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Vi følger opp høstens lille info-
skriv med en vinterutgave og 
håper at f ordfolket vil sette pris 
på å få vite hva som rører seg 
med utspring i Fjordhuset.

Som sikkert de fleste kanskje har 
registrert, er det montert belys-
ning på fasaden, det er utført 
steinlegging i front og i disse 
dager avsluttes en  omfattende 
oppgradering av garasjeanlegget. 
Videre blir det nytt ventilasjons-
anlegg og andre forbedringer 
som samlet sett gjør huset vårt 
til et 5-stjerners anlegg.  Altså en 
meget god bruk av de midler BIL 
forvalter. 

Det henger også litt sammen med 
at det i august i år blir barnehage i 
144. Det bør være strålende nytt

for alle med småtroll. Fjordhuset 
vil være midlertidige lokaler fram 
til  Trygge Barnehager har nybyg-
get ferdig.

Lysløypa = skiløype

Vinterstid er det meningen at man 
primært skal gå på ski i lysløypa. 

Det vil komme opp skilt i og ved 
traséen som gjør det nokså klart 
at ferdsel i løypa er forbeholdt 
skiløpere. Vi oppfordrer alle til å 
bidra til at det forblir fine forhold 
for de som dyrker klassisk og 
skøyting. Da sier det seg at fotfolk, 
bikkjer, hester o.l. må ta hensyn 
og finne andre
alternativer for 
trim og trening. Og
de er det jo flere
av i bygda.

VINTERFERDSEL I LYSLØYPA

LYSLØYPA ER ET IDRETTSANLEGG. 
VINTERSTID ER ANLEGGET FORBEHOLDT SKILØPERE.

I lysløypa er det forbudt å gå (annet enn på ski).

Det er ikke tillat med hund i lysløypa. 
Det gjelder i lysløypas hele lengde fram til skiløyper ikke lenger kan benyttes.

Det er lov å ha med hund i lysløypa når skiløping ikke lenger er mulig. 
Men husk båndtvang og ta med hundepose!

Det er ikke tillatt med sykkel, motorisert ferdsel eller ferdsel med hest i lysløypa.



Hoppanlegget

Ikke alt kan bestå, noe kommer 
og noe går. Hoppanlegget vårt har 
forfalt de siste årene og vi kom-
mer neppe til å oppleve laaange 
svev som i ”gamle dager.” Det er 
defor besluttet å rive anlegget. 
Slik det framstår i dag er det rett 
og slett en fare for folk og dyr. Det 
er gitt tillatelse fra fylke og depar-
tement. Vi håper å kunne gjøre 
området om til skileik i form av en 
akebakke, bygge en bålplass á la 
den oppe i rundingen.....i det hele 
tatt gjøre området til en hyggelig 
tumleplass.   

Skigruppa

Det er skitrening hver uke under 
kyndig veiledning av Gunn Inger 
Romslo og det vil også i vinter bli 

arrangert skirenn. Følg med på 
Fjesboksida Beisfjord IL ski.
Det har også vært jobbet med å 
skaffe skibekledning i idrettslagets 
farger. Det kommer dessverre ikke 
denne sesongen, men vil bli klart 
til presentasjon og kjøp i god tid 
før starten på neste sesong.
Ellers er det, som vi også skrev i 
forrige blekke, bare for alle, store 
og små, å komme seg ut på ski i 
vinter og bruke lysløypa til trening 
og lek.
Så håper vi at folk i bygda aksepte-
rer og respekterer de nye kjørere-
glene for bruk av lysløypa. De er 
strenge, men nødvendige for at vi 
skal ha et anlegg i tipp topp stand 
for bortoverski.
Vi har også nå fått tilsagn om 
midler til å bytte ut de gamle og 
miljøfiendtlige armaturene. Så i 
løpet av en 2 til 3-års periode skal 
vi få helt nytt lyss på plass.

Ny nettside
Vi er også i gang med arbeidet 
med å lansere en ny nettside.



Vi håper å kunne lansere sida med 
nytt utseende i løpet av februar.

Frisbeegolf´n lever

Den som måtte tro at de ivrige 
kasterne av plastikk ligger i vin-
terdvale må tro om igjen. Selv om 
banen vår ligger under et teppe 
av snø, er abstinenssymptomene 
så framtredende at det blir inne-
trening i gymsalen på skolen med 
fokus på ”putting.”
Følg med på Facebook for tre-
ningstider. Og det er fremdeles 
mulig å kjøpe seg ei rimelig start-
pakke ved å henvende seg til for 
eksempel The Stig (Setså).
470 86 007 
stig.setsaa@beisfjordil.no 

Fotballen ruller

Vi må vel akseptere at fotball 
har, på godt og vondt, blitt en 
helårsidrett. Og at av alle uviktige 
”ting” er fotball aller viktigst. Ergo 
noen spalter om den magiske 
leken. Denne bladfyken innbilte 
seg at nord-norsk fotballs historie 
fikk plass på et A4-ark, men så feil 
kan man ta.
Boka er et praktverk på hele 600 
sider, er ført i pennen av  
Johnny Hansen og handler altså 
om landsdelens fotballhistorie fra 
1905 til 2015. Boka er trykket i 
kun 1000 eksemplarer. BIL har fått 
noen eks. og selger dem for den 
latterlige sum av kr. 300,-



Det magiske spillet får forhåpent-
ligvis sin fortsettelse til våren her 
i Beisfjord. Og kanskje blir det 
skrevet et  lite kapittel om Beis-
fjord  når fotballbibelen om noen 
år kommer i 2. opplag.

Det blir i alle fall seniorfotball og 
5. divisjon på Nordkraft Energi-
stadion i år. Hovedtrener Inge 
sammen med Sten-Viggo og Rune 
skal styre skuta. Stammen i laget 
blir guttelaget samt noen nykom-
mere med gode kvaliteter både 
med lærkula og i sosial sammen-
heng. Treningsarbeidet er godt i 
gang. Det kan også se ut som om 
det lokale næringslivet ønsker å 
støtte opp om laget - noe som er 
en forutsetning for aktiviteten. 
Den skal ikke gå ut over satsnin-
gen på barn og ungdom.

Laget har ennå ikke vært i aksjon i 
år og fått testet seg i treningskam-
per, men i det er avtalt kamper 
både i mars og april i den nye 
hallen på Bardufoss.

Strikketreff

Hver uke (?) er det strikketreff på 
Fjordhuset. Man skulle anta at det 
er stor overvekt av quinder som 
utøver den stadig mer populære 
og nyttige strikkekunsten, men det 
er sikkert plass til flere menn.
På       er det en åpen gruppe som 
heter”Strikketreff på Fjordhuset.”  
Gå inn for for å sjekke datoer og 
klokkeslett....



Full fart på alle arenaer....i stadi-
onhallen, Ankeneshallen, skolen i 
Beisfjord og ikke minst i lysløypa.
Onsdag 3. februar var det kvelds-
renn for kidsa med ikke mindre 
enn 39 deltakere. Masse folk, 
varm saft, flotte løyper og silke-
føre.
Et lag for breddeidrett som enga-
sjerer store deler av bygdebefolk-
ningen.
Fantastisk!



Barneidretten i gymsalen på 
skolen torsdager 17.30 -18.30. 
For ungene født i 2010-2011.

Lekegruppa kjører knallhardt 
onsdager kl. 17:00 på Fjordhuset. 
Aldersgruppe 1- 3 år.

Vi minner om:

”Redaktøren” av denne lille 
infoblekka fra idrettslaget er plaget 

av mangelfull innsikt, forståelse 
(for bygdas indre liv) og fantasi og 

trenger derfor innspill på hva 
Informerer´n skal inneholde. 

Tips oss på:
jan.westby@beisfjordil.no

Joda, det blir fest, spenning og 
plastikk i alle himmelretninger på 
sletta også i år. Sett av lørdag 13. 
august til trivelig konkurranse i 
discgolf. Og treninga er altså i 
gang; kl. 19:00 onsdager på skolen.





Det sittende styret i BIL. Foto: Monia Buyle

Beisfjord I.L.
Fjordveien 144, 8522 Beisfjord, 

+47 76 95 43 30
www.beisfjordil.no
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www.facebook.com/groups/2352833209/
www.facebook.com/beisfjordildiskgolfpark
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