 897 

følgere, samt sommeridrettsleker med 23 følgere. Vi har egne facebook-grupper for 

http://www.sirbma.no/
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intern kommunikasjon for styret, sykkelgruppa og for lagets aktive syklister noe som 

forenkler og effektiviserer kommunikasjon oss imellom.  

Styret har sendt en høringsuttalelse til forslag om ny organisering av samisk idrett til 

Sámiid Valáštallanlihttu-Norga (SVL-N), hvor vi har fokusert på at samisk idretts 

viktigste formål er å opprette og videreutvikle idrettsarenaer og aktiviteter over 

landegrenser som styrker samisk kultur, samhold og identitet - og særlig for barn og 

unges. At reinkappkjøring, ski og løping med lassokasting særlig må ivaretas er 

forståelig, da det er få andre som tar ansvar for disse idrettene, men vi er kritisk til en 

vekting i disfavør av barn og unge, bredde og mangfold. I uttalelsen har vi også bedt 

SVL revurdere sin holdning til sykling - særlig terrengsykling, som gren i SVL, da vi 

ikke kan se at fotball er mer samisk enn sykling.  

 
Stivra lea čađahan eanáš bargguid 2017 doaibmaplánas, ja vásihat ahte mis leat buori 

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

lágidit lihkadan- ja valáštallandoaimmaid.  

 

Representasjon/Ovddasteapmi: 

 Idrettens superhelg i Alta 20.-22. oktober: Monica Balto Anti og Johan Alexander 

Anti.  

 Årsmøte i Tana idrettsråd: Ole Henrik Somby. 

 Årsmøte i sykkelregion Nord – NCF: Per Torleiv Ravna, Monica Balto Anti, 

Martine Joks og Ole Henrik Somby (Skype). Marianne Balto deltok som 

observatør fra forbundsstyret og Olav Verstad for regionstyret. 

 

 

4. Aktiviteter og gruppenes arbeid / Doaimmat ja joavkkuid bargu 
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2017 føyer seg inn i rekken av gode, aktive år i idrettslaget, med mange aktiviteter og 

prosjekter som fremmer både folkehelse, idrett og bolyst. Det er gledelig å se at det 

trimmes, trenes og lekes i våre anlegg og også på våre inne-treninger både i Sirbmá og 

på Tana Fysikalske i Tana bru. 

Flyktningefondet tildelte idrettslaget midler for å integrere Tanas tilflyttere 

(flyktninger) i 2017. I samarbeid med Tana fysikalske har vi kunnet gitt et 

treningstilbud for dem i Tana bru. Her har det også vært et eget tilbud kun for kvinner. 

4.1 Friidrett, løping og maraton / Bođuvaláštallan ja viehkan 

Friidrettsgruppas oppgaver i hht 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 friidrettstreninger i Tana bru-området. Merknad: Ikke gjennomført i Tana bru, 
men felles utetreninger på barmark har vært gjennomført i Sirbmá. 

 Organisere og gjennomføre bakkeløp og trimmarsj Rástegáisái/RástegáisáOpp. Merknad: 
Dessverre ikke gjennomført pga dårlig vær. Men vi arrangerte et reservearrangement for 
trimturdag i Sirbmá.  

 Organisere og gjennomføre Barfrostmila. Merknad: Gjennomført. 

I 2017 har vi hatt løpekarusell med gateløp i Tana bru, både på våren og høsten:  

Vårkarusell: Høstkarusell: 
9. mai  22. augsut   

23. mai 5. september  

6. juni  19. september  
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Totalt har det vært 44 deltakere på løpekarusellene. Av disse var 30 våre løpere/ 

medlemmer; 10 barn, 9 kvinner og 11 menn. Flere av våre medlemmer har blitt nye 

medlemmer grunnet disse løpene. 

 

Barfrostmila ble arrangert 4. november i Tana bru med distansene 1.500 m, 4.300m og 

10.000 m. Det var totalt 30 løpere, hvorav 11 barn - dvs. en kraftig økning fra året før. 

Vår samarbeidspartner Sparebank1 Nord-Norge arrangerte premieutdeling for både 

løpskarusellene og Barfrostmila i bankens lokaler. Dette var en flott avslutning av 

karusellene og løpesesongen og et veldig bra tiltak av vår lokalbank og 

samarbeidspart. 

 

I 2017 har hele 36 av våre løpere/medlemmer deltatt i ulike løpekonkurranser og 

maraton; 12 barn, 10 kvinner og 14 menn. Deltakelse i løpskonkurranser og maraton 

fremgår av vedlegg til årsmeldinga.  

 

Barneidrett/friidrettsleker har det vært ukentlig hele året, både ute og inne i 2017. På 

sommeren, fra 6. juli til 10. september, har lekene vært på Allaroavvi stadion 

(gressbanen) i Sirbmá og ellers i gymsalen på grendehuset. Det har vært mellom 7-25 

barn på de forskjellige treningene, både lokale og feriegjester, totalt har vi registrert 35 

ulike barn som deltakere. Dette er et unikt arrangement og tilbud for barn i Øvre Tana, 

og det har vært stor stemning og mye idretts-glede. I år fikk vi støtte fra kommunens 

tospråklighetsmidler for vårt barneidrettstreningstilbud i Sirma hvor vi fokuserer på 

samiske ord og uttrykk på idrett og lek. 
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Ett av våre årlige hovedarrangementer toppturen Rástegáisái/RástegáisáOpp ble 

dessverre avlyst i 2017 på grunn av dårlig vær. Istedenfor gjennomførte vi 27. august 

en trimdag til grillhytta i Suhttesádjatjávrrit. Denne turen var også et ledd i trimpoeng-

konkurransen “Til topps i Tana”, og gavekortet “på tur med ordførerern” ble trukket 

blant de 42 glade trimmere på turen. 

Det er også gjennomført felles utretrening i Sirbmá i barmarksesongen. 

Ole Henrik Somby har vært trener og deltatt på SVLs barmarkssamling i Hætta 1.-2. 

september.  

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.  

 

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.  

 Organisere skiløypekjøring. Merknad: Gjennomført.  

 Registering og premiering av trimkassetrimmere, både sommer og vinter, samt brukere 
av styrketreningsrommet i Sirbmá. Merknad: Gjennomført.  

 Fullføre turstimerking med skilt i Sirbmá. Merknad: Gjennomført. 
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Anlegg og utsyr i Sirbmá og terrengsykkelløypa i Tana bru.  

Gressbanen ble sådd i begynnelsen av juni, og banen ble klipt to ganger i uka fra juni 

til september. Banen måtte rakes/rives opp og klipt helt ned på sørsida på grunn av 

dårlig vekst året før.  

Ny traktorklipper er kjøpt inn. Den gamle klipperen ble solgt til høystbydende (kr 

6000). Klipperen blir lagret i lagets redskapsbu ved gressbanen. Her er lagres også 

lagets snøskuter. Det ble tatt service på skuteren etter skisesongen. 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.      

Treningsrommet i grendehusets kjeller er blitt oppgradert ved at bomberommet   er 

gjort om til et spinningsrom /kondisjonsrom. Spinningssyklene (14) som var lånt ut er 

samla inn og plassert i rommet sammen med lagets lydanlegg, tredemølle og romaskin. 

Laget har kjøpt inn en romaskin (Concept 2) fra Sportsmaster (pris kr. 11.400).  

Skiløype er hele vinteren – både fra nyåret og fra november. Flere har bidratt, men 

særlig Tor Asle Varsi har vært primusmotor for løypekjøringa. På slutten av året ble 

også kjørt løype i bygda - i tillegg til lysløypa og grillhytteløypa. Tor Asle gjør en 

fantastisk frivillig jobb for laget og bygda. 

Tidsuret i lysløypa er byttet ut med et digitalt tidsur. Etter en del innkjørings-

problemer ser uret ut til å fungere bra. Tidsuret er programmert slik at lyset står på 

mellom kl. 16.00 - 21.30. Varanger Kraft har vært å installert ny strømmåler i 

lysløypa. 

Navneskiltet på Márčohkka er satt opp i sommer.  Ny trimkassebok på Márčohkka ble 

lagt ut i mai, og i alt 62 registreringer ble gjort (mot 129 året før). I trimkasseboka ble 
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ved grillhytta var det 459 registreringer (418 året før). Færre trimbokregistreringer 

trenger ikke bety å færre trimmere, men heller at andre/digitale registreringer i regi av 

Frisklivssentralen og Perletur tar mer over.  

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

valáštallanbáikki, ja maiddái organiseren čuoiganláhtovuodjima.  
 

4.3 Ski / Čuoigan 

Skigruppas oppgaver i hht organisasjonsplanen – med status:  

 Organisere og arrangere skilek/skikarusell, også lassokasting. Merknad: Gjennomført. 

 Organisere og arrangere familieskidag. Merknad: Gjennomført. 

 Organisere og arrangere klubbmesterskap på ski. Merknad: Ikke gjennomført.  

 Bistå anleggsgruppa med å kjøre skiløype. Merknad: Gjennomført av anleggsgruppa.  

 

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

november har det i tillegg vært organisert felles skigåing i skiløypene. Tor Asle Varsi 

har organisert og gjennomført skiaktivitetene. 

Løypetraséene ble også i 2017 vedlikeholdt - ryddet for kratt og småris – av en ivrig 

dugnadsgjeng bestående av Tor Asle og Roald Hansen.  

Ole Henrik Somby har deltatt som trener på SVL’s skisamling i Ylläs 23.-26. 

november. 

Nana fiinna čuoiganláhtut Sirpmás ja lágiduvvon čuoiganstoahkamat mánáide.  
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4.4 Sykkel / Sihkkel 

Sykkelgruppas oppgaver i hht organisasjonsplanen – med status:  

 Organisere treninger. Merknad: Gjennomført. 

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

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

Merknad: Gjennomført  

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

 Følge opp eventuelle triatlondeltakere. Merknad: Gjennomført. 

 

Året ble innledet med 3 dagers treningssamling med tilsammen ca. 10 timer spinning 

på Tana fysikalske. Maraton-spinningsøkt ble igangsatt 2. desember med 9 

medlemmer, og planlegges videreført som månedlig tiltak de kaldeste månedene i 

2018.  

Vi har arrangert to treningssamlinger i 2017; landeveissamling 10. – 17. april på 

Mallorca med 8 deltakere, hvorav 5 unge. Særlige jentene har gitt tilbake-melding om 

at dette var årets høydepunkt! Terrengsykkelsamlingen var 14.-16. juli på 

Finnmarksvidda med 7 deltakere, hvorav 3 unge.  

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

sykkellek for barn i samarbeid med Deanu searat tilsammen 7 ganger i 2017; 4 på 

våren og 3 på høsten. Det var opptil 11 deltakere på hver sykkellek og tilsammen var 

21 barn innom aktivitetstilbudet.  
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Treningssamling – landevei - Mallorca påska 2017. 

Offroadrundløypen ble videreutviklet i 2018, og klubben ønsker at BMX-banen 

ferdigstilles/videreutvikles, men har foreløpig å ha fått gehør for det i kommunen. 

Vårt eget rittarrangement Polaris Grand Prix var i Sirbmá 22.-23. juli med 3 

konkurranser; tempo, gateritt og fellesstart. Totalt var det 48 deltakere, hvorav 15 fra 

klubben – og hele 21 deltok fra Russland og 5 fra Finland. Dette var nok et godt 

gjennomført arrangert i regi av laget med mange frivillige i sving.  

Fra norsk side har vi også i 2017 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 hatt deltakere på alle - også i Russland. Vi er opptatt av å opprettholde BCC i 

fremtiden, da dette er det som er av landeveisritt i våre områder og som også har 

aldersbestemte klasser (barn og unge). I tillegg setter vi umåtelig pris på dette 

samarbeidet med våre sykkelvenner i Finland og Russland. I 2017 søkte vi på vegne av 

Pilgrims syklistene i Russland om finansiering i Barentssekretariatet til deres Barents 

Children’s and Youth cycling-tour, som ble innvilget og gjennomført. 

Vi har deltatt i ritt fra slutten av mai og utover høsten - både landevei og terreng. 

Oppsummert har vi deltatt på RM i landevei - Henrik A. Joks som regionmester, 

Henrik har deltatt på NM jr. rundbane (terreng) og i Morgendagens helters ritt i Arctic 

Race of Norway, og vi hadde 7 deltakere på offroadfinnmark; 1 lag på of700, 1 

(jente)lag på of300 og 3 deltakere på of150, og vi har deltatt på alle BCC-rittene i 

2017. Totalt har 19 av våre aktive syklet ritt, hvorav 10 unge og 6 jenter/kvinner, se 

vedlegg til årsmeldingen.  
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Det har vært varierende oppslutning om de ukentlige sykkeltreningene, og medlems-

møtet på høsten konkluderte med at det for neste sesong utarbeides en treningsplan fra 

medio april med rullering av ansvarlige for gjennomføring av treningene. Fra medio 

juni/månedsskiftet juni-juli foreslås en landeveistrening erstattet med terrengsykling. 

Marianne Balto har også i 2017 vært 2. visepresident i Norges cycleforbund (fra 

2014), og Olav Verstad er nestleder i sykkelregion Nord (fra 2014). 

Triatlon 

Triatlon er en idrett med stort potensiale, og i vårt andre år i triatlonforbundet har Mia 

Larsen deltatt i tre triatlonstevner; Challenge Lisboa, Portugal (7. mai), Challenge 

Roth, Tyskland (9. juli) og Lofoten Extreme Triathlon (18. august). 

 

 
Mia Larsen - vår triatloner i 2017. 

Mii leat lágidan guokte hárjehallandeaivvadeami, sihkkelstoahkamiid, jahkásaš sihkkelgilvvu 

(PGP) ja vahkkosaš hárjehallamiid, ja dasa lassin leat min gilvaleaddjit searvat máŋga 

sihkkelgilvvuide, gč. mildosa. 2017:s lei mis okta triatlon gilvaleaddji.  

 

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 i 

Øvre Tana året rundt, samt å videreutvikle sykkelaktiviteter i Tana bru-området. 

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.  
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Vi har fremdeles tro og ser potensialet for utvikling av våre to hovedarrangementer; 

løpe- og turmarsjen Rástegáisái/RástegáisáOpp og sykkelrittet Polaris Grand Prix, men 

i 2018 vil nok Arctic Race of Norway med etapper også i Tana og Øst-Finnmark, være 

i fokus. Her ønsker vi å delta aktivt for få til sidearrangementer for barn, unge og 

mosjonssyklister og en gedigen folkefest med markedsføring av næringslivet og 

kommunen som helhet. Vi gleder oss   

Våre samarbeidsparter i 2017 – ENI-Norge, Sparebank1-NordNorge, ČálliidLágádus, Tana 

scooter&ATV, SR Byggebistand, Intersport, Tana fysikalske og Tana regnskaps-kontor - samt 

våre medlemmer og frivillige er vår grunnmur og styrke – uten dem stopper Sirbmá 

IL! 

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

2018:s lea Arctic Race of Norway sihkkelgilvu min guvluin ja dasa mii ráhkkanat. Erenoamáš 

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

 
En del av våre mange frivillige.   Alle foto: Sirbmá IL; aktive, støtteapparat, foreldre m.fl. 
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Vedlegg – Deltakelse i løp og maraton 

 
Dato Arrangement Deltakere 

7. 
januar  

MSM mørketidsløpet 10K, Tromsø Marion A. og Per Torleiv Ravna, Synnøve Solbakk, Tom bengle-Hansen 

4. 
februar 

Sydney morning herald sun, Australia 
 

Ole Henrik Somby (10K) 

1. april Holmestrand maraton Agnar Varsi (10K) 

29. april  Sentrumsløpet 10K, Oslo Agnar Varsi, Stein Erik Anti, Tom Bengle-hansen 

29. april Torghatten marathon, Brønnøysund Jan Helge Balto (42K) 

9. mai SirbmáILs løpekarusell, Tana bru 
3000 m, 1500 m, 600 m 

Aina Kathrine Balto Anti, Árin Oliver Gaup, Camilla Samuelsen, Jaana Walle, 
Johnny Larsen, Miriam Hellstrøm, Målfrid Kitti, Ole Henrik Somby, Risten Somby, 
Sigrunn Bær, Synnøve Solbakk, Tom Bengle-hansen 

9. mai Tordenskioldsløpet på Lade i 
Trondheim 

Jan Helge Balto (10K)  

20. mai Oslo ecotrail  (48K) Målfrid Kitti og Tom Bengle-hansen  

23. mai SirbmáILs løpekarusell, Tana bru 
3000 m, 1500 m, 600 m 

Aina Kathrine Balto Anti, Ingvar D. Johansen, Jaana Walle, Jan Helge Balto, Johnny 
Larsen, Julius Riel-Saua, Lise Johansen,  Miriam Hellstrøm, Ole Henrik Somby, 
Osvald Walle, Per Torleiv Ravna, Robin André Larsen, Risten Somby, Sara Mariell 
Anti, Sigrunn Bær, Sveinung Hellstrøm, Tormod Nilsen 

6. juni SirbmáILs løpekarusell, Tana bru 
3000 m, 1500 m, 600 m 

Aile Serine Gaup, Arin Oliver Gaup, Arnt Ove Andersen, Emmy Wilhelmsen, Finn-
Arne Selfors, Ingvar D. Johansen, Ivvár Niillas Wilhelmsen, Jaana Walle, Ole Henrik 
Somby, Osvald Walle, Miriam Hellstrøm, Målfrid Kitty, Risten Somby, Sigrunn Bær 

10. juni Alstahaug maraton Jan Helge Balto (42K) 

10. juni  Nordkappmarsjen 35K Risten Somby og Sigrunn Bær  

16. juni MSM Tromsø Finn-Arne Selfors, Kjell Magne Johnsen, Sigrunn Bær, Tom Bengle-hansen (alle 
10K) 

17. juni  Skogsmaraton, Oslo 
 

Agnar Varsi (21K) 

25. juni KM terrengløp, Unjárga/Nesseby Risten Somby (2K) 

28. juni-
1. juli 

St.Olavsloppet, Østersund-
Trondheim 

Jan Helge Balto (3 etapper; 12K, 8K, 6K) 

22. aug. SNN løpekarusell, Tana bru Aile Serine Gaup, Aina Katrine Balto Anti, Anne Katja Heiberg, Arin Oliver Gaup, 
Emmy Wilhelmsen, Ingvar D. Johansen, Ivvár Niillas Wilhelmsen, Jaana Walle, 
Osvald Walle, Miriam Hellstrøm, Per Torleiv Ravna, Risten Somby, Sara Marielle 
Anti, Sigrunn Bær, Sveinung Hellstrøm 

2. sept. Trondheim maraton  Jan Helge Balto (21K) 

2. sept. Kodalmila, Kodalen Miriam Hellstrøm (10K) 

2. sept. Ski løpet  Agnar Varsi (10K) 

5. sept. SNN løpekarusell, Tana bru Aile Serine Gaup, Aina Katrine Balto Anti, Anne Katja Heiberg, Arin Oliver Gaup, 
Jaana Walle, Osvald Walle, Miriam Hellstrøm, Sigrunn Bær, Sveinung Hellstrøm, 
Synnøve Solbakk 

16. sept. Oslo maraton  Agnar Varsi (21K), Jan Helge Balto (trippel; 10K+21K+42K) 

19. sept. SNN løpekarusell, Tana bru Jaana Walle, Johnny Larsen, Miriam Hellstrøm, Osvald Walle, Sveinung Hellstrøm  

2. sept. Ruskamaraton, Levi, Finland J.Walle, O.Walle (alle 10K) 

5. okt. Rosa sløyfe-løpet, Oslo Marthe Sende Hansen og Renate Westlien (5,3K) 

4. nov. Barteløpet Renate Westlien (4,3K) 

4. nov. Skábmaviehkan/Barfrostmila, 
Deanušaldi/Tana bru 

Áigin J. Heiberg (1,5K), Áile Serine Gaup (1,5K), Aina K. Balto Anti, Áinel M. 
Heiberg (10K), Anne Katja Heiberg (4,3K), Emmy  Wilhelmsen, Yngvar J. Dervola 
(1,5K), Jaana Walle (4,3K), Johnny Larsen (10K), Kati Eriksen (4,3K), Lise Johansen 
(4,3K), Miriam Hellstrøm, Ole Helge Somby, Osvald Walle, Risten Somby (4,3K), 
Sigrunn Bær (4,3K), Sveinung Hellstrøm (10K), Per Torleiv Ravna (10K), Synnøve 
Solbakk 
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Vedlegg - Deltakelse i sykkelritt 
 

Dato Arrangement Deltakere 

1. april Skaidi fatbike Ole Henrik Somby, Per Torleiv Ravna 

9. april SKK-mila, Stavanger Anders Boine Verstad 

April-
september 

UnoX-onsdagsrittene, Stavanger Anders Boine Verstad 

20.-21. mai Regionmesterskap (RM) landevei, Meløy Henrik og Stein Joks, Ole Georg Pettter, Per 
Torleiv Ravna 

3.-4. juni Vadsø, Varanger GP/BCC-ritt (fellestart 
og tempo) 

Anne Katja Heiberg, Eirik A. Ravna, Henrik Joks, 
Petter Dervola Johansen, Brynjar Ottesen, Mia 
Larsen, Ole Georg Pettersen, Ole Henrik Somby, 
Per Torleiv Ravna, Stein Joks, Synnøve Solbakk 

10. juni Nordlysrittet, Alta Martine og Stein Joks 

17. juni Hammerfest-rittet Per Torleiv Ravna, Stein Joks 

24. juni Tour de Lyngen  Ole Georg Pettersen 

25. juni Jægerrittet Ole Georg Pettersen 

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

Anne Katja Heiberg, Eirik A. Ravna, Petter 
Dervola Johansen, Henrik Joks, Ole Georg 
Pettersen, Per Torleiv Ravna, Stein Joks, Synnøve 
Solbakk  

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

Anne Katja Heiberg, Henrik Joks,  Martine A. 
Joks, Nils Jovnna Gaup, Tor Máhtte Anti, Anders 
Boine Verstad, Áike Selfors, Ole Georg Pettersen, 
Ole Henrik Somby, Mia Larsen, Ole Henrik 
Somby, Per Torleiv Ravna, Stein Joks, Synnøve 
Solbakk  

29. juli OF150 – OffroadFinnmark 150km Alexandra Pedersen, Henrik og Stein Joks 

3.-4. august OF300  Martine Joks&Sirin Strand 

1.-5. august OF700  Ole Georg Pettersen&Per Torleiv Ravna  

13. august  Vadsø offroad Eirik Ravna, Ole Henrik Somby, Synnøve Solbakk 

13. august  Morgendagensheltersritt/ARN, Tromsø Henrik Joks 

12. august ARN Challengeritt, Tromsø Stein Joks 

19.-20.august BCC-ritt i Zapoliarny, Russland (tempo og 
fellesstart) 

Eirik A. Ravna, Nils Jovnna Gaup, Synnøve 
Solbakk 

25. august Bakehuset Tramo Colina Cronometro 17 
(Perez bakketempo) 

Ole Georg Pettersen 

26. august Birkebeinerrittet Henrik og Stein Joks 

1.-3. september Barents Games, Bodø Henrik og Martine Joks 

 
 
 

 


