Nyttårsturnering håndball 4.-6. Januar 2019

PRESSEMELDING
4.-6. Januar går KIF håndballs Nyttårsturnering av stabelen for 12. året på rad i Fjellhallen i Kirkenes. Etter et
drøyt 10-år i dvale gjenoppstod KIF ”nye” Nyttårsturnering i Håndball som en del av feiringen av KIFs 100-års
jubileum i 2008. Jubileumsarrangementet ble så vellykket og tilbakemeldingene så gode at KIF håndball siden har
satset på å videreutvikle og etablere Nyttårsturneringen i håndball som ”den store” årlige håndballfesten i ØstFinnmark med særskilt fokus på de yngste lagene.
Påmeldingen til årets turnering kan tyde på at vi har lykkes med dette. 1 uke før turneringsstart er 43 lag påmeldt.
Lag fra både Bossekop, Tana, Vardø, Vadsø og Kautokeino, og selvsagt Kirkenes har meldt sin ankomst. Til
sammen venter vi rundt 400 spillere til Kirkenes under årets Nyttårsturnering. Kapasiteten er sprengt og kamper
må spilles til langt ut på kvelden både fredag og lørdag.
KIF nyttårsturnering i håndball har profilert seg som et arrangement med særlig fokus på de yngste
aldersgruppene og spilleglede. I motsetning til de store turneringene deles det ikke ut noen bestemannspriser. I
stedet har instituert vår egen Humørpris hvor det kjempes i to klasser. En for de yngste spillerne opp til 10 år og en
for de over 10 år. Prisen går til det laget som har vist den største spillegleden og beste oppførsel både på og
utenfor banen. Alle dommere skal i år stemme frem det laget de mener viser ”Fair play”, spilleglede og vennskap,
som er Nyttårsturneringens varemerke.
Gledelig med tanke på håndballsportens fremtid i Finnmark og spesielt i østfylket, er at hele 20 av de påmeldte
lagene er i de yngste aldersgruppene opp til 10 år. De siste par årene har det skjedd en stor ny-rekruttering blant
de yngste både i Vadsø, Vardø og Tana.
I år kommer for første gangen på veldig lenge Bossekop til årets turnering. Vi setter umåtelig stor pris på at de
store klubbene i vest, støtter opp om vår turnering. Det er en uvurderlig drahjelp i forhold til å skape grobunn for
vekst i håndballmiljøene også øst i fylket.
Turneringen ellers er lagt opp med de tradisjonelle høydepunkter både på og utenfor banen. Med lek og moro i
Barentsbadet for alle spillere, Pizza og taco buffet på Ritz er det et årlig høydepunkt for de minste å komme til
Kirkenes å spille turnering.
Lokale bedrifter og handelsstand stiller opp som sponsorer sterkere enn noen sinne. Uten denne støtten hadde
ikke 400 spilleglade barn fra hele fylket fått den store håndballfesten som det ligger an til å bli i Fjellhallen også i
år. Ei heller hadde KIF håndball hatt økonomi til å sende egne spiller på tur rundt i fylket uten overskuddet fra
Nyttårsturneringen. Byens befolkning og alle besøkende oppfordres til å stikke innom og gi spillerne det publikum
de fortjener lørdag og søndag – vel møtt!
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