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Lederens betraktninger av 2013 

   

Året 2013 var tenkt som et år uten de store prosjektene noe vi klarte med glans 

  

Neverdal U&IL er et lite men godt drevet idrettslag med forholdsvis god økonomi til 

tross for de lån vi står til ansvar for, men skal det fortsette slik så må vi fremdeles stå 

på og yte den dugnad som kreves. Vi opplever at det kan være særs vanskelig å få 

folk til å ta et trenerverv. Folkens……det ekke farli å være trener, det er gøy 

Allidretten er vel kanskje de som sliter mest med akkurat det, dessverre….  

  

Vi vil prøve å høyne aktiviteten i laget, nye aktiviter ønskes og vi ønsker å 

opprettholde de vi har. Siden sist årsmelding så har vi vel kjørt i overkant i et år 

med volleyball, et tilbud som har slått veldig godt an blant de voksne   

Men om noen ønsker å starte opp med noe nytt for den yngre garde så setter vi stor 

pris på tips, send gjerne på nessakongen@hotmail.com .  

  

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

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

Eidbukt. Konserten på balløkka ble i år helt fantastisk med i overkant av 800 inne på 

den vesle balløkka. Der vil jeg bare si at vi er heldige som har hatt Egil, Kristine og 

Børge i bresjen for arrangementet. Vi har hatt 6 styremøter.  

  

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 156 000 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.  

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.  

  

Hilsen  

  

Tommy Tangstad  
 

mailto:nessakongen@hotmail.com


Det sittende styret har vært: Tommy Tangstad, leder  

Egil Økshoff, nestleder  

Dan Jonassen, kasserer  

Adele Neverdal, styremedlem  

Marius Karlsen, styremedlem   

  

Representanter fra undergruppene i styret:  

Geir Olsen (fotballgruppa), Linda Sandaa (allidrett) og Terje Werningsen (skigruppa)  

 

     
 

Årsmelding for fotballgruppa 2013 
 

Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Geir Olsen, Tom Høgsand, Bård Øvrebø og Einar 

Sandaa.  

 

NUIL har i 2013 hatt 7 lag påmeldt i serien; 3 jentelag, 3 guttelag og et mini mix lag. 

Til sammen skulle dette bli 64 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 med Neverdalsturneringa i mai, den første turneringa på ny 

kunstgressbane. Det var en fornøyelse for store og små. Gjestende lag syntes vi hadde 

fått et flott anlegg. Det har vært veldig moro å kunne spille turnering og seriekamper 

på den flotte banen vår. Virker som treningsiveren blant de unge er blitt større. Det er 

stort sett aktivitet på banen hver dag.  

 

Om ikke lenge sparker vi i gang fotballsesongen 2014. 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 et 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! 

 

Takk til alle som har stilt opp på dugnad for Neverdal UIL. 

Det er viktig for barna våre. 

 

 

 



Årsmelding 2013 fotball småjenter 99/00 
 

Da har vi hatt nok et år med et samarbeidslag mellom Neverdal og Reipå. Vi har vært 

8 jenter fra Neverdal og 4 jenter fra Reipå. 

Jentene har blitt godt kjent med hverandre, så samarbeidet har gått veldig bra. 

 

I år har vi hatt 12 seriekamper og vært med i 5 turneringer . I de fire lokale 

turneringene har vi ikke hatt marginene på vår side. Vi røk i semifinalen i alle fire 

turneringene. På Stopp Volden tapte vi 3-2 i kvartfinalen for Grand Bodø. Dette 

Grand-laget ble for øvrig uoffisiell norgesmester i 11’er fotball. Må si det står respekt 

av hva jentene presterte, selv om det ble tap.ngen. 

Totalt har vi altså spilt rundt 34 kamper.  

 

Jentene som har vært med på laget er:  

Nadia Nilsen, Julie Olsen, Kamilla Karlsen, Emile Werningsen, Marthe Normann, 

Ingrid K.Nygård, Celine Stranden, Kamilla Brattøy, Martine Skorbakk(Reipå), 

Johanne Sletten(Reipå), Ida Marie Andersen(Reipå), Sofie Lillegård(Reipå),  

 

Trener i år har vært Geir Olsen. 

Lagleder har vært Hilde Skorbakk 

 

Mvh 

Geir Olsen 

 

     
 

Årsmelding for lillegutt 2001. 
 

Laget har i år bestått av 9 spillere. Vi har hatt to treninger i uka i tillegg kamper og 

turneringer på Inndyr, Neverdal, Reipå, Halsa og Bodø.  

Flott oppmøte og innsats på trening og i kamp! 

 
Trener: Bjørnar 



Årsmelding gutter 2002 sesongen 2013 
 

Laget har bestått av følgende spillere: Markus Bang, Tino Svenning, Krister 

Lorentsen, Julian Krogh, Fredrik Heimdal, Jørgen Øvrebø, Marcus Nilsen, Kevin 

Sivertsen 

 

I tillegg til disse har det også vært nødvendig i enkelte kamper å låne spillere fra laget 

over. Laget har deltatt på Reipåturnering og Halsa turnering i tillegg til serien. Dette 

var første år vi spilte syver fotball. Stort sett har guttene behersket dette bra. 

 

En fin gjeng,som har stort potensiale om fokus er på fotball. 

 

Bård 

     
 

Årsmelding 2013 MG 2003 – 2004 

 
Årets sesong har guttene vært med på Reipå turnering (vinter og sommer), vår egen 

Neverdalsturnering og Halsaturneringen. Her har de fått møte god motstand og 

guttene har fått føle at nivået i kampene blir høyere og høyere. I serien har de spilt 

mot lag fra hele kommunen og en tur til Tjongsfjorden har det blitt. Det har vært gode 

prestasjoner denne sesongen og laget har et bra grunnlag for å bli bedre ved at de blir 

mer konsentrerte og fokuserte på å spille fotball når de skal spille fotball. 

 

I noen kamper har begge trenerne vært fraværende og da har noen sporty mødre stilt 

opp som lagledere og disse kampene har gitt seire, så trenergjerningen til Einar og 

Egil har hengt i en tynn tråd innimellom. 

 
Guttene som har vært med i 2013 har vært Mathias Wassvik, Henrik Brun 

Gjøviken, Egil Økshoff, Theodor Engen Sandaa, Magnus Solbakken og Emil 

Johansen. Trenere Einar Sandaa og Egil Økshoff 



 
 

Årsmelding 2013 for Neverdal J 08/09/10 

 

Lagleder: Siw Heidi Wenberg, Trener: Elise Karlsen, Medtrener: Kjell-Peter Bang 

 

Laget har bestått av følgende jenter; Rebekka Wenberg (2003), Michelle Engen 

Skjellstad (2003), Martine Gjersvik Johansen (2003), Aline Sandaa (2004), Anja 

Karoline Bang (2004), Thea Celinn Nereng (2005) 

 

Lagets motto: "Tap og vinn med samme sinn" :) 

 

Vi har måttet låne guttespillere fra de andre NUIL-lagene pga. vi er så få. Ikke alltid 

like populært hos standhaftige jenter som ønsker å klare seg selv. Men under kampene 

har de sett at det var lurt å ha med ekstra spillere. Takk til de guttene som har vært så 

snille og stilt opp for oss! :) 

 

     
 

Laget har vært med på turnering på Reipå og Neverdal. Halsaturneringen valgte vi å 

trekke oss fra da vi ble for sårbare med for få spillere. Ellers har vi spilt alle kamper i 

serien. Vi var meldt opp i feil aldersgruppe i serien, noe jentene reagerte på. Spesielt 

de eldste som holdt litt igjen i kampene da de var redde for å skade de yngre spillerne. 

Det ble stor forskjell å spille på turneringene i forhold til serien pga. alder på 

motstandere. Vi opplevde også litt stress på enkelte kamper i serien da klokkeslett i 

kampoppsettene ikke stemte med motstanderlagenes klokkeslett, samt at det ikke 

dukket opp dommer. 

 

 



Jeg som trener har ikke følt at jeg har kunnet yte mitt beste da jeg; for det første 

jobber turnus, og for det andre har slitt med litt helseplager, for det tredje har lite 

erfaring med fotball. Jeg har vært avhengig av at andre har stilt MYE opp. Det har 

vært tungt å få kabalen til å gå opp til tider, mye arbeid, men vi har gjort vårt beste. 

Retter stor takk til medtrener Kjell-Peter Bang, lagleder Siw Heidi Wenberg, og 

resten av foreldrene som har stilt opp for jentene!!! Neverdal J 08/09/10 er et lag 

bestående av 6 unike, flotte, flinke, og bestemte jenter ;) 

 

Mvh, Elise Karlsen 

 

Årsmelding 2013 – Minimix 7-8 år 
 

Neverdals yngste fotballag i 2013 het Minimix 7-8 år, og bestod av 1 jente og 5 gutter 

fra 2. klasse, og 4 gutter fra 3. klasse (årskull 2005 og 2006).  Noen hadde spilt fotball 

fra før, men de fleste var ferske fotballspillere da vi begynte med treninger for laget 

høsten 2012. Det har vært en fin gjeng å trene, og de har hatt veldig god fremgang på 

banen. Det har vært tap og vinn med samme sinn, og stor felles glede for hvert mål og 

seier som har kommet!   

 

De som har vært med på laget er: Lovise Einvik Solbakken, Elias Bergli, Sigve 

Sandaa, Snorre Sivertsen, Jøran Engen Skjellstad, Preben Roska Andersen, Nathaniel 

Krogh Svenning, Peder Hellervik Nilsen, Steinar Johan Sivertsen og Loke Hansen.  
 

 
Bilde fra Neverdalsturneringa 2013: Bak fra venstre: Peder, Snorre, Elias og Jøran. 

Foran fra venstre: Sigve, Steinar, Nathaniel, Lovise og Preben. (Loke ikke tilstede).  

 

     
 

Laget har vært med på 4 turneringer denne sesongen: Reipå Vintercup, 

Neverdalsturneringa, Reipåturneringa og Halsaturneringa. I tillegg har vi spilt 9 

seriekamper, fra Tjongsfjord i sør til Inndyr i nord.  



Takk til foreldre som har vært med å heie på ungene, og som stiller opp på kakesalg 

og dugnader! Takk for en hyggelig fotballsesong  

 

Einar Sandaa, trener.  

 

Minigutt 07/08/09 
 

Våren 2013 var det en gjeng med gutter som følte seg helt klar for å spille fotball. De 

fikk derfor starte opp med treninger og deltok på sin første turnering på Reipå i juni. 

Det var stor stas å få på seg drakter og innsatsen var upåklagelig. Guttene brydde seg 

ikke om det ble tap eller seier, men fikk ny lærdom for hver kamp, som de benyttet 

seg av i neste kamp. De fortsatte med treninger fram til høstferien og tok litt motvillig 

vinterpause. 

 

 
  

Fra venstre Magnus, Teodor, Nikolai, Sindre, Sigurd og Karl Richard 

 

Hovedtrener Bente Breivik og assistent Kjersti Gjøviken 

 

 

 
 

 

 

 



Årsmelding allidrett 2013 
 

I år har det igjen vært aktivitet i allidrettsgruppa. Denne sesongens allidrettsgruppe 

består av Linda Engen Sandaa, Espen Maruhn og Kjersti Gjøviken. Vi har jobbet med 

organisering av oppstart og gjennomføring av allidrettstilbudet og med å skaffe 

trenere. Om lag 40 barn fra 1.-7- trinn har deltatt fordelt på 4 grupper, samt ca 15 barn 

har deltatt på åpen hall for barnehagebarn. 

 

Aktivitetene har i høst vært hovedsakelig inne i hallen, og nå blir det mer 

uteaktiviteter i form av skøytegåing og ski. 

 

Leder allidrett – Linda Engen Sandaa 

 

 

     
 

 

Allidrett 7. klasse 
 

Det har vært en trivelig gjeng å ha med å gjøre. Vi har hatt ulike aktiviteter som 

elefantball, landhockey, håndball, høydehopp, bueskyting, klatring, skating, skøyter 

og laget et eget spill som vi har kalt volley. Det har vært totalt 10 av syvende 

klassingene innom, men som regel er det mellom 6-8 på treningene. Det er plass til 

flere Det er fint å se at allidretten spesielt når de som ikke er med på fotball og det 

er viktig med flere aktivitetstilbud i idrettslaget. 

 

Kjersti Gjøviken 

 

Volleyball 
 

Det var en gang to husmødre som tenkte at de gjerne skulle spilt litt volleyball. Etter 

hvert fikk de med seg flere og ryktene gikk om en god og useriøs stemning, så flere 

kom til, også fra nabobygda. Etter sommerferien var det noen ganger vi var nede i fire 

stykker, men plutselig var den tid over. På det meste har vi vært 19 stykker på trening 

:) Siden mange ikke har spilt volleyball på mange år, så er det ikke til å stikke under 

en stol at det forekommer en del fantastiske krumspring (og knølete mottak), som gjør 

at latteren sitter løst på treningene. Husker du at det var morsomt å spille volleyball på 

ungdomsskolen, så er du rett i målgruppen. Velkommen skal du være.  

 

 

 

     
 

 

 

 



ÅRSRAPPORT FOR NUIL DAMER 
 

September 2013 startet vi opp med damefotball. Vi er 14 damer som har betalt vårt 

medlemskap til NUIL, med dette får vi trene inne i Glomfjord og disponere 

kunstgressbanen til våren.  

 

Laget kaller vi for Hompti Dompti, og er et turneringslag som satser på ca. 4-6 

turneringer i året. Vi er et trivselslag med damer i alderen 15–45år og alle er 

velkomne til å delta.  

 

Eileen og Bente. 

 

ÅRSRAPPORT HERRETRIMMEN 2013/2014 

 

Trimmen, som går tirsdager kl. 20:30, har vært godt besøkt av fotballgutter fra flere 

generasjoner - på Neverdal kunstgress utover høsten og i Glomfjordhallen i vinter. 

Det har vært godt oppmøte, 10 – 15 deltakere. Vi kan rapportere om godt stor 

idrettsglede og innsats etter beste evne. Det har vært svært få skader så langt. 

På hver trim skåres det ca. 50 mål, opptil flere av dem er vakre.  

 

De fleste spillerne er også dommere, men godtar likevel andre dommeres avgjørelser.  

Noen ganger blir lagene ujevne, da kan en grei regel gjøres gjeldende: Siste målet 

vinn heile skiten. 

 

Møt gjerne opp, det er plass til flere. 

 

Kåre og Håkon 

 

 
 

Årsmelding for skigruppa 2013 
 

Skigruppa måtte vente på snøen til 24.01.13 da ble Neverdal skianlegg erklært 

åpna. Med litt lite snø. Kom da store mengder snø ettervært. Skigruppa fikk kjørt 3 

skirenn i løpet av denne sesongen med forholdsvis gått oppmøte, noe som vi håper 

vill fortsette . 

 

Ellers fikk vi frakta inn kreosot stokker på innersia av vatne som vi skulle bruke til 

nybrua. Bru ble bygd i løpet av sommer/høsten. Denne brua kommer gått med når 

isen ikke er sikker. Da vill det bli oppkjørt løype inn i botne ned Kvannbakkan bort 

myra, over nybrua, trase opp og inn i eksisterende Køvdalløype. Med andre ord så er 

vi ikke avhengig av isen lenger for å få en løype inn i botne og rundt   

Når isen er trygg vill løypa gå over isen. 

 



Vil også benytte anledningen til takke alle som har vært med og bidratt til den nye 

brua Ellers gror det gått med kvister i løpet av en sommer. Så for de som bruker 

marka sommer og viner er det bare å ta med noe klippe eller sage med og kvest i vei. 

Det setter skigruppa stor pris på. Dette gjelder jo primært lysløypa og 

Køvdalstraseet.  

 

     
 

Til slutt vill jeg takke Arne Lorentsen for super hjelp med brøyting av vei inn til ski 

brakka og ellers alle andre som har vært med og bidratt i ski gruppa denne sesongen 

 

 
Nybrua på innsia av vatne. Som venter på snø! 

 

 
Tidlig i mars 2013, en flott dag! 

 

Leder Skigruppa – Terje Werningsen 



Årsrapport fra trimgruppa 2013 
  

Sommertrimmen (1mai-1nov 2013) ble en stor suksess. Stadig flere Neverdalinger 

finner veien til trimkassene i sommerhalvåret. Av de seks trimmålene er det 

spesielt Sandååsen og Neverdalsmarka som har mange besøk. Under sommertrimmen 

var det hele 18 trimmere som nok poeng til pokal. Omtrent 40 andre mottok diplomer. 

I 2013 var det mange nye pokalvinnere og det er kjempehyggelig. Sandååsen blir også 

besøkt av en god del trimmere fra Ørnesområdet.  
 

     
  

Når det gjelder Sørhesten og Nordhesten kommer det besøkende fra hele kommunen 

dit. Flere utflyttede meløyfjerdinger "må" ganske enkelt ta en tur til Hesten når de er 

hjemme på ferie.   

  

Hvis du går tur til Selstadmarka eller Glomneset, møter du ikke så mange turgåere 

som på de andre stedene... Liker du flatt terreng, er Selstad stedet for deg. Er du glad i 

å fiske med fiskestang, ta turen utover Glomneset. På Neverdal er det bare å velge for 

vi har all slags terreng.  

  

Første mai starter sommertrimmen for 2014. Før den tid er det bare å forberede 

og motivere seg for trimsesongen. Det er en billig investering å gå tur. Sørg for gode 

sko. Til høsten deles det ut diplomer til dem som har gått til 100 poeng. 

Neverdalsmarka, Sandååsen, Glomneset og Selstadmarka fir 5 poeng pr besøk til 

trimkassene. Drar du til Sørhesten får du 10 poeng pr tur. Besøker du Nordhesten blir 

det 5 bonuspoeng. Ha en fin trimsesong.  

  

Neverdal 6 mars 2014.   

  

Magnar Husteli   

Trimgruppa  

 

 

 


