
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Årsmelding Neverdal 
ungdoms- og idrettslag 

2014 

  

 



Lederens betraktninger av 2014 
 

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  

 

Vi ønsker å høyne aktiviteten i laget, nye aktiviteter ønskes og vi ønsker å opprettholde de vi 

har. 

 

Vi har gjennomført: Allidrett, fotball, trimpostkasser, Neverdalsturneringa og konsert under 

Sommerdagan ved balløkka på Eidbukt. Skirenn, Neverdalsmarsjen og Nordhesten opp ble 

det dessverre ingenting av i år pga værforholdene. 

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 Det er blitt laget en grillhytte i forbindelse med 

lysløypen, et veldig bra arbeid er utført der. Vi har også i år samarbeidet med skolekorpset 

om Neverdals adventskalender og fikk solgt nesten alle disse. Vi solgte kalendere for ca 150 

000 kroner og disse pengene blir delt likt mellom skolekorpset og idrettslaget.  

Laget har også fått utarbeidet en sportsplan som skal ligge til grunn for vår aktivitet. 

 

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. 

 

 



Det har vært noen lærerike år og begivenhetsrike år i NUIL Jeg har vært så heldig å få vært i 

lag med og blitt kjent med Magne, Vigdis, Monika, Egil, Geir, Terje og Einar for å nevne 

noen, alle disse + alle andre har vært mennesker jeg har satt stor pris på i mitt virke i 

idrettslaget. Jeg har hatt gode folk rundt meg i styret og undergruppene i NUIL som har tatt 

ansvar og fulgt opp ting, jeg føler at vi har vært et bra team. Tusen takk til dere alle.  

 

Tommy Tangstad 

 

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: 

Einar Sandaa (fotballgruppa), Espen Mahrun (allidrett) og Terje 

Werningsen (skigruppa) 

 

Årsmelding fra kasserer 

 
Neverdal Ungdoms- og Idrettslag har i 2014 hatt ett relativt godt år. 

Idrettslaget fikk ett samlet overskudd på 149197,-  korrigert for innbetalt momsrefusjon etter 

kunstgressprosjektet og intern kontooverføring. 

 

Renter og avdrag som følge av lånbyrden, har vært på omtrent 132 000,-. 

Utgifter i forbindelse med Kunstgressbanen var i år på 67 000,-. 

Det er brukt ca 40 000,- på materiell og utstyr og til deltakelse på mesterskap og turneringer 

er det gått 40 000,-. 

Videre er det brukt 40 000,- til oppføring av grillstue i skiløypa. 

Turneringa hadde en omsetning på kr 172 000,- og endte med en netto på kr 100 000,-. Dette 

er en nedgang i omsetning fra året før. Næringslivet sponset turneringen med ca. 25 000,- 

 

Sommerdagan hadde en omsetning på kr 97 000, med ett resultat på 41 000,-.  

Også i 2014 samarbeidet idrettslaget og korpset om salget av adventskalendere, som ga ca. 

65000,- til hver. 

Registrerte medlemmer i år er 175 stk, en liten økning fra i fjor.  

 

Det er viktig at alle som er med i en av aktivitetene registreres og betaler inn medlemskap. 

Viktig økonomisk, men også med tanke på forsikring av medlemmer under aktivitetene. 

Vil for øvrig minne på at medlemmer må registreres på innbetalingen, med navn og fødselsår. 

 

Dan Jonassen 

Kasserer 

 

 
 

 



Årsmelding for fotballgruppa 2014 
 

Fotballgruppa har i 2014 bestått av: Geir Olsen, Tom Høgsand, Bård Øvrebø, Bjørnar Brun, 

Øyvind Wenberg og Einar Sandaa.  

 

NUIL har i 2014 hatt 7 lag påmeldt i serien; 2 jentelag, 3 guttelag og 2 mini mix lag. Til 

sammen har vi hatt 56 aktive spillere fra Neverdal, og i tillegg har vi hatt et barnehagelag som 

har deltatt på et par turneringer. Både Lillejente- og 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, i et svært vekslende vær. Heldigvis 

har vi mange med ATV og brøyteskjær i bygda, så vi greide på mesterlig vis å fjerne 10 cm 

nysnø fra banen på lørdags morgen!  

 

Om ikke lenge sparker vi i gang fotballsesongen 2015. 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! Vi har allerede meldt på lagene for sesongen, og 

i år stiller vi med 6 lag. Det blir de samme lagene som i fjor, med unntak av lillejentelaget 

som utgår ettersom det ikke er nok spillere til å stille et rent jentelag i den klassen i år.  

 

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. Vi håper folk vil stille opp for å 

hjelpe å få ferdig siste del av tribunen før turneringa. Vi håper også å få lagt noen planer for 

en oppgradering av bua etter hvert.  

 

Einar Sandaa – Leder fotballgruppa 

 

 
 

 

Årsmelding 2014 fotball småjenter 00/01 
 

I 2014 har vi vært en spillergruppe på 13 spillere. 11 stk. fra Neverdal UIL og 2 stk. fra Reipå 

IL.  

 

Dette året har vi kjempet om å bli seriemester i J14-serien. Vi lå lenge godt an til å vinne 

serien, men måtte til slutt se oss slått av Grand Bodø. Det ble en flott andreplass i serien. Vi 

har vært med på fem turneringer. I Vintercupen ble det et knepent tap i bronsefinalen. 

Derimot gikk det mye bedre i vår egen turneringen, der vi vant finalen mot Ørnes. Vi vant 

også Reipåcupen. Her ble Grand Bodø slått 1-0 i en meget spennende finale. Vi har også vært 



med på Halsaturneringen og Stopp Volden Cup. I begge disse turneringen ble det tredjeplass. 

Vi kan være veldig stolte av hva jentene har prestert i 2014. GRATULERER JENTER.  

Totalt har vi spilt rundt 34 kamper.  

 

 
 

Jentene som har vært med på laget er:  

Emile Werningsen, Marthe Normann, Ingrid K. Nygård, Celine Stranden, Kamilla Brattøy, 

Tiril Sivertsen, Ida Marie Andersen(Reipå), Sofie Lillegård(Reipå), Maria Olsen, Serine 

Tangstad, Frida F. Jonassen, Sandra Johansen, Synne Bergli Stenvik. 

 

Trener i 2014 har vært Tommy Tangstad og Geir Olsen 

 

 
 

 

Årsrapport Neverdal G14 

 
Laget har i år deltatt i totalt 6 turneringer. Vi startet året med turnering på Inndyr i februar. I 

mars spilte vi Vintercup på Reipå. Neste utfordring var Neverdalsturneringen hvor vi vant vår 

klasse og fikk et napp i vandrepokalen.  I juni var det Reipåcup hvor vi også vant etter en 

spennende finale mot Tverlandet. Vi spilte også Halsaturnering og Stopp Volden cup i Bodø. 

I serien møtte vi lag fra Nordfjorden i nord til Engavågen i sør. For å gå videre til krets-

sluttspill måtte vi vinne med 16 mål eller mer i siste kamp, og utrolig nok greide vi det   



På slutten av året ble laget forsterket med en spiller fra Reipå og en i fra Ørnes. Vi teller nå 9 

spillere og trener sammen med Neverdal G13. 

 
 

Trener 

Bjørnar Brun 

 

 
 

 

 

Årsmelding Neverdal Gutter 2002 sesongen 2014 
 

Følgende spillere har vært del av laget nevnte sesong: Markus Bang, Markus Nilsen 

Werningsen, Julian Krogh, Mathias Wassvik, Jørgen Øvrebø, Sebastian Jensen, Tino 

Svenning, Kevin Sivertsen, Fredrik Heimdal og Henrik Brun. 

 

Laget har deltatt i følgende turneringer: Reipå vinter turnering, Løvold cup i Bodø, 

Neverdalsturneringa, Reipåturnering sommer og Halsa turneringa. Fin innsats og oppførsel i 

alle turneringer og sesongen for øvrig. 

 

Vi har i hovedsak trent to ganger i uka gjennom hele sesongen. En spennende gjeng som blir 

flott å følge videre. 

 

Trenere har vært Bård Øvrebø og Arnt Even Jensen, mens Vivian Nilsen Werningsen har stått 

for alt rundt laget. 

 

Bård. 

 



MG 2004/2005 NUIL 2014 sesongen 
 

Dette har vært en sesong hvor guttene har utviklet ferdighetene sine spesielt med at de har 

blitt mer spillende med samspill og pasninger. Fortsatt er det en del individuelle ferdigheter 

som preger laget i kamper, men forståelsen for at det må være mer samspill og pasninger har 

kommet i stor grad gjennom sesongen. 

 

Guttene har vist stor vilje og engasjement gjennom sesongen med deltagelse Reipå turnering 

vinter og sommer, Neverdalsturnering og Halsaturnering. I serien har de spilt mot lag fra 

Inndyr i nord til Nordværnes i sør. Kampene har for det meste vært jevne resultatmessig og 

guttene har fått en forståelse for at det mer moro og utfordrende når motstanderen er 

jevnbyrdig. 

 

For de største guttene har dette vært siste året med femmer fotball og overgangen til sjuer 

fotball står for tur. Det blir spennende å følge de videre inn i sjuer verdenen med vektlegging 

på samspill og pasninger Bilde under er fra Halsa turneringer – ikke alle som var med på 

bildet. 

 

 
 

Følgende har vært med på laget; Eirik Økshoff, Henrik Brun Gjøviken, Theodor Sandaa, Emil 

Johansen, Magnus Solbakken, Benjamin Brandtzæg, Nathaniel Krogh, Peder Nilsen, Steinar 

Sivertsen og Loke Hansen. Trener har vært Egil Økshoff. 

 

 

 
 

 

 

 



Årsmelding 2014 – G8 mix 

 
G8 mix har vært en blandalag med spillere fra 2. og 3. klasse.  

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, Sigve Sandaa, Snorre Sivertsen, 

Jøran Engen Skjellstad, Preben Roska Andersen og Lotta Vesterås.  

 
Bilde fra Halsaturneringa 2014: Fra venstre: Lotta, Jøran, Sigve, Snorre og Lovise. (Preben 

var ikke tilstede).  

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

Reipåturneringa og Halsaturneringa. I tillegg har vi spilt 10 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.  

 

 
 

 

 

 



MIX 07 - 2014 
 

En uke før Neverdalsturneringa i fjor påtok jeg meg trener oppgaven for daværende 

1.klasse.Som består av 4 jenter og 4 gutter. Dette ble litt tynt, så vi lånte en gutt fra 

barnehagelaget, og ett par stykker fra G06. 

 

Laget har deltatt på Neverdalsturneringa, Reipå Cup, Halsa turneringa og i serien.  

Resultatene er i grunn ikke så viktige for disse små, men det var stor fremgang fra oppstart 

hvor det for det meste ble tap, til slutten av sesongen hvor de begynte å vinne litt. 

Det har vært morsomt å se utviklingen til ungene fra oppstart, hvor noen knapt turte sparke 

ballen, til slutten av sesongen hvor de gikk inn i dueller med stort pågangsmot.  

 

Det har vært ganske tungt å være alene med alt, så nå ser jeg frem til ny sesong sammen med 

Bente Breivik og mix 1. og 2. klasse. 

  

Randi Haug. 

 

 
 

Årsmelding skigruppa 2013/14 
 

Skigruppa har vel sjelden opplevd så lite snø som denne sesongen. Løypenettet var ikke åpent 

en gang pga. Manglende snø. Men uansett så det ut til at marka ble brukt flittig allikevel. 

 

Kom tidlig i gang med bålhus prosjektet, fikk satt kreosot stokkene i juni. Så de kunne stå 

sommeren og sette seg. Ut på høsten kom vi gang med å sage ned tømmer og barke det.  

Mye arbeid, men det var vært det. Var heldig med været ut over høsten så vi fikk opp råbygg, 

lagt taktro og papp uten nedbør  

 

Fikk testet ovn og innviet i november. Håper med dette at alle som vill bruke denne 

bålplassen bruker bjørk ved. Har prøvd gran den spruter ut over bord og gulv (Lager stygge 

merker) Og tar vare på den som om det skulle vært deres eget  

 



Vill tilslutt takke alle som har vært med fra skigruppa på dette prosjektet for en super innsats. 

Og en stor takk til Øyvind Neverdal som har vært til meget stor hjelp for dette prosjektet.  

 

 
 

For Skigruppa NUIL – Terje Werningsen 

 

 
 

Årsmelding fra allidrettsgruppa 2014-2015. 
 

Allidrettsgruppa har denne sesongen bestått av Espen Maruhn, Kjersti Gjøviken og Knut 

Sivertsen. Vår oppgave er å skaffe trenere og legge til rette slik at barna på Neverdal har et 

fritidstilbud i form av lek og idrett. 

 

De gruppene vi har hatt: 

 

Gruppe Ansvarlig 

Barnehage Line M. Krogh 

1.-2. Klasse Åge/Lene Magnussen, Bente Breivik og Thomas Lorentzen 

3.-4. Klasse Knut Sivertsen/Mehmet K. Andersen 

5.-7. Klasse Marlene B. Karlsen, Arnt Even Jensen, Espen Maruhn, Lill Tone 

Grytvik og Ole Morten Vesterås 

 

Treningene er i Neverdalshallen. Når skigruppa har skirenn oppfordrer vi alle som er med på 

allidretten om å stille opp på skirenn.  

 

Vår 2015 arrangeres det Åpen hall på Ørnes fire fredager fra og med uke 4. Alle gruppene er 

oppfordret til å bruke dette tilbudet. Det vil bli arrangert mange forskjellige aktiviteter og 

tilbudet er fra kl. 17-20. 

 

Det er en utfordring å skaffe trenere til allidretten så undertegnede vil anbefale man til neste 

år prøver å gjøre som Ørnes idrettslag og bruke lag/foreninger med ønske om å rekruttere nye 

medlemmer (Sykkelklubben/Svømmeklubben etc.). Behovet for trenere vil bli redusert og 

man vil kunne få brukt mer kompetente instruktører.  

 



Dette fordrer imidlertid at man er tidlig ute og kartlegger/inngår avtaler med de forskjellige 

lag/foreninger. 

 

Allidrettsgruppa v/Espen Maruhn 

 

 
 

ÅRSRAPPORT NUIL OLDBOYS FOTBALL 
 

Vi startet opp i september på Neverdal kunstgress med godt oppmøte, en del yngre gutter 

(under oldboys alder) har ønsket å trene med oss, det synes vi er bare skøy for da må vi 

gamlingan gi alt vi har og mulig litt mer, i håp om å holde følge.  

 

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. Av og til spiller de eldste mot de yngste og da blir det alltid litt ekstra innsats, 

noe som kjennes i skrotten de 2 – 3 neste dagene.  

 

Vi starta opp på Neverdal kunstgress tidlig i høst og utetreningen varte til slutten av oktober, 

da flyttet vi over til Glomfjordhallen. En del frafall når vi flytter inn, men vi har klart å 

opprettholde et antall på 10 til 15 spillere og vi fortsetter inne til det på nytt blir forhold for 

fotball på Neverdal kunstgressbanen. 

 

Trimmen foregår på tirsdager kl 2030. Så gutter! Er det flere som har lyst å delta er det bare å 

møte opp. 

 

Håkon Taraldsen – herretrimmen 

 

Årsrapport 2013 – 2014  NUIL damer 

 
2013. 

Startet opp NUIL Damer 7/10  

15 ivrige damer meldte seg inn i NUIL. Trening mandager 20:30- 22:00 i Glomfjordhallen.  

Alt av utstyr kjøpte vi inn privat (baller, vester, kjegler, førstehjelp). 

Treningsoppmøte innesesong okt- april var veldig stabilt! 10,5 i snitt per trening. 

Div oppvarmingsleker: nappe haler, snipp og snapp, finsk kanonball. Deretter spill. 

Dugnad: Solgte 20 adventskalendere. 

 

2014. 

BIB Cup i Bodø 6-8 mars. Tapte gruppespillet. 

 

I mai kjøpte vi oss personlig draktsett. Mottok draktsettet like før lagfest 24 mai:D 



Vi grillet og hadde hagespill konkurranser.  

Snurr snurr                                Nudde i skuddet   Frisbeegolf 

         Fotball crocket     Ball i bøtte              Fotball bowling 

 

 
 

10 av de 15 som var med fra starten, sluttet på laget iløpet av første halvår. Av forskjellige 

årsaker (graviditet, alder, jobb, flytting).  

Reipå cup 13-15 juni 

 

 



Sommeren 2014 trening mandager 20:00- 21:30 kunstgressbanen på Neverdal.  

6 nye spillere begynte på laget. Dårlig oppmøte gjennom hele sommeren. 

 

Haaland cup Mo i Rana 14-16 november.  

 

 

Nord Norges morsomste bedriftsturnering!   

Vi klarte heldigvis å stille lag, 10 spillere. 

13 damelag. Vi kom på 2 plass!   

 

 

 

 

Oktober- desember. Avblåst noen treninger pga for 

dårlig oppmøte. 

 

Dugnad: solgte 30 adventskalendere.  

 

Håper vi klarer å få med flere damer nå i starten av 2015, slik at vi kan fortsette med dette 

tilbudet  

 

MVH  Lagleder Bente Johnsen 

 

 
 

Årsrapport fra trimkassegruppa 2014 
 

Sommertrimmen 2014 varte fra 1.mai til 1. november. Trimkassene finner du på følgende 

steder: Åsen, Neverdalsmarka, Glomneset, Selstadmarka, Sørhesten og Nordhesten. Ønsker 

du å gå til diplom, må du greie 100 poeng. Hver tur gir fem poeng med unntak av en tur til 

Sørhesten som gir ti poeng. 

 

Åsen har flest besøk med Neverdalsmarka som en god nummer to. Hvis du er ute etter en 

krevende tur, anbefales Sørhesten. Husk vann hvis du går dit.  Er været bra, er det fint å 

fortsette til Mellomhesten og Nordhesten. Ta med kikkert og fotoapparat. Foretrekker du en 

lettere tur, anbefales Selstadmarka. Det er flatt terreng hele veien. Diplomene deles ut i 

desember. 

 

Første mai begynner sommertrimmen 2015. Sørg for gode sko til sesongen starter. Du trenger 

ikke siste mote innen treningstøy for å få en bra trimtur. Her snakker jeg av egen erfaring. Det 

er vel en måned igjen av vintertrimmen. Har du ikke greid 100 poeng, er det ennå tid til det. 

Lykke til! Skulle noen ikke ha mottatt diplom, vær snill å si fra til Magnar. Jeg ønsker dere 

alle et godt trimår. 

 

Magnar Husteli 

 



 
 

   
 

 
 

 

 

 


