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Årsmøte 2. mars 2017 kl 1900 

 

 
 

Årsberetning og årsregnskap for 2016 
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Beisfjord Idrettslag innkaller med dette til årsmøte 

torsdag 2. mars 2017 kl 19.00 på Fjordhuset. 

 

Saksliste: 

1.  Åpning av årsmøtet.  

- Godkjenne de stemmeberettigede.  

- Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 

2. Valg av dirigent og referent og 2 protokollunderskrivere. 

3. Idrettslagets årsmelding for 2016. 

4. Regnskap 2016. 

5. Innkomne saker til årsmøtet 

- Salg av klubbhus i Leiren. 

- Kjøp av tråkkemaskin.  

6. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsgebyr. 

7. Vedta idrettslagets budsjett for 2017. 

8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

9. Foreta valg. 

 

 

Beisfjord Idrettslags styre 2016 

Leder:     Marte Kufaas 

Sportslig leder: Jan Westby 

Nestleder:    Heidi Hergot 

Kasserer:    Kristel Kristensen 

Sekretær:    Tina Ferme 

Ungdomsrepr:   Knut-Even Dalbakk Nilsen 

Styremedlem:   Kjetil Akselsen 

Styremedlem:   Stine Johnsen 

Styremedlem:   Svein Åge Bakli 

Styremedlem:   Sandra Løveng 

Styremedlem:   Marius Jespersen 

Vara:     Inga Husjord 
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Årsrapport fra styret i Beisfjord IL 2016 

Vi er et relativt stort styre med 12 representanter. Det fungerer bra da alle har sine definerte 
oppgaver og ansvarsområder. 

Styret har hatt 19 styremøter. I tillegg har vi deltatt i møter som trenerforum, foreldremøter, 
sponsormøter, idrettsrådet, kommune, fotballkrets etc. 

2016 har vært et år med forandringer og store utfordringer for styret. Men det har også vært 
mye artig og lærerikt. 

Etter mye forarbeide ble det besluttet å opprette et prøveår med A-lag i Beisfjord IL. Styret 
var klar på at det ikke måtte medføre ekstraarbeid på styrets medlemmer eller økonomiske 
utfordringer ut over det som ville være naturlig. Det er noe annet å drive et guttelag enn et 
lag i 5 divisjon. 

Vi kom til slutt til enighet, det ble utarbeidet retningslinjer og alle funksjoner ble ivaretatt av 
foreldre til spillerne. Sportslig sett ble det en stor suksess.  

Styret bruker veldig mye av sin tid på å sikre laget inntekter for å kunne drive aktiviteter og 
anlegg. 

Dette medfører at vi kan ha relativt lite i treningsgebyr for våre aktive medlemmer. 

Italienske Rebaioli avsluttet sin leieperiode hos BIL 1.juli og allerede 15.august var 2 etg. 
klargjort for nytt utleie, og det ble åpnet barnehage på Fjordhuset. 

Barnehagen har midlertidig godkjenning fra kommunen og det skal bygges ny barnehage i 
Idrettsparken, forhåpentligvis innen 2 år. 

Det er mye jobb med drifting av ulike bygg og anlegg, og vi er helt avhengig av frivillige som 
stiller opp og hjelper til. 

Alle disse prosjektene våre krever mye planlegging og dugnadsarbeide og vi skulle gjerne ha 
med flere i dette arbeidet. Spesielt på anleggssiden er det behov for folk. Kanskje er det 
noen som synes det høres voldsomt ut å sitte i et styre, noe det ikke behøver å være. Vi har 
mange små prosjekt og utvalg vi vil trenge folk til, så det er bare å melde seg, så tar vi en 
prat. 

Det største enkeltarrangementet vi har i løpet av året er Beisfjord Cup. Her må alle foreldre 
til våre fotballspillere stille på dugnad og jobbe. Arrangementet er alltid siste helg i august. Vi 
har nå arrangert fotballturneringen i 31 år og en kjempestor takk til alle våre dyktige foreldre 
som bidrar til at dette blir en stor suksess for BIL og bygda. 

Beisfjord IL har satset stort på felles profilering av klubben. Vi besluttet derfor i 2015 å gi vår 
klubbgenser i gave til våre aktive fotballspillere, skiløpere, trenere og støtteapparat. 
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Dette ble veldig godt mottatt og vi fortsatte denne utdelingen i 2016. Vi mener at å styrke 
klubbfølelsen og tilhørigheten vil skape mange ringvirkninger for fremtiden. 

Det skjer fortsatt mye spennende i idrettslaget og potensialet er stort. Det blir artigere å 
jobbe for et bedre oppvekstmiljø og sosiale samlingsplasser hvis flere bidrar. Beisfjord IL 
driver ikke bare med idrett, men har en stor sosial profil og funksjon i bygda, og er 
bidragsyter på mange områder. Blant annet bevilget styret penger til et bokprosjekt i regi av 
Narviksentret. Det skal lages en tegneserie om fangeleiren som var i Beisfjord under krigen. 
Tegneserien er beregnet på barn og ungdom. Viktig dokumentasjon av historien. 

Ungdomsklubblokalene i 1 etg. ble oppgradert i 2016.  
I november ble det satset stort på Standup show med Christer Torjussen. Det ble raskt 
utsolgt for billetter og det var en fantastisk kveld for de som deltok. Ei ny erfaring for 
Beisfjord IL. 

I de samme lokalene er det også strikketreff, åpent for alle som vil. Gruppa har egen 
facebookprofil og der finner du info om når det er møtetid. 

Vi ser at det er mange nyinnflyttede til ei bygd som er i vekst og det er kanskje ikke like 
enkelt å komme i kontakt med folk. Ved å engasjere deg i idrettslaget er du garantert å få et 
stort nettverk etter hvert. Vi har veldig gode anlegg som er tilrettelagt for barn og 
barnefamilier. Disse er til fri bruk og som bruker er det hyggelig om du tar vare på anlegget 
og hyggelig om du melder deg inn i BIL også. 

BIL tar nå i bruk et nytt medlemssystem. Det er idrettens eget system og du kommer dit ved 
å registrere deg på www.minidrett.no Der oppretter du egen profil, logger deg inn og søker 
om medlemsskap. Om du allerede er medlem, vil du finne ditt navn der, under Beisfjord IL, 
og du kan redigere din profil selv, melde deg inn og ut av grupper osv. 

Vi har ikke delt ut hederstegn i 2016. 

Vi ser frem til gode sportslige og sosiale opplevelser sammen også i 2017. 

Styret 
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Anlegg 

Klubbhuset og grusbanen i Leiren. 

Anlegget har de 2 siste årene vært utleid til Rebaioli. De avsluttet leieavtalen 01.06.16. 

Anlegget brukes ikke lenger av BIL, så høsten 2016 besluttet styre å starte prosessen med 
salg av anlegget. Bygningen ble oppført i 1980 og det som er igjen av lysanlegg er fra samme 
år. 

BIL har en tinglyst bruksrett på selve eiendommen, med noen klausuler fra Narvik kommune. 

Det har vært avhold møte med Narvik kommune og Narviksentret for eventuelle avklaringer. 

 

Ballbingen ble ferdigstilt i 2010 og er tidvis mye brukt av barn og ungdom i bygda.  

Basketball/Skøytebane ble frigitt etter utleie til Rebaioli på høsten 2016. Her har vi 

ivrige folk som brøyter snø og vanner for å få en flott isbane på vinteren. Stor takk til Agnar! 

Kurvene til basketballbanen har ikke vært oppe på noen år nå, men vi håper å få satt dem 
opp til våren.  

Grillbua i tilknytning til banen er tilgjengelig for dem som bruker skøytebanen. 

Sandvolleyballbanen er mye i bruk om sommeren. Sammen med benker og grill er dette 
en fin sosial møteplass.  

Diskgolfbanen ble oppført i 2014 og har vært mye brukt. Idrettslaget har flere disker til 
gratis utlån. I 2017 vil vi utbedre ett par av utkastfeltene. 

Lysløypa 

I 2016 har vi ryddet litt skog og kratt. Jan Kristiansen var så snill å stille maskin og mann til 
disp en helg i høst, for å skifte lyspærer og vaske lykteglass. Det ble skiftet ca 30 lyspærer 
samt koplet på ledninger på 3 lykter der de var gått av.  
 
Ting som må gjøres i 2017; brua/ bruene er første prioritet, de må utbedres til sommeren, da 
de er for smale til ny maskinen. Styret har gått for kjøp ny /brukt tråkkemaskin. Dette gleder 
vi oss veldig til, og målet er at vi får tråkket spor rundt Rødtind til påske, kanskje også deler 
av lysløypa. Anton blir å fortsette å kjøre tråkkemaskin, og vi tenker å finne en til som kan 
tråkke. Selve løyetraseen tenker vi å utbedre, dosere ut kantene. Skog og kratt rydding må vi 
fortsette med til sommeren, og skifte noen lyspærer som har gått i løpet av vinteren.  
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Arebakken skileikanlegg  

Anlegget er i utmerket stand, men er avhengig av at brukerne selv tar ansvar for vedlikehold. 
Varmebua er åpen hele vinteren til fri benyttelse for våre medlemmer.  

Gapahuken 
- innerst i lysløypa har fått nye benker og bord de senere år. Den er mye benyttet av 

Beisfjords befolkning hele året. 

 
Fjordhuset 
Bygget inneholder kontor og møtelokaler for Beisfjord IL og Beisfjord bygdeutvalg. I tillegg er 
det nyoppusset ungdomsklubblokaler med nytt ventilasjonsanlegg, lydtett øvingslokale for 
bygdas egne band, klubb-butikken vår som heter Beisfjordbua, oppgraderte lagerrom for 
klubben og dusj-og garderobeanlegg. Hele andre etasje er nå utleid til barnehage for de to 
neste årene. Da er planen at det skal være bygd ny barnehage i Idrettsparken. Byggherre og 
eier er Trygge barnehager. 

De siste års inntekter på bygningen har medført til dels store oppgraderinger av anlegget. 
Gevinsten av dette ser vi allerede når det kunne etableres midlertidig barnehage i lokalene. 

I høst bestemte styret at vi skal gjøre nødvendig oppussing av brakkeriggen bak Fjordhuset. 
Den er mye utleid igjennom hele året, og både kjøkken og bad er nedslitt. Arbeidet 
ferdigstilles våren 2017. 

Det har blitt montert mer lys i bakgården til brakkeriggen/Fjordhuset, da dette var 
nødvendig for barnehagen. 

Ungdomsklubben Banzai 
Det har vært lite aktivitet de siste årene. Nå er imidlertid lokalene blitt malt og pusset opp, 
nytt gulv med undervarme og nytt ventilasjonsanlegg . I de samme lokalene har 
småbarnsgruppa 0-3 år hatt sine aktiviteter. 
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Årsrapport økonomi 

Beisfjord IL er et privat idrettslag, det vil si at det til enhver tid er medlemmer som 
organiserer og driver all aktivitet, samt eier og driver alle anlegg. Et årsmøtevalgt styre har 
ansvar for organisering og drift mellom årsmøtene. 

Sommeren 2016 var utleie av anlegg til Rebaioli over. Det viste seg at kontrakten vi skrev 
med Rebaioli i 2014 var vanntett og alle forpliktelser ble overholdt. Iogmed at inntekter på 
utleie er skattepliktig er det blitt investert mye i oppgradering av bygg og anlegg disse 2 
årene. 

Lånet vi opptok ved kjøp av Fjordhuset i 2005 er nå 
nedbetalt.  

Nordkraft Energistadion venter ennå på spillemidler. De 
som har bidratt med 5-årige avtaler over flere år og som 
gjorde det mulig å bygge anlegget i 2012 er: 

2-TAL utemiljø, Autocenteret, Betongrenovering Rehab, 
Coop OBS, Haneseth, K.Kristiansen AS, Lekestua, Lindahl Fargehandel, LKAB, Mainstream, 
Narvik betongstasjon, Norengros, VVS-proffen, Mathisen & Mathisen, Kubera, Sommerseth 
Auto, Fiskehallen, Multiconsult, Tools Narvik, Bjørg AS, Nordlandsbanken, Markussen 
Begravelsesbyrå, Heat Work, Fagerthun Bil, Nordea og Nordkraft. 

I tillegg er det mange privatpersoner som også har kjøpt andeler i anlegget og bidratt til 
gjennomføring av prosjektet. Siste år med bidrag fra bedrifter var 2016, så håpet er å få 
utbetalt spillemidler til anlegget i 2017 slik at belastningen på betjening av lån på opprinnelig 
4 mill. ikke blir for stor. 

Den største sponsoren vår er Beisfjord Sementvarefabrikk. De har støttet oss i alle år, ikke 
bare med rene penger men stiller opp med maskiner og tjenester når det er behov. En avtale 
som er gull verdt for BIL. Vår andre hovedsponsor er Sparebanken Narvik. De har finansiert 
alle våre anlegg der det har vært behov og de bidrar med betydelige summer hvert år. 

Det primære i BIL er å tilrettelegge for god aktivitet for barn og unge. Dette krever gode 
anlegg og treningsforhold, samt utstyr for å drive aktiviteten. 

Anlegg koster å drive. BIL har valgt å holde treningsgebyr og kontingenter på et lavt nivå i 
forhold til andre klubber. Dette medfører at lagene må selv jobbe dugnad for å skaffe midler 
til leie av anlegg utover det som BIL kan tilby. Vi har ikke anlegg som dekker alle behov. 

Denne ordningen fungerer fint i vår klubb, det jobbes mye dugnad og mange av lagene kan 
reise på turneringer i tillegg uten at det utløser noen stor egenandel for spillere/foreldre. 

I høst har det vært jobbet med å få på plass økonomihåndbok for BIL og den er nylig 
godkjent av styret. Vi håper dette blir et godt verktøy å bruke for klubbens medlemmer. 

Også i år viser vårt regnskap at vi har god styring på økonomien vår, med et lite overskudd. 
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Årsrapport skigruppen 2016 

Skisesongen 2016 begynte med treninger tidlig høst (2015) med en stabil gruppe på 10 
unger. 

De trente rundt fotballbanen og i lysløypen. 

Det var barmarkstrening helt til forholdene ble bra nok til at skiene kunne tas i bruk og løype 
var kjørt. 

Det var ukentlige treninger og i fra februar til påske ble det i tillegg arrangert skirenn/skileik. 

På skirennene/skileiken var det veldig god oppslutning og vi ønsker alle og flere til 
velkommen i år (2017). 

På rennene hadde vi en kjerne av foreldre som stilte opp for å få rennene gjennomført, stor 
takk til disse. 

Det ble arrangert 7 skirenn inkludert 1 klubbmesterskap med tidtaking og et kostymerenn 
hvor alle som ville kunne kle seg ut. 

 

Kostymerenn 2016 

 

Rennene ble dokumentert i Fremover med deltakerliste og aldersgrupper. 

Vi håper at flere vil være med i skigruppen, det er artig og gå på ski. 

Stor takk til Gunn Inger Romsloe som er skiinstruktør i skigruppen og til alle de som sørger 
for at lysløypen er klar til bruk når snøen kommer. 

 

For skigruppen  

Elisabeth Holsen 
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Årsrapport  MP  5-6 år (2010-11) 
 
I mai 2016 startet en gjeng unger opp med “leketrening” på kunstgresset i Beisfjord. På det 
meste var vi 25 unger fordelt på 15 gutter og 10 jenter. Haien kommer, Rødt lys, rockeringer 
og sisten i ulike varianter sto på programmet. All lek med en ball på “slep”. Til sist på hver 
trening litt fotballspill. Hovedfokus var at vi skulle leke og ha det gøy sammen! 

I august 2016 var det duket for årets høydepunkt. Tenk...første obligatorisk fotballkamp! En 
“årntlig” kamp med fotballdrakt, leggskinn og fotballsko. Debuten mot lag fra en annen 
klubb var et faktum! Vi spilte mange 3-er-kamper i ballbingen denne dagen. Noen vant vi og 
noen tapte vi. Men det aller viktigste fikk vi til - vi hadde det gøy sammen med gode 
fotballvenner. Og alle fikk spille masse! Stolte gutter og jenter kunne etter en flott dag dra 
hjem med sin første pokal! 

Når vi ser tilbake på året som gikk kan vi være godt fornøyd. Mange gutter og jenter fikk sin 
første erfaring med det å dra på trening. Vi leka sammen og hadde det gøy! Det utviklet seg 
til å bli en trygg gruppe som gledet seg til hver trening. Og det var starten på et godt 
vennskap. Helt herlig!  

Sportslig hilsen Alf og Inge 
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Årsrapport LG11 
 
2016 sesongen til LG 11 startet med en veldig god "preseason" hvor vi kjørte tre treninger i 
uken. Gruppen som helhet lå på over 90% oppmøte. Dette la grunnlaget for resultatene 
videre i sesongen.  
 
Før seriestart inverterte vi Hardhaus og mjølnerlagene til en uhøytidelig turnering i fjorden 
som ble en kjempesuksess, både sportslig og sosialt.  
 

2016 var første møte med 
7èr- fotball. Å se guttene gå 
fra 5èr til 7èr var som å se 
sauene på første vårslipp. 
Det ble plutselig skikkelig 
mye plass å boltre seg på, og 
flere spillere å forholde seg 
til på banen, noe som 
medførte at både tankesett, 
ferdigheter og samhandling 
ble satt på prøve.  
 
I seriespillet viste guttene at 
de taklet overgangen fra 5èr 
til 7èr på en ypperlig måte. Vi 
hadde jevne og tette kamper 
mot stort sett alle lagene. 
 
Vi har deltatt på cuper i 
Harstad, Bardu, Salangen og i 
Narvik i 2016. Høydepunktet 
hva cup angår kom i Salangen 
hvor guttene leverte i alle 
kampene. I barneidrett skal 
man ikke ha fokus på 
resultater, men det er verd å 
nevne at vi slo satsingslaget 
til TIL 2-1, noe som medførte 
det første tapet til TIL-laget 
på 2 år. Disse guttene 
kommer om noen år til å 
banke på døren til Inge og A-
laget. 
 
En sportslig hilsen fra  
Robert, Tore og Alf. 
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Årsrapport MP 7/8 

 

Beisfjord MG 7/8 har i 2016 hatt disse spillerne: 

 

7-åringer     8-åringer 

- Teo Akselsen     - Sivert Olsen Kjos 

- Kristian Jakobsen    - Sander Holsen Nicolaysen 

- Simon Nybakk    - Victoria Edvardsen 

- Ruben Martinussen    - Matheus Davidsen Aaseth 

- Aksel Sundby    - Jenny Storjord Mathiesen 

- Erik Karlsen Løkås    - Emile Lindal 

- William Larssen    - Mikal Ulriksen 

- Matheo Kök Celius    - Ingrid 

- Omar      - Martin 

- Jesper Martinussen     

     

Hjelpetrenere:  

Dagfinn Lindahl og Dan Aaseth har hele sesongen ledet 8-åringene i seriespillet og har også 

bidratt på treningene våre. Kjempeinnsats av Dagfinn og Dan og vi håper de fortsetter i 

2017. 

 

Foreldrekontakter: 

Maria Nystad Akselsen og Elisabeth Holsen. 

 

Treninger 

Spillergruppa har hatt ukentlige treninger både i gymsalen på skolen i vinter, og på 

kunstgresset i vår/sommer/høst. Treningene har vært preget av tekniske øvelser og spill. Vi 

har lagt vekt på pasningsspill og skuddtrening. Spillerne har gitt uttrykk for glede over å lære 

nye ting hele veien. Vi har også hatt fokus på spillende keeper og latt spillerne få øve på å 

være med i spillet selv om de er keeper. 

 

Seriespill 

Begge årsklassene har i år deltatt i seriespillet i hver sin klasse. 7-årsklassen har vært 

overlegen i sin klasse og har ikke tapt en eneste kamp. 8-åringene har gjort gode kamper og 

har spilt fint hele året. Vi ser en utvikling der flere og flere spillere blir tøffere og tør mer. På 

keeperfronten har vi ikke hatt fast keeper, men hatt en rullering og alle som har hatt lyst har 

fått spille keeper.   
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Turneringer 

Vi har vært på en del turneringer i år. Alle har fått tilbud om å være med, men vi har ikke 

klart å stille lag i to klasser i alle turneringene. Likevel er vi godt fornøyd med deltakelsen i 

turneringer. 

- Coop Obs cup, Harstad, januar   2 årslag 

- Bjerkvik mini cup, Bjerkvik, februar  2 årslag 

- Narvik steinsenter cup, Ankenes, april 2 årslag 

- FUNN-cup, Narvik, mai   2 årslag 

- Bardufoss cup, Bardufoss, juni  2 årslag 

- Beisfjord Mini, Beisfjord, august  2 årslag 

- Sortland cup, Sortland, oktober  1 blandet lag, klasse 8 år 

  

Det nye av året er at vi har reist litt lenger for å delta på turnering. I Harstad var de 

kjempeglade for deltakelsen vår. Både Bardufoss og spesielt Sortland var en positiv 

opplevelse med godt kampprogram og mye gøy mellom kampene. 

 

Samarbeid  

Foreldrekontaktene gjør en svært god jobb. De deltar på møter i klubben, ordner vaktlister 

til Beisfjord cup og de bidrar når det er behov for noe. Foreldregruppa har også fungert godt 

og vi har god kontakt med foreldrene.  

 

Kommunikasjon i foreldregruppa foregår i all hovedsak via gruppas facebook-side, *Beisfjord 

fotball 08-09*. 

 

Oppsummering 

Det har vært et godt år for Beisfjord MP 7/8. Vi trenerne har hatt det gøy sammen med hele 

den flotte gjengen. 

 

Stig forlater Beisfjord etter sesongen og takker pent for seg og mulighetene som sønnen har 

hatt i Beisfjord og for at han selv har fått være med å bidra til at Beisfjord MG 7/8 har hatt et 

fint fotballår. Planen for 2017 er under planlegging av Arve. 

 

Arve Joakimsen og Stig Martinussen 
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Årsrapport for MJ10  

Minijente 10 sesongen 2016 har bestått av 11 spillere og 3 trenere. 

Trenere for året har vært Johnny Buyle, Arnt Hansen og Ole-Kristian Aspenes, samt 
supervikar Merete Bjarnesen. 

Vi har trent godt gjennom hele året med treninger inne i Gymsalen, ute på Kunstgress samt 
inne i Narvikhallen. Vi har i 2016 gjennomført hele 71 treninger med svært godt oppmøte og 
innsats. Jentene har hatt fin progresjon og utvikling, og har vist stor treningsvilje gjennom 
hele sesongen. 

Vi har også gjennomført løpetrening med instruktør fra NIL. 

Vi har deltatt i seriespill i Minijente 10 med 5-er lag. Vi har her møtt Mjølner, Hardhaus, 
Håkvik og Bjerkvik i totalt 14 kamper. 

Vi har deltatt i Steinsenter Cup, Funn Cup, Gratangsturneringen, Beisfjord Mini og Peppes 
Cup. 

Videre har vi gjennomført 4 foreldremøter samt hatt årsavslutning for våre spreke 
fotballjenter. 

Rundt laget har vi også i år nytt godt av svært engasjerte foreldre, som skal ha stor takk for 
deres entusiasme, klokhet, gode humør,  velvilje og ståpåvilje  for alle de flotte jentene våre  

En flott og lærerik sesong 2016 takkes av, og sesongen 2017 møtes velkommen med nye og 
spennende muligheter for våre jenter som skal ta overgangen til Lillejenter 11 og spill i 7-er 
serien. 

Med Sportslig hilsen fra Trenerteamet.  

 

Årsrapport MG 10  

Vi startet året med felles treninger inne for 
guttene og jentene født 2006 og 2007. 

 
I tillegg oppfordret vi alle til å delta på 
skitrening og skirenn i regi av BIL. Vi hadde en 
fin dialog med skitrener Gunn Inger, men ikke 
riktig så mange som vi hadde håpet på valgte å 
benytte seg av denne treningsmuligheten.  
 
Første turnering hadde vi inne på Bjerkvik mini 
cup 12.-13. Mars og 1. april stilte vi i Steinsenter cup på Ankenes.             

 
Det ble etterhvert tydelig at det meste av turneringer var lagt opp til at jentene og guttene 
skulle stille i kjønnsdelte grupper. 
Guttene har fokusert mye på basisøvelser, styrke, balanse, hurtighet og koordinasjon. I 
tillegg har vi jobbet med fair play og hva det vil si å være en god med- og motspiller.  
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Generell fotballforståelse, med tanke på hvor det er lurt å plassere seg i forhold til når vi er i 
angrep og når vi er i forsvar. Da vi kom ut ble også kondisjon satt på programmet. 
 
5. april var allerede gressbanen klar til bruk og vi startet opp med felles treningstid 2 dager i 
uka. sammen med guttene født 2005 og 2004. Vi fikk til et fruktbart samarbeid og hadde 
mange fine treninger sammen fra 5. april til 20. Oktober 
 

             
 

Med mai kom seriekampene på rekke og rad, som var fin oppkjøring til FUN cup 27-29 mai. 
Vi er BIL`s minste fotballag med bare 8 spiller, men heldigvis fikk vi god drahjelp gjennom 
både seriekamper og turneringer fra guttene på laget over. 
 

             
 
Etter en aktiv vår fulgte en liten sommerferie. Vi startet opp med treninger igjen, i god tid til 
å være i form til sommerens vakreste eventyr, Beisfjord cup 26-28 august. 
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Etter sommeren sluttet en spiller født i 2006 og vi er nå nede i 7 spillere. Vi fikk fullført 
sesongen og treningene i et samarbeid med Lg 11/12. Etter en liten vinterferie hadde vi fått 
på plass et samarbeid om treninger inne i Stadionhallen med jentene født 2005-2007. 

  
Sylvia har denne sesongen ”fått ut tåa” og tatt 
trenerutdanning og laget kan nå skilte med å ha 
en ekte grasrottrener. Spillerne stilte opp på for 
oss på trenerkurset del 1 som BIL var vertskap for. 
 
Tanker om sesongen 2017 
Overgangen til 7er og lillegutte 11/12 serien, med 

7 spillere der ingen fyller 12, 4 fyller 11 sent på året og 3 som fyller 10 i 2017 vil være umulig. 
Dermed planlegger vi en sesong til i MG 10 serien. 7 positive og aktive gutter klarer seg nok 
godt i 5er serien og vi gleder oss til ny sesong. Men det er utfordrende å være klubbens 
minste lag og vi er igjen på utkikk etter nye muligheter for samarbeid. Planen er at vi i løpet 
av 2017 finner gode løsninger og blir mange nok spillere til å spille 7er etter neste sesong 
(dvs i 2018). Vi er en positiv og aktiv gjeng, som er fremtidsrettet og har store planer om å en 
dag bli tatt opp på det beste A laget i kretsen, nemlig Beisfjord. Takk for mange fine stunder i 
2016! 
Hilsen Sylvia (med god hjelp fra Robert og Johnny) og guttakrutt 06/07 
 

Årsrapport Småguttelaget 

Sesongen 2016 har vært nok en minnerik sesong for ungdom og voksne på Beisfjord I.L 
gutter 02. Store triumfer i serie og ulike cuper er blitt høstet etter mye god trening fra gutta 
sesongen sett under ett. Sølv i Piteå Summer Games står frem som sesongens høydepunkt. 

Gutta er i vekst-periode og mange har slitt og sliter med ulik problematikk som gjør og har 
gjort trenings-hverdagen vanskelig. Dette har også gjort at det deler av sesongen har vært 
vanskelig å stille lag. Fra ett trenerstandpunkt er det da vakkert å se de gjenværende gutta 
fighte med ryggen mot veggen og gi alt i kamper med få eller ingen innbyttere. Samtidig er 
det trist å se gutta som er hjemme med skader og sykdom, og møte fortvilelsen deres over 
at kroppen deres ikke er med på notene. 

Vi er en sammensveiset gjeng, og kjenner på medgang og motgang sammen i gruppen og 
hos enkeltindivider. Gutta er konkurranse-innstilt i trening og kamp, men også gode venner 
og empatiske vesener som støtter opp om hverandre i vanskelige stunder. 

Vi ser frem til en ny sesong med nye utfordringer og masse gøy på trening og i kamp. Gutta 
er en herlig gjeng å være sammen med og vi voksne ser frem til hver eneste trening. 

Trenerne sesongen 2016 har vært Kim H Hasselberg, Eirik Beck-Hansen og Trond Laksaa. 

Spillerne: Sondre Hasselberg, Rickard Julin Pedersen, Omid Aidari, Anders Akeberg, Hassan 
Kaffi, Petter Julin Pedersen, Gabriel Pettersen, Markus Hunstad. Lukas Beck-Hansen, Stein-
David Laksaa, Islam Gadaiev, Emil Thomasen, Bendik Kristiansen, Elias Buyle, Marcus 
Johnsen og Tobias Mikalsen. 
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Årsrapport A-laget 

 

 

For første gang på mange år har vi i 2016 hatt et A-lag i klubben. Guttene taklet overgangen 
fra ungdomsfotball og opp på seniornivå på en utmerket måte og ble seriemestere i 2016!  

Det var mange fra Beisfjord som stilte opp på Ankenes og fikk en magisk opplevelse både på 
tribunen og på banen, under kampen om seriemesterskapet. Kjempeartig! 

      

Det har også vært vært over 100 personer tilstede under alle hjemmekampene i Beisfjord. 

Laget har hatt et økonomisk overskudd, fornøyde sponsorer, foreldre som har stilt opp på 
dugnad og laget spilte også kvalifisering for opprykk. Lykke til i neste sesong! 
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Årsrapport Postkassetrimmen 

 

 
 
Ušmás mange innbyggere fortsetter i stort antall å oppsøke postkassene som er montert på 
mer eller mindre strategiske steder i den beisfjordske geografien. Det er et nyttig element i å 
bygge folkehelse og å få folk på tur og gleder oss som står for administrasjonen.  
Siden siste rapport er antallet postkasser betydelig utvidet.  
 
Kassa som før var montert på den krasafarne brakka i ”Rundingen” er flyttet til den 
bombesikre gapahuken, altså grillplassen. I tillegg er det kommet kasser ved barnevennlige 
Beisfjordgubben, brua ved Storvannet, ved demningen/inntaket i Stublidalen og videre ved 
Brennholtan der stien stikker av mot Rødtind.  Og ikke minst oppe ved Rundvann. Sistnevnte 
kasse er litt vanskelig å spore og vil bli flyttet nærmere stien når det en gang blir vår. Utover 
det har vi planer om ei kasse til slik at antallet samlet blir 9. 
 
Fremdeles er det nok kassene på Holtan, ”Rundingen” og ved Lillevannet som er de mest 
besøkte, men ettersom de andre blir mer kjent blir nok bøkene der også utskrevet. Det er 
fine og O2-krevende  sykkelturer både til Brennholtan, Storvannet og Stublidalen. 
Dato og navn i ei av bøkene gir også mulighet til å vinne en eksklusiv premie i form av en 
spesialdesignet turkopp. Vinnere vil bli annonsert på nettsida og FB når bøkene blir samlet 
inn utpå våren/sommeren. Gå på!  
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Årsrapport Beisfjord IL Disksport 

 

Sesongen 2016 startet med innendørs trening i gymsalen på Beisfjord skole. Der var det flere 
barn og ungdommer som møtte opp og trente på putting, før is og snø smeltet og gjorde 
banen klar. 

I 2016 gjentok vi suksessen fra 2015, og arrangerte nok en Trilogy Challenge turnering. Og 
igjen kom det spillere fra Bodø og Tromsø for å delta. Det var også flere spillere fra Narvik og 
Ankenes med på turneringa. 

 

 

 

Vi arrangerte også flere turneringer, bl.a. en flextid turnering, hvor folk bare kunne møte 
opp når de ville og ta med seg et scorekort og spille en runde med familie og venner. Dette 
ble også godt mottatt, selv om vi nok kunne fått med enda flere på dette tiltaket. 
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Beisfjord Open 2016 var årets siste turnering, og der deltok det også spillere fra Bodø og 
Tromsø.  

Det var også spillere fra BIL som reiste ut og representerte klubben i forskjellige turneringer i 
inn- og utland. Stig Setså var caddy for en av de norske landslagsspillerne under EM i Oulu i 
Finland. Sebastian Tarek gjorde seg bemerket i Bodø, da han deltok på en av turneringene 
under Arctic Disc Golf Tour (ADGT). Det er mange år siden det deltok en junior på ei 
turnering i Bodø. Sebastian ble veldig godt tatt imot av spillerne i Bodø, og ble nesten en 
maskot under turneringa. Han spilte godt og ble spådd en lysende karriere som spiller! 

BIL var også en del av ADGT, og hadde ei vel gjennomført turnering. 

Det er mange som bruker banen i løpet av sesongen, familier, ungdomsgjenger og voksne. 
Mange av disse stiller aldri opp i turneringer, eller deltar på arrangementer i regi av BIL. Slik 
er det også veldig mange andre steder i Norge. Dette er et problem for NAIF (Norges 
Amerikanske Idretters Forbund) og DSN (Disksport Norge). Disse spillerne blir aldri en del av 
den offisielle statistikken og dermed står vi med klubber med få medlemmer og få 
registrerte spillere i forbundets oversikt. Hvis alle de som bruker banene i Norge hadde vært 
registrert i en klubb, hadde medlemstallene blitt mangedoblet, og støtten fra forbund til 
klubber, ville blitt mye større! Men dette jobbes det aktivt med på forbundsnivå, for det 
finnes altfor mange spillere som ikke er registrert. BIL Disksport vil i 2017 ha fokus på å få 
flest mulig som bruker banen som medlemmer i BIL. 

I 2017 skal BIL igjen arrangere Trilogy Challenge turnering, og vi skal være en del av ADGT 
også. Men sesongens store høydepunkt blir nok Beisfjord Amateur Open 2017 Sponsored by 
Dynamic Discs, 9.-10. september. Dette er ei nasjonal amatørturnering etter modell av Oslo 
Amateur Open som ble arrangert i 2016. Turneringa er åpnet for påmelding, og allerede har 
det meldt seg spillere fra Bodø, Tromsø, Gjøvik, Mysen, Oslo og Trondheim. Vi har også fått 
med oss en av de store aktørene innen diskgolf som sponsor til turneringa, Dynamic Discs fra 
Emporia, Kansas. Dette betyr at vi kan få laget disker til spillerpakker for en meget billig 
penge, og at vi får materiell til turneringa til grossistpriser. 

Vi skal også arrangere ei turnering for våre sponsorer, hvor sponsorene skal få konkurrere 
mot hverandre i ei pargolfturnering. Målet er at dette skal bli en årlig happening.  

Stig Setså, ansvarlig Disk Sport 
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Årsrapport Turn 

 

Turn er en fantastisk idrett for alle. Det er det beste grunnlaget enhver idrettsutøver kan få. 
Samtidig er det spennende og utfordrende for de som ønsker å trene mer og utvikle seg selv. 

Turn er en av de idrettsgrener som i sum gir best trenings-verdi i forhold til styrke, 
bevegelighet, spenst og koordinasjon.  Å være aktiv i turn bringer også med seg store 
fordeler ved utøvelse av andre idretter:  

Hiphopdans refererer til dansestiler som blir danset til hiphopmusikk, eller som har utviklet 
seg som en del av hiphopkulturen. Dette inkluderer et bredt spekter av stilarter, blant annet 
breakdance, locking og popping 

Til nå har vi hatt ei trening, og det var en kjempe suksess. Det kom 25 spente barn i fra 1. til 
6. klasse. Jeg la opp treningen slik at alle elementene kom litt frem. Vi begynte med 
oppvarming der vi lekte oss varme, så gikk vi over til dans På slutten av treningen fikk de 
prøve seg litt på turn, før vi tøyde ut. Det virket som alle barna koste seg og var fornøyde.  
Håper det kommer mange flere når vi starter opp igjen i 2017 Jeg gleder meg til å utvikle oss 
sammen. Mot sommeren blir det selvsagt oppvisning der barna får vist frem hva de har lært. 

 

Maya Davidsen 

 

 

 

 

 

Årsrapport dommere i BIL 

Klubben har flere aktive dommere; Jan Westby, PK Erlandsen, Ole Ragnar Jansen Knutsen, 

Robin Nystad, Rohan Nadesalingam, Kurt Ivar Nordstrøm og Stig Setså. 

Marius er den høyeste rangerte dommeren og medlem av dommerkomiteen i kretsen. 

Klubben har også ca 15 klubbdommere, som er hovedsakelig benyttet under Beisfjord Cup. 

Klubben ønsker seg flere dommere, så om DU vil på kurs, bare ta kontakt! 
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Beisfjord Cup 2016 ble arrangert for 32.gang siste helga i august. I tillegg til styret er det 10-

15 personer som utgjør hovedkomiteen. Under selve arrangementet er det 120 personer 

som er med og bidrar til et vellykket arrangement. Planleggingen starter i mars og vi arbeider 

med turneringa helt frem til 

evaluering i oktober.  

I 2016 var det over 90 lag med. Vi 

hadde også besøk av Jonathan 

som er en av Norges beste 

fotballtriksere og han holdt 

trikseshow flere ganger i løpet av 

helga. Til stor begeistring for både 

liten og stor.  

God oppbygget organisasjon med 

spesifiserte arbeidsoppgaverer en 

av grunnene til at turneringa går så bra. Hvert fotballag med tilhørende foreldre fikk sine 

ansvarsområder og dette fungerte utmerket i alle ledd. I tillegg har vi noen utflytta 

sambygdinger, som kommer hjem for å jobbe med Beisfjord Cup. Kjempeflott, og takk for 

hjelpa til alle sammen.  

Ungdommene i bygda/noen av gutta på A-laget hadde ansvar for diskoteket. Og det så ut til 

at de stortrivdes på dansegulvet  ;)   
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Pkt. 4. Regnskap 

 Regnskap og balanse 2016 legges frem for årsmøte til godkjenning 

 

 

 

Pkt. 5. Innkomne saker 

1. Klubbhuset og grusbanen i Leiren. 

Det gamle klubbhuset i Leiren er ikke i bruk lenger  av BIL, så høsten 2016 besluttet styre å 

starte prosessen med salg av anlegget. Bygningen ble oppført i 1980 og det som er igjen av 

lysanlegg er fra samme år. Bygget består av 2 garderober med dusjanlegg og toalett, samt 

møterom/kontor og noen lagerrom. 

BIL har en tinglyst bruksrett på selve eiendommen, med noen klausuler fra Narvik kommune. 

Det har vært avholdt  møte med Narvik kommune og Narviksentret for eventuelle 

avklaringer rundt salg. 

Forslag til vedtak: 

Styret ber årsmøte om fullmakt til å avhende bygningen og anlegget med de klausuler som 

måtte ligge i bruksretten. 

 

2. Kjøp av løypemaskin – opptak av lån i Sparebanken Narvik 

Styret har vedtatt innkjøp av løypemaskin PistenBully 100, 2012 modell 

Kostnad 1180000+ mva= 1475000 levert Beisfjord 

I den forbindelse har det vært nødvendig med opptak av lån som mellomfinansiering. 

Finansieringsplan er godkjent av styret og innebærer flere tiltak som må iverksettes. 

Forslag til vedtak: 

Styret ber årsmøte godkjenne opptak av lån på 1000000 til innkjøp av løypemaskin 

PistenBully 100 2012 modell. 
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Pkt 6. Fastsettelse av medlemskontingent og treningegebyr  

Medlemskontingent 
    

2016 2017 
 Barn kan delta i alle idr.aktiviteter   0-15 år 

 
200 250 

 

Voksne 
som har aktive barn med i 
BIL/støttemedlemmer 

 
200 250 

 

         

 
Samme pris for alle medlemmer, kan delta på alle idrettslige og sosiale  

 
aktiviteter,samt fritidsklubben. Kan benytte alle åpne anlegg og møteplasser. 

         
       

Familiekontingent 
Gunstig for familie på mer enn 3 
personer 

 
600 750 

 

       

 

Alle reg. som personlige 
medlemmer 

     

       

         
       

Treningsgebyr 
        

       

 
Ski 

    
400 400 

 
       

 
Ett gebyr for alle aktiviteter 4-6 år 

 
400 400 

 
       

   
MP  7-10 år 

 
700 750 

 
       

   
LG/LJ 

  
1200 1250 

 
       

   
SMG/SMJ 

   
1500 

 
       

   
G/J 

  
1500 1750 

 
       

   
5.div-lag 

  
3500 3750 

 
       

         
       

 

5.div.lag faktureres 15.03 og 15.08 
a`1875 

    

       
 

  

Pkt. 7 Budsjett 
Budsjett 2017 legges frem for årsmøte til godkjenning 
 

Pkt 8 Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
Organisasjonsplan er behandlet i styret og bes godkjent av årsmøte 
Den ligger på våre nettsider www.beisfjordil.no 

 
Pkt.9 Foreta valg 
Valgkomiteens innstilling til styre legges frem for årsmøte 
Valg foretas ihht. godkjent organisasjonsplan. 
  

        

 

 

http://www.beisfjordil.no/
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Takk for samarbeidet i 2016! 


