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Lederens betraktninger av 2012 
 

Året 2012 ble året da gresset kom til Neverdal 

 

2012 ble startet med valg av entreprenør for grunnarbeid og leverandør av kunstgress, en siste 

finpuss av prosjektet før vi kunne si vi var i havn. I mellomtiden går livet sin vante gang med 

unger i hallen for å trene eller det er unger og voksne i skiløypa. 

 

Turneringen som var den 30 i rekken var det siste som skjedde på banen, rivingsarbeidet og 

grunnarbeid ble igangsatt ganske umiddelbart etter. 

 

Arbeidet med banene ble igangsatt, ikke bare av Halsan men og av våre egne som gjorde en 

fantastisk jobb med både den ene og den andre muren Prosjektet ble en suksess med tanke 

på utførelse og vi hold budsjettet. At vi har fått det til er takket være gode sponsorer som har 

trua på oss, uten dem hadde det vært vanskelig å få det til  

 

Året 2013 er tenkt som et år uten de store prosjektene, men noen små som f.eks tribune 

bygging, opprensking grøft, forhøyelse av nett mot Liv Selstad. Vi vil prøve å høyne 

aktiviteten i laget, nye aktiviter ønskes og vi ønsker å opprettholde de vi har. I skrivende stund 

har vi nettopp startet med volleyball  

 

Vi har gjennomført: Allidrett, fotball, skirenn, trimpostkasser, Neverdalturneringa, 

Neverdalsmarsjen, Nordhesten opp, og konsert under Sommerdagan ved balløkka på Eidbukt. 

Vi har hatt 11 styremøter og behandlet 68 saker. 

 

Det har vært utført dugnader i skiløypa og på skibua. Laget har gitt ut 2 infoaviser i løpet av 

året. Vi har også i år samarbeidet med skolekorpset om Neverdals adventskalender og fikk 

solgt nesten alle disse. Vi solgte kalendere for 144000 kroner og disse pengene blir delt likt 

mellom skolekorpset og idrettslaget.  

 

Til slutt må jeg få takke: 

 

Takk til alle våre sponsorer som gjør det mulig for oss å holde en høy aktivitet i 

laget.  

 

Takk til alle som på en eller annen måte har gjort en dugnadsinnsats for laget. 

Det være seg verv eller enkelt – dugnader. Vi er helt avhengige av at folk stiller 

opp til dugnad for at hjulene skal gå rundt og økonomien skal være sunn. 
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Så vil jeg til slutt få takke alle som stiller opp og bruker av sin fritid på ongan 

vårres som trenere og hjelpetrenere. Dere er helt uunnværlige og gjør en 

kjempejobb. Vi trenger mange flere som dere i NUIL, og jeg vil oppfordre alle 

som har en mulighet til dette om å stille opp når dere blir spurt. Vi trenger dere 

alle og alle kan bidra med noe. 

 

Det har vært et lærerikt og begivenhetsrikt år i Nuil. Jeg har vært så heldig at jeg har hatt gode  

folk rundt meg i styret og undergruppene i NUIL som har tatt ansvar og fulgt opp ting og jeg 

føler at vi har vært et bra team. Tusen takk til dere alle.  

 

Hilsen Tommy Tangstad 

 

Det sittende styret har vært: Tommy Tangstad, leder 

    Egil Økshoff, nestleder 

    Sissel Simsø, kasserer 

    Kristine Selstad, styremedlem 

Dan Jonassen, styremedlem  

 

Representanter fra undergruppene i styret: 

Einar Sandaa (fotballgruppa), (allidrett – ingen i 2012) og Terje 

Werningsen (skigruppa) 

 

Årsmelding for fotballgruppa 2012 
 

Fotballgruppa har i 2012 bestått av: Geir Olsen, Tom Høgsand, Bård Øvrebø og Einar Sandaa.  

 

NUIL har hatt i 2012 hatt 7 lag påmeldt i serien; 3 jentelag og 4 guttelag med til sammen 67 

spillere. Småjentelaget har vært et samarbeidslag med Reipå IL, ettersom ingen av klubbene 

hadde nok spillere til å danne egne lag. Dette samarbeidet har fungert veldig bra! 

 

Fotballsesongen startet på tradisjonelt vis med Neverdalsturneringa i mai, den aller siste 

turneringa på grus. Deretter ble banen et anleggsområde og vi måtte klare oss uten 

hjemmebane første halvdel av sesongen. Treninger ble gjennomført på balløkka på Sandå og 

på Glomfjord kunstgress, mens alle kamper før sommeren ble gjennomført som bortekamper. 

Da sommeren var over kunne vi endelig sparke i gang på eget kunstgress! Det har vært en 

fryd for både store og små å spille på en så flott bane, så tusen takk til alle som har vært med 

og bidratt til å få dette i havn!  
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Om ikke lenge sparker vi i gang fotballsesongen 2013 for fullt. Vi håper da å få med flest 

mulig barn fra Neverdal, både nye og etablerte spillere! Fotball skal være gøy, sosialt og 

inkluderende, - alle skal få være med og alle skal ha det gøy! Når vi har fått så flotte 

baneforhold håper vi det kan gi utslag i en oppsving i antall aktive fotballspillere i Neverdal! 

 
 

Til slutt vil jeg oppfordre alle foreldre til å være aktive og støtte opp om sine lag både på 

kamp og trening! Møt opp på kamp så ofte dere kan og gi ros og skryt til alle! Hjelp oss også 

å ta vare på den flotte banen ved å følge retningslinjene som står på skiltene ved inngang til 

banen! 

 

Einar Sandaa – Leder fotballgruppa 

 

Smågutter Neverdal UIL 2012 
 

Denne sesongen har vi vært til sammen 15 spillere på Neverdal smågutter, 9 spillere fra 

Neverdal, 3 spillere fra Reipå og 3 spillere fra Glomfjord. Spillergruppa har bestått av 

følgende: Raymond Skavhaug Heimdal, Kristoffer Andersen, John Sigurd Åsvang, Aksel 

Olsen, Simon Olsen, Karl Henrik Karlsen, Martin Koklar Andsersen, Jacob Mevatne, Lars 

Mevatne, Bendik Selstad, Tarjei Sandaa, Brede Kristiansen, Mathias Kildal og Thomas 

Normann Jensen.   

 

Vi har vært et trenerteam på tre, som har bestått av Frida Tangstad (som også var trener 

sesongen før), Simen Stormo og William Leonhardsen. Monika Sandaa har vært koordinator 

for laget. 

 

Vi har denne sesongen spilt 7- er fotball  i serien Gutter 14 år.  Gjennom sesongen har vi også 

vært med på en del turneringer. Neverdalsturneringa i mai, Reipåturneringa i juni, 

Halsaturneringa i august og Stopp volden i Bodø i oktober. 

 

Vi trenerne har hatt et veldig lærerikt og morsomt år. Guttene er en kjempeflott gjeng som vi 

syntes det har vært supert å bli kjent med. Dette gjelder både på og av banen. I løpet av året 

har vi møtt på en del utfordringer, disse utfordringene føler vi at guttene har taklet bra og det 

har styrket oss som ett lag. Det har til en hver tid vært med minst en av trenerne på trening 

eller kamp, men vi har så ofte som mulig vært to eller tre. I serien i år har vi måttet kjøre langt 

til enkelte kamper, og alle bortekampene, bort sett fra ett fåtall, ble spilt på vårsesongen. Dette 

fordi vi bygde kunstgressbana. Til gjengjeld slapp vi å reise så mye på høstsesongen og vi 

fikk spille hjemmekamper på vår flotte nye kunstgressbane. Det har blitt både tap og seire i 

fotballkampene, men guttene har i løpet av året hatt en flott utvikling spillemessig.  

http://www.neverdal.info/


 

    
www.neverdal.info  

 
 

Vi har ikke bare spilt fotball, men har drevet med aktiviteter for å styrke samholdet i laget. 

Dette har vært viktig da vi har hatt spillere fra tre kretser som skal bli kjent og spille bra 

fotball sammen. Etter Halsaturneringa møttes laget til Fifa-turnering hvor vi også koste oss 

med taco. Under Stopp volden cup var vi og spilte bowling sammen. Det virket som guttene 

koste seg.  Som avslutning på sesongen i år ville vi finne på noe annet enn den tradisjonelle 

der vi kun drar og spiser mat sammen. Siden dette også var siste avslutninga vi fikk sammen 

som lag, tok vi guttene med i Neverdalshallen.  Der fikk de servert hjemmelaget pizza, litt 

kake og godis. Simen hadde laget quiz til guttene, med litt forskjellig som interesserer dem. 

Frida hadde laget en stafett med forskjellige aktiviteter, slik at vi fikk konkurranseinstinktet 

litt opp.  

 

Selv om laget heter Neverdal smågutter har dette vært et samarbeidslag mellom gutter og 

foreldre fra Glomfjord, Reipå og Neverdal. Og vi må få skryte både av foreldre og gutter som 

har gjort at dette samarbeidet har fungert knirkefritt. Halvparten av guttene skal spille i 

gutteserien neste år, og den andre halvparten skal spille smågutter ett år til. Denne flotte 

gjengen skal derfor skille lag til neste år. Dette lukker kanskje en dør for dette laget, men det 

åpner mange nye dører for guttene! Vi trenere vil takke guttene for et fint år, og ønsker dem 

lykke til videre!  

 
 Frida, Simen, William, Monika  
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Årsmelding 2012 fotball småjenter 98/99 
 

Ja, dette året har vært spennende med et samarbeidslag mellom Neverdal og Reipå. Vi har 

vært 5 jenter fra Neverdal og 5-7 jenter fra Reipå. Jentene har vært flinke og vi kan se at de 

blir bedre for hver trening og kamp.Innsatsen på banen blir ekstra stor i kamp. 

 

I år har vi hatt 12 seriekamper og vært med i 5 turneringer . I serien ble vi nr. 4 av 7 lag.  

Vintercupen på Reipå var vår første turnering. Der ble det et knepent 0-1 tap for Ørnes. Vi var 

allikevel storfornøyd med andreplass. På Reipåcupen i sommer tok vi revansj og vant 2-0 over 

Ørnes i finalen. I høst var vi med på Stopp Volden Cup i Bodø som en avslutning på 

sesongen. Ellers har vi selvfølgelig vært med på Neverdalsturneringen og Halsaturneringen. 

Totalt har vi altså spilt 34 kamper. Det har blitt både seier, tap og uavgjort.  

 

 
Jentene som har vært med på laget er: Ida Marie Werningsen, Kamilla Simsø, Nadia Nilsen, 

Julie Olsen, Kamilla Karlsen, Martine Skorbakk(Reipå), Ida Marie Andersen(Reipå), Sofie 

Lillegård(Reipå), Andrea Lillegård(Reipå), Johanne Sletten(Reipå), Marion Brattøy(Reipå) og 

Elisabeth Riise(Reipå). 
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Trenere i år har vært Merethe Lillegård og Geir Olsen. 

Lagleder har vært Hilde Skorbakk 

 

Geir Olsen 

 

Årsmelding 2012 Lillegutter 01 
 

Laget består av en stabil gruppe på 10 spillere. Vi har trent godt gjennom hele året både 

innendørs på Neverdal/Reipå og på eget kunstgress. Vi deltok på 5 turneringer - Inndyr, 

Neverdal, Reipå, Halsa og i Bodø. I tillegg deltok vi i serien med kamper fra Tjongsfjord i sør 

til Inndyr i nord. Dette var første året med 7-er fotball og laget taklet overgangen fra 

minifotball på imponerende måte! 

 
Øverst f.v: Sivert Brun Gjøviken, Brede Høgsand Høgseth, Mads Even Myrvang, Erlend 

Karlsen, Benjamin Endre Jentoft Eilertsen, Simon Olsen (lån) 

Nederst f.v: Emil Køllersen Nygård, Alexander Einvik Solbakken, Benjamin Solbakken, 

Matheus Israelsen, Philip Olsen           

Trenere: Bjørnar Brun, Tom Høgsand                                                                                                                                                                                    
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LILLEJENTER 2000/2001 SESONGEN 2012 
 

Laget har bestått av 11 jenter født 2000-2001: Anne-Gina Mehus, Celine Stranden, Emilie 

Werningsen, Ingrid Køllersen, Kamilla Brattøy, Marte V Normann, Tiril Sivertsen, Frida 

F.Jonassen, Maria Olsen, Sandra Johansen og Serine Tangstad. I tillegg har Vilde Kristiansen 

fra Glomfjord IL vært gjestespiller på noen turneringer. Tusen takk til henne  Trener har 

vært Elea Tangstad. 

 

Sesongen i år har vært flott. Jentene har vært treningsvillige og disiplinerte, og det merkes at 

de er eldre og mer seriøs med det de driver med. Vi har hatt ei trening i uka vintersesongen og 

to treninger i uka sommerhalvåret. Laget har bestått av aktive jenter som i tillegg til fotball 

holder på med aktiviteter som hest, korps, dans og fotballakademi. Oppmøtet på treningene 

har likevel vært overraskende bra, selv om noen av spillerne enkelte dager har måtte møte på 

to aktiviteter.  

 

I serien har vi møtt 3 andre lag: Engavågen, Ørnes og Glomfjord. Der har det for det meste 

blitt flotte seiere. Vi har også deltatt på flere turneringer: Vinterturnering på Reipå, 

Neverdalsturnering, Reipåcup, Halsaturnering og Stopp Voldencup i Bodø. På turneringene 

har det blitt både tap og seiere. I Bodø meldte vi på to lag. På Stopp volden ble det ganske 

slitsomt for jentene da vi hadde få innbyttere, og det resulterte i noen frustrerte og utkjørte 

jenter på sidelinjen. Vi gjør nok ikke det flere ganger, og jeg tror det holder med ett lag på 

slike cup`er, selv om vi spiller 5`er. Jentene klarte seg bra, og selv om det ble tap i alle 

kampene var flere av kampene jevnspilte og de spilte fin pasningsfotball. Samtidig fikk de 

kjenne litt på et tempo som de ikke er vant til. Det er god læring i å reise ut av Meløy for å 

kjenne litt på nivået andre steder.   

 

Ellers så må jeg som trener bare si at det har vært en drøm å kjøre fotballtrening med de 

forholdene vi nå har, både i Reipåhallen og på vår fantastiske nye kunstgressbane. Ungene 

våre er privilegerte som har slike unike treningsmuligheter! Det må vi huske på å verdsette. 

 

Elea B. Tangstad 

 

Lillegutt 09 (2002/2003 ) 
 

Spillere: Markus Bang, Markus Nilsen, Jørgen Øvrebø, Krister Lorentsen, Tino Svenning, 

Fredrik Heimdal, Vetle Antonsen, Julian Krogh, Mathias Wassvik og Tor Emil Bergli. 
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Dette var siste sesongen med femmer fotball for guttene fra 2002, mens Tor Emil og Mathias 

som begge er 2003 modeller, spiller et år til. Dette er en fin gjeng, med masse talent, og iver. 

Guttene har vunnet de fleste kamper, og spilt bra. 

 

Vi var med på Reipå turneringa, hvor vi spilte mot fem forskjellige Glimt lag. Gjorde en fin 

figur med tre seire, en uavgjort, og et tap. Var også med på Halsa turneringa. Status der, ble to 

seire, og to tap. 

 

Guttene fra 2002 tar nå steget opp til syver fotball, sammen med gjengen fra 2001.  

 

Trenere var: Bård Øvrebø, og Daniel Pedersen. 

 

Årsmelding 2012 – Minigutter 2004/2005 
 

2013 ble et år med masse fotball for guttene i 2. og 3. klasse. Det startet med et par 

innetreninger i Neverdalshallen og grustreninger i forkant av Neverdalsturneringen. I 

turneringen ble det både seier og tap. Etter Neverdalsturneringen ble det treninger og kun 

bortekamper da grusbanen ble et anleggsområde i påvente av kunstgresset. Dette gledet 

ungene seg noe voldsomt til!!!! 

 

Det ble seiere, uavgjort og tap i serien og ungene fikk erfare at kampene ble jevnere og at det 

ikke var over før det var over, noe som ga de større kampvilje og mestringsfølelsen var stor 

når de snudde kamper til både uavgjort og seire. 

 

Det ble turneringer både på Reipå og Halsa og av kamper i sesongen er vel kampen mot 

jentene fra Inndyr verdt å nevne. Det var storvokste jenter som møtte guttene og jentene 

hadde både kraft, harde skudd og godt spill. Enkelte episoder fra kampen snakker guttene 

fortsatt om. Høsten ble en suksess med treninger og kamper på det kunstgressbaneanlegget og 

nå går det fort mot våren og nye treninger, Neverdalsturnering og kamper. 
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Følgende spillere var med i 2012: Nathaniel Krogh, Steinar Sivertsen, Henrik Gjøviken Brun, 

Theodor Sandaa, Emil Pedersen (ikke tilstede når bildet ble tatt), Magnus Solbakken og Eirik 

Økshoff. 

 

Vel møtt igjen gutter!!! 

 

Einar og Egil 

 

Årsmelding fra Neverdal Jenter 04 
 

Spillerstall: Anja Karoline Bang, Aline Sandaa, Rebekka Myrvoll Wenberg, Michell Engen 

Skjellstad, Martine Johansen og Thea Nereng 

 

- Har hatt 6 jenter og forholde meg til. Veldig varierende oppmøte på trening, men bra 

på kamp 
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- Bra oppmøte fra foreldre som heiet jentene sine frem til seierJ 

- God innsats både på trening og kamp. Jentene har vert ivrige etter å lære og det å bli 

bedre som fotballspillere. 

- Vært med på ReipåCup, Halsaturneringen og den prestisjetunge Neverdalsturneringen.  

- Treningsfasilitetene har vært gode. Først trente vi på Sandaa, før vi forflyttet oss til 

kunstgressbanen på Neverdal. 

- God fotballsesong med mange gode opplevelser 

-  

Jan Birger Hansen – avtroppende trener for Neverdal MJ04 

 

Allidrett 2012 
 

Det har ikke vært en fungerende allidrettsgruppe i 2012, da det ikke har lykkes NUIL å finne 

noen som ønsket å ha dette vervet. Oppgavene i dette vervet vil være å finne foreldre på det 

enkelte årstrinn som kan kan være trenere / tilretteleggere for aktivitet for ungene, samt 

fordele halltimene for disse gruppene.  

 

Det at vi ikke har hatt en fungerende allidrettsgruppe har gjort det vanskelig å få til et 

helhetlig tilbud til ungene innenfor allidrett. NUIL håper at det er noen som har lyst og tar 

ansvaret med å få i gang allidrettsgruppen igjen.  

 

De klassene som har hatt allidrettstilbud følger under. 

 

Årsmelding Allidrett 6. klasse 
 

Allidretten for 6. klasse startet opp etter jul og er på torsdager fra 19-20. Vi har hatt ulike 

ballspill som elefantball, kanonball og landhockey. I tillegg var det populært med hinderløype 

med tidtaking. Det har vært oppmøte på 7-8 stykker. Det er litt få, så syvende vil få tilbud om 

å være med framover. 

 

Kjersti V. Gjøviken 

 

Årsmelding Allidrett 3 klassen 
 

I 2012 ble det allidrett i Neverdalshallen med forskjellige aktiviteter for ungene som gjekk 2. 

klasse på våren og 3. klasse på høsten. Det ble lek og aktiviteter samt at de fleste ballspill ble 

prøvd. Det ble også gjennomført skirenn, arrangert av skigruppa, når vær og føre tillot dette så 

alt i alt fikk ungene en variert idrettsvinter. 
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Trenere har vært Brita Solbakken, Kjersti Gjøviken, Egil Økshoff og flere andre foreldre som 

har stilt opp ved behov. 

 

Årsmelding Allidrett barnehageungene 2012. 
 

Barnehageungene hadde i 2012 allidrettstilbud i Neverdalshallen hvor lek og aktiviteter ble 

vektlagt. Dette har vært en fin innføring for ungen i denne aldersgruppen på Neverdal. 

Ansvarlig for allidretten har vært Lena Magnussen. 

 

Årsmelding for skigruppa 2012 
 

Selve skisesongen startet ikke helt før i februar denne gangen med et skirenn da, i februar. 

Dette med fornøyde unger som møtte opp, og selvfølgelig vaffel og saft etter rennet. Det ble 

med det ene rennet pga. Mangel på snø. Fikk et snøfall til i begynnelsen av april som lå en 

liten stund. Så var det plutselig vår i bakkene igjen. 

 

Ellers så er det mye jobb og holde løypenettet fri for busker og ikke minst kvist. 

Så i år som i fjor oppfordrer vi i ski gruppa alle som bruker marka til å ta en kvist eller to inn i 

mellom når dere er i marka, alle monner drar  

 
På våren fikk en del overskudds masse fra kunstgress prosjektet på skolen. Dette tippet vi inn 

ved parkeringa som gjorde at vi fikk utvidet parkeringen en del. Ved hjelp fra Roar Bjerga så 

ble dette planert ut, veldig bra! Stor takk til han!  

Så med ord, sesongen 2012 ble en kort ski sesong. Men koste oss med det vi fikk 
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Til slutt vill jeg takke Arne Lorentsen for brøyting inn til skibrakka og parkeringen der, heilt 

supert . Alle som var med i ski gruppa 2012, og alle andre som har vært med og bidratt på 

noen måte i ski gruppa. 

 
For skigruppa - Terje Werningsen 

 

ÅRSRAPPORT HERRETRIMMEN 2012/2013 
 

Vi er en gjeng ”spreke” gutter i alder fra 20+ til 60+ som møtes til fotballtrening i 

Glomfjordhallen hver tirsdag kl 20.30. Vi startet opp i september, oppmøte har variert fra 

gang til gang, men vi vet jo at enkelte av gutta  sliter med vonde kne og litt stive muskler, da 

er det jo greit å stå over en gang i blant. Skader har vi ikke hatt så mye av, men en liten smell i 

ny og ne må vi regne med.  Selv om det bare er trening så lider enkelte av oss av et vanvittig 

vinnerinstinkt og gir vel litt ekstra for å slippe å tape, men du verden vi har det skøy.  

 

Trimmen vil fortsette ut april denne våren, så håper vi på oppstart til høsten igjen, og da med 

mange nye aktører. Så gutter! er det flere som har lyst å delta, bare møt opp. 

 

Herretrimmen – Kåre og Håkon 
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