
Klubbens potet

Anne Bjørkli
Anne kommer fra Josefvatn

IL. Hun stiller alltid opp, 
med tidtaking og saft 
sommer som vinter, i 

allslags vær. Idrettslaget er 
veldig glade for å ha deg 

som frivillig.



Klubbens potet

Cecilie Sigvaldsen
fra Lyngstuva Sportsklubb  har i mange år 
stått på for å holde liv i sportsklubben. 

Hennes innsats for klubben har vært 
uvurderlig og alle i og rundt klubben har nytt 

godt av hennes mange iherdige timer for 
både å arrangere kamper, både 

aldersbestemt men ikke minst all jobben 
rundt klubbens seniorlag. Hun styrer både 

under kamper, men deltar og administrerer 
masse rundt både drift og har gjort en 
fantastisk innsats for å vedlikeholde og 
oppgradere klubbhuset! Cecilie er en 

fremragende kandidat til dette rundt heder 
for personer som holder hjulene i gang for 

både publikum og lagene!



Klubbens potet

Ellen Spets

fra Bardu IL stiller opp der det trengs 
både i sekretariatet, 

dommeransvarlig, café, innkjøp osv. 
Hun stiller på alle typer 

arrangementer enten det er fotball, 
håndball eller annen idrett i vårt 

idrettslag. Ellen har også vært trener 
og oppmann de siste 10 årene. Turn er 

en av gruppene hun har vært mest 
aktiv i, i tillegg til fotball og håndball. 



Klubbens potet

Tormod Johnsen
fra IF Kilkam har en finger med i alt 
som skjer knyttet til løypenettet i 
Kilbotn. Han er 75 år og fremdeles 
aktiv etter flere årtier i dugnadens 
ånd. Han, kona og sønnen vant for 
noen år siden Harstad Sparebank`s
ildsjelprisen for denne langvarige 

innsatsen.



Klubbens potet

Roger Karlsson
fra Tromsø Ishockeyklubb er klubbens 
altmuligmann. Tilbyr seg ofte og sier 
alltid ja til å bidra. Han sliper skøyter, 
vanner is, er speaker, reparerer utstyr, 

bygger hyller og er fantastisk med 
våre utøvere. Fra de minste, til de 
eldste. Virkelig klubbens potet. Vi 

setter utrolig pris på Roger i Tromsø 
Ishockeyklubb



Klubbens potet

Espen Hustad

fra Kjøllefjord Svømmeklubb er med 
på det meste. Han er trener, er med 
på stevner, montere utstyr i bassenget 
mm. Trenger klubben hjelp med noe 
er han en av de første som kontaktes. 



Klubbens potet

John Arve Rognmo
fra North Cape Golf Club

som alltid er der, som alltid har 
kontroll, som alltid gir mer enn det 
som kreves. John Arve har i over to 
tiår gjort den usynlige jobben, både 

dag og natt, uten å kreve 
oppmerksomhet eller belønning og 

kun for at andre skal nyte godt 
arbeidet hans. Det å drifte ett 

golfanlegg krever både en, to og tre 
usynlig mennesker som gjør det lille 

ekstra, og han er dem alle. 



Klubbens potet
Magne Jensen

fra Kårvikhamn Idrettslag
har vært aktiv i styret over flere år, han er en 

handymann som fikser ting på klubbhuset, er med 
på dugnad, tar kontakt med brønnøysundregister, 
kaller inn til styremøter og årsmøter, kan tulle og 

tøyse og holder gleden opp for resten av gjengen i 
styret. Etter arrangementer er han ofte den som 

vasker over gulvene. På vinteraktiviteter måker han 
hopp og hjelper til for å få alt på plass, samtidig som 

han også er den som deltar å konkurrere på 
klubbmesterskap i hopp, langrenn og utfor. Han har 

et stort hjerte for at barna i bygda skal ha et 
aktivitetstilbud og stiller opp hver eneste gang-til 

tross for at han selv er alene pappa og har full jobb. 
Han kommer med gode argumenter når noe drøftes 
og kan gi gode innspill på saker som drøftes i styret. 
Han er rett og slett en engasjert mann som virkelig 

gjør det han kan for bygda, egne barn og alle andres 
barn og foreldre!



Klubbens potet

Magne Hansen
fra TUIL SKI Tromsdalen

har vært medlem i TUIL i over 40 år. Han 
har vært løper, trener, forelder, 

dugnadsmann, arrangert skirenn og 
styremedlem. Magne sier aldri nei og 
stiller opp uansett. Han har de siste 

årene hatt ansvar for utleie og 
vedlikehold av Skistua i Tromsdalen. Ikke 
bare sikrer han klubben verdifull inntekt, 

men han holder hjertet i klubben ved 
like. Alt fra renhold til oppussing. Magne 

kjører scooter og tråkker spor før 
trening, deler ut saft på onsdagsrenn og 
deltar når vi har sosiale lag. Mange blir 

mindre aktiv i en klubb når barna slutter, 
men ikke Magne. Er det noen som 

fortjener en hyllest så er det Magne.



Klubbens potet
Margrethe Nordahl

fra IF Skarp
Margrethe er nestleder i Skarp. Hun 

har et mangfold av oppgaver i 
klubben, både administrative og 

praktiske, fra purring på 
kontingenter til moppevask. Hun har 
spesielt tatt tak i jentene i Skarp. Det 

er rigging av a-kamper dame og 
herrer, roller i styret, med mere. Hun 

er en av dem som holde Skarp 
flytende og som fortjener heder for 

jobben hun gjør.



Klubbens potet

Magne Bømark
fra Skånland OIF

Magne er en skikkelig handymann
som snekrer, skrur, vasker, sjekker, 
heiser flagg, kjører buss og er med 
på alt mulig. Magne er en ja mann, 
aldri nei eller aldri har ikke tid. Takk 

for at du stiller opp.



Klubbens potet

Heiko Beilfuss
fra Idrettsforeningen Skarp har i en 

årrekke tatt imot de nye i klubben, og 
har lagt til rette for de yngste.
Han bidrar med snekring og 
gjennomføring av kamper på marka. 
Han er et aktivt styremedlem og 
speaker på hjemmekampene. Han er 
nå ansvarlig for kalenderen for 
treningstidene, og legger til rette for 
best mulig treningstid innendørs og 
utendørs.



Klubbens potet

Jan Skoglund Paltto
fra Karasjok Golfklubb har stått på i 

tyve år for klubben, jobber med 
administrasjon, søknader, styre, kurs, 

klippemaskiner, aggregat, media, 
planlegging, etterarbeid, turneringer -
ja, alt! Han er virkelig gull verdt for en 
liten klubb som oss, uten ham - ingen 

KGS!



Klubbens potet

Tor Vidar Rismo
fra Honningsvåg Turn og Idrettsforening 

fortjener all heder og ære for den 
innsatsen han gjør for klubben. Ikke 

bare er han trener for G13 og G15,men 
han ordner alt med garderober, nøkler, 

oppfølging av ny-kurset dommere, 
transport til bortekamper og 

turneringer, feil med låser, ordner 
dommere til kamper, supplerer på med 
utstyr, ja lista er lang! I tillegg tar han 
seg alltid tid til å prate og motivere 

spillerne i klubben, både på og utenfor 
banen. De fleste timer i døgnet er han 

observert på fotballbanen.



Klubbens potet

Synnøve Utsi
fra U & IL Silfar gjør en fantastisk jobb. 
Hun er en pådriver for laget og har en 

fast skare av hjelpere. Synnøve har vært 
leder i klubben i mange år. Hun støtter 

seg på resten av styret ved 
arrangementer og annet, men gjør selv 
alt det "usynlige" arbeidet innimellom 

som f.eks klipping av gressbane og 
lysløype.


