Troms idrettskrets Hederstegn 2018
Hederstegn for administrativ innsats tildeles:
Hederstegnet for administrativ innsats kan tildeles personer som over lengre tid har lagt ned betydelig arbeid
for Tromsidretten. Hovedvekten legges på tillitsverv på kretsnivå og høyere nivå. Trenere og dommere kan også
tildeles hederstegnet.

Klara Stensvåg

IF Skarp

Klara har gjort en imponerende innsats for fotballidretten i
20 år, på klubb-, krets- og forbundsnivå.
På klubbnivå har hun vært lagleder i både aldersbestemte
klasser og på seniornivå.
I Troms fotballkrets har hun vært leder fra 2008-2012. Her
ble hun historisk, da hun var den første kvinnen til å bekle
dette vervet. Hun har også vært nestleder og sittet i styret i
flere år.
På forbundsnivå har hun vært styremedlem i Norges
Fotballforbund i to år (2012-2014), og hun har vært – og er
fortsatt med i flere viktige komiteer og utvalg.
Hun har tatt NFF’s lederkurs nivå 1-3, og også vært foreleser
på slike kurs.

Trond Sandelin

Rotsundelv IL Trond Sandelins innsats kjennetegnes ved sin allsidighet i
arbeidet for idretten.
Han har gjort en stor innsats for idrettene orientering,
friidrett og fotball, og kanskje aller mest i skiidretten.
Han har vært instruktør og trener på alle nivå, deriblant
trener i langrenn i Tromsø, Skjervøy og Rotsundelv, og
kretslagstrener i en årrekke i Troms Skikrets. Trond har vært
trener for et kvinneprosjekt som også involverte løpere fra
Finnmark skikrets, og han har også vært leder under mange
Norgescuprenn og NM.
Han har i tillegg erfaring som trener for samisk skiidrett, for
det norske para-landslaget, for nord-norsk skilinje.

Hederstegn for individuelle idretter og lagidretter tildeles:
Hederstegnet kan tildeles idrettsutøvere og lagidretter på seniornivå som har utført en eller flere
idrettsprestasjoner på høgt nivå i nasjonal og/eller internasjonal sammenheng. Hederstegnet kan også tildeles
deltagere i lagkonkurranser for individuelle idretter og enkeltutøvere i lagidretter på seniornivå.

Andreas Nygaard

Burfjord IL

Andreas har prestert helt i toppen i langløp langrenn, der
han i 2016/17 sesongen har langløpsseire i Kina og Kaiser
Maximilian Lauf.
I 2017-18 gjennomførte han en enda bedre sesong, med
den imponerende seieren i Vasaloppet og
Birkebeinerrennet.
Han presterte også en veldig sterk 2.plass sammenlagt i
Visma Ski-Classics i 2018.

Andreas er også en positiv bidragsyter for andre utøvere i
skimiljøet.

Tom Høgli

Tromsø
idrettslag

Tom Høgli har spilt 49 landskamper i fotball for Norge.
Tom startet sin fotballkarriere for Skånland OIF, og har
spilt for både Tromsø idrettslag og Bodø Glimt før har
fortsatte som proffspiller i utlandet, med spill for både
Club Brügge og FC København.
Tom har også et sosialt engasjement for idretten og har
bidratt svært positivt for idrettens inkluderingsarbeid.

Bjørn Øivind Berger

IL Pioner

Bjørn Øivind er to ganger verdensmester i sin idrett – og
innehar verdensrekorden stavsprang paraidrett.
Han hevder seg også i høyde og tresteg, og fikk i 2016
bestemannspremien i friidretts-VM for parautøvere.
Bjørn Øivind skaper stor stemning på friidrettsstadion og
er en inspirasjon for idrettsinteressert ungdom både i
lokalmiljøet på Finnsnes, og regionalt og nasjonalt.

Vilde Nilsen

Kvaløysletta
Skilag/
Tromsø
Skiskytterlag

Vilde er bare 17 år, men har allerede prestert med
fantastiske resultater på seniornivå, med sølv i
langrennssprinten og en veldig lovende femteplass i
skiskyting i Paralympics i PYEONGCHANG i 2018. Vilde
presterer både i langrenn og skiskyting, og til tross for sin
funksjonshemming hevder hun seg godt i konkurranse
med funksjonsfriske. Vilde er et godt forbilde for alle,
med sin store innsats for å nå sine mål og drømmer selv
om hennes forutsetninger har vært tøffere enn de fleste
andre 17 åringer.

Erik Valnes

Bardufoss
OIF

Erik har gjort en rask karriere i langrenn, til tross for sin
unge alder på 22 år. Han har mange gode resultater
spesielt i sprintlangrenn, og toppet dette med å bli U-23
verdensmester i 2018, som den første skiløperen fra
Troms som har klart dette.
Erik er en inspirasjon for de mange unge skiløperne fra
Troms som har en drøm om gode resultater.

Kvaløysletta Skilag
stafettlag kvinner
Merethe Myrseth

Berthe Anette
Svenkerud

Sølvmedalje i NM stafett langrenn 2018 på Hamar.
Kvaløysletta
Skilag

Kvaløysletta
Skilag

På første etappe: Merete Myrseth. Merete reiste over til
Salt Lake City i USA for å satse på ski og kombinere
satsinga med studier. Det var hardt, men hun stortrivdes
– og oppnådde gode sportslige resultater. Og når hun
kommer tilbake får hun altså oppleve dette
høydepunktet sammen med lagvenninnene.
På andre etappe: Berthe Anette Svenkerud,
småbarnsmor og lege. Vi tar av oss hatten for at hun på
toppen av alt klarte å forberede deg så godt til NM på ski.
Hun har gått for dette stafettlaget i hvert fall de tre siste

årene og opplevd bedre og bedre resultater med laget for
vært år.

Silje Theodorsen

Kvaløysletta
Skilag

Og så ankerkvinnen Silje Theodorsen. Silje som allerede i
2012 tok norsk gullmedalje på sprintdistansen under
ungdoms-OL. Silje kombinerer nå skisatsingen med
jusstudier, noe hun i et intervju sier er med å gi henne en
bedre balanse mellom skisatsing og livet ellers.

Troms idrettskrets Ildsjelpris 2018
Ildsjelprisen tildeles en person som har gjort en betydelig frivillig innsats på
grunnplanet i Tromsidretten. Denne personen kan enten være trener, tillitsvalgt eller ha gjort annen frivillig
innsats i idrettslaget.

Grethe Antonsen
Holm

Harstad IL

For denne ildsjelen er ingen oppgave for liten og ingen
for stor.
Grethe har stått på med alt - fra vaffelsteking,
matservering, lotteri og andre dugnadsprosjekt - til å sitte
i HIL-styret i seks år, i Harstad Idrettsråd i 15 år – og i
tillegg i NIF’s idrettsrådutvalg i fire år.
Hun kjennetegnes av allsidighet og brenner for flere
idretter, som Håndball, ski og fotball.
Spesielt verdifullt har integreringsarbeidet hun har gjort i
Harstadidretten vært.
Mottoet hennes er: Alle skal med.
Grethe er en utpreget stayer og ja-menneske, som har
gitt- og gir mye av deg selv til idretten.
Hun er også den første kvinnen som mottar denne prisen.

