
Emma er en engasjert og viktig person for idrett og 
aktivitet for barn og unge i Havøysund IL. Hun 
brenner for å skape en arena for aktivitet, tilbud, 
inkludering, utvikling og muligheten for mestring for 
alle. Hun er aktiv med i styret til Havøysund IL, 
styremedlem i Nord-Norges bandyregion og er med i 
nettverket for unge ledere med verv i regi av Troms 
og Finnmark idrettskrets

UNGT ENGASJEMENT

Emma Mathisen Pedersen

Havøysund Idrettslag



Maria er et engasjert og engasjerende medlem i 
Turngruppa. Hun er styremedlem i hovedstyret, 

gymnast og trener. Hun er et ja-menneske som viser 
stå-på-vilje, gir motivasjon til de rundt og har 
bestandig med seg smil og godt humør inn i 

idrettshallen til både små og store.

UNGT ENGASJEMENT

Maria Walsøe

Honningsvåg Turn og Idrettsforening



Oskar er en allsidig gutt, som de fleste - om ikke alle - i IK Hind kjenner. 
Til tross for hans unge alder har han engasjert seg mye i klubbens 

aktiviteter. Oskar er hovedtrener for den yngste treningsgruppa i IK 
Hind, han er en trofast ressurs på klubbens årlige sommerskole, og i 
2022 var han instruktør for friidrettsaktiviteter på Harstad kommune 

sin sommerskole. Han har nylig tatt "Friidrett for Barn"-kurs og deltatt 
på NIFs "Lederkurs for ungdom". Alt dette på toppen av at han er en 
aktiv friidrettsutøver selv, som presterer meget godt i flere øvelser. 

Oskar har akkurat begynt på videregående skole, og det er utrolig gøy å 
se hvordan de yngre barna i klubben ser på Oskar som et forbilde. Han 

etterlever virkelig IK Hinds verdier: Idrettsglede, Vennskap, 
Engasjement og Respekt.

UNGT ENGASJEMENT

Oskar Stattin

IK Hind



Inga er 17 år og har vært med i klubben "bestandig". Først som 
lillesøster, så som utøver og nå som styremedlem og trener. Hun har 

deltatt på ungdomslekene, UM og som funksjonær ved mange 
anledninger. Inga tar alltid i et tak når det trengs, og er til stor 

inspirasjon for yngre utøvere i klubben. Hun er også styremedlem i 
Troms friidrettskrets, og er åpen for å få innblikk i hva som kreves når 

man skal holde idrettslig aktivitet i gang på frivillig basis, i små 
lokalsamfunn.

UNGT ENGASJEMENT

Inga Løwø

IL Pioner Friidrett



Sofie har fulgt 2007-kullet siden de var på barneidrettsskole, nå spiller 
de på gutter 16 år. Hun deltar på alle treninger, er støttende og positiv. 
Hun stiller med bakst og frukt til kamper, og er en man alltid kan stole 
på. I tillegg er hun dommer, har vært aktiv innen trenerteamet til TH-
laget, og har trent jenter 16. Hun bidrar med humør og kunnskap, og 

alt er uegennyttig innsats. Håndballgruppa er uendelig takknemlige for 
at det finnes ungdommer som Sofie.

UNGT ENGASJEMENT

Sofie Seppola Kristiansen 

Honningsvåg turn & idrettsforening



Fotballgruppa i Bardu har over tid jobbet med å rekruttere og beholde 
dommere. Regine har dømt i mange år og har gått gradene som 

dommer fra klubbdommer til rekrutteringsdommer. Hun står på og 
jobber hardt, noe som gjør henne til en meget dyktig dommer. Og med 

tanke på frafallet som er av dommere, og kanskje spesielt blant 
jentene, er hun ett forbilde for andre unge som vil prøve seg som 

dommer. Hun er faglig dyktig og hun er tatt ut på 
dommertalentsamlingen NORCORE, en talentsamling for hoved- og 

assistentdommere. Smittende engasjement og utvilsomt en ressurs for 
krets og klubb. Bardu fotball er utrolig stolt av Regine og mener helt 

klart at hun fortjener heder for sin innsats..

UNGT ENGASJEMENT

Regine Rydningen

Bardu idrettslag



Eurico har vært medlem og utøver i flere år, og holder koken selv om 
mange andre i denne alderen slutter. Han representerer IL Pioner 

Friidrett på en utmerket måte på arrangement og stevner, og bidrar på 
en lun og utrolig hyggelig måte til det sosiale i klubben. Han er også en 

inspirasjon for de yngre utøverne i Pioner Friidrett.

UNGT ENGASJEMENT

Eurico Bergum

IL Pioner Friidrett



Petter stiller opp når det er behov for å holde skatehallen åpen. Han tar 
initiativ til renhold og vedlikehold. Dokumenterer brettmiljøet gjennom 

filming og har alltid godt humør.
Takk for at du stiller opp og er frivillig for klubben. 

UNGT ENGASJEMENT

Petter Farup

Tromsø Brettklubb



Victoria Skog er 16 år og er ungdomsrepresentant i styret. Hun er en 
kjemperessurs, sier aldri nei og kommer med mange gode innspill i 

styret. Victoria stiller opp og påtar seg selv oppgaver hun ikke har gjort 
før med et smil om munnen. Fremover vil hun også instruere både 
store og små ved oppstart av fellestreninger. Det er klubben veldig 

stolte av!

UNGT ENGASJEMENT

Victoria Skog

Aasgard Functional Fitness og Vektløfteklubb



Sondre har vært instruktør på barnepartiet i mange år. 
Han sitter også i styret og er med å planlegge og 

arrangere årets Nord - Norsk mesterskap i Taekwon-Do. 
Han er verdens snilleste og høfligste gutt som bidrar 

med å spre glede og engasjement på de daglige 
treningene. Han deltok på instruktørkurs som 13 åring. 

Nå er han 18 år og er en viktig bidragsyter i Kirkenes 
NTN Taekwon-Do klubb

UNGT ENGASJEMENT

Sondre Høyland Nordal

Kirkenes NTN Taekwon-Do klubb



Nur Eivor er leder for turn gruppa til Storsteinnes idrettslag. 
Turngruppa er ved siden av fotballgruppa den idretten med 

størst aktivitet i laget med sine vel 120 aktive utøvere. Hun er 
bare 22 år, men har markert seg som en engasjert, 

pliktoppfyllende og pålitelig leder. Hun fremstår som 
interessert og nysgjerrig, og tør å si sine meninger. For STIL er 

det svært viktig å ta vare på og beholder unge talenter som 
henne. Ikke bare for å ha kontinuitet i laget, men like mye at 

hun fremstår som et forbilde for andre unge, og derigjennom 
bidra til økt rekruttering av nye unge tillitsvalgte.

UNGT ENGASJEMENT

Nur Eivor Yenice

Storsteinnes idrettslag



Jentene gjennomførte i vinter tre nybegynnerkurs på 
ski i Sollifjellet. Ungene elsket instruktørene sine og 
foreldrene til deltakerne skrøt uhemmet av hvordan 

disse unge instruktørene pratet til både barn og voksne 
og hvordan de håndterte barn med svært varierte 

skiferdigheter. Disse ungdommene stiller som trenere 
ved behov, og er store forbilder for de yngre i klubben. 
De fortjener heder fordi de påtar seg lederansvar i ung 
alder, fordi de bruker av sin fritid til å legge til rette for 
at andre skal oppleve den samme skigleden de selv har 

opplevd, og fordi de er så gode rollemodeller. 

UNGT ENGASJEMENT
Marie Klaussen, Ingeborg Olsen, Lykke Nyre og Kajsa Uttakleiv.

Harstad Alpinklubb



Chloe fyller 14 år i november men er allerede, på tross av sin 
unge alder, en betydelig ressurs for Idrettslaget Foss. Hun har 

det siste året bidratt med å organisere barneaktivitet i gymsal i 
idrettslagets regi. I tillegg har hun på lagets aktivitetskvelder for 
familier tatt ansvar for aktivitetene for de minste, samt at hun 
også organiserer aktiviteter for sin egen aldersgruppe og eldre 

ungdommer, og hun prioriterer ofte å organisere aktiviteter hun 
selv er i målgruppen for, i stedet for å selv delta på disse. Hun 

er utdannet hjelpetrener i Turn, noe andre idrettslag nyter godt 
av, det er derfor et viktig poeng at hennes engasjement strekker 

seg utover Idrettslaget Foss og yttersida Senja. Som nevnt er 
hun en betydelig ressurs for idrettslaget, og vi ser henne som 

en fremtidig leder innen idrett, som allerede nå fortjener heder 
for sin innsats.

UNGT ENGASJEMENT

Chloe Abelsen Clarkson

Idrettslaget Foss


