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Årsmelding fra Styret 
 
Etter årsmøtet i mars, gikk det nye styret inn med godt mot for å ta fatt på de mange oppgaver som 
(det) sto foran. Det skulle vise seg at 2018 skulle bli et svært utfordrende år for styret i Beisfjord IL. 
Det var flere nye styremedlemmer samt tillitsvalgte innad i styret med nye oppgaver. Vi takket også 
av både mangeårige kasserer og tidligere leder på årsmøtet. 
 
Det nye styret hadde også lovnader til årsmøtet om en omorganisering av idrettslaget. Styret 
startet tidlig opp med styremøter, brukte litt tid på å bli kjent med hverandre for å kartlegge hvilke 
egenskaper vært enkelt medlem hadde for å kunne utnytte potensialet godt. 
 
Styret var enige om noen felles mål som vi ønsket å oppnå. Vi ønsket å skape gode relasjoner med 
medlemmene våre, gjøre avstanden mellom styret, trenere og medlemmene mindre med å gjøre 
oss mer transparente og ha en åpenhetskultur. 
 
Vi ønsket også å holde aktivitetstilbudet oppe, og være en aktiv klubb. Vi har også fått til å utvide 
tilbudet til medlemmene takket være engasjementet til de som ønsker å gjøre dugnad for at vi skal 
kunne tilrettelegge for fysisk- og sosial fostring. 
Vi kan være stolte over at vi har et tilbud til alle i bygden vår. Det ble opprettet en babygruppe, 
lekegruppe, barneidrett, fotball, ski, volleyball (opphørt 2019) turn (mangler trener etter høsten 
2018), den sosiale voksengruppen, dametrening, postkassetrim og ikke minst alle våre anlegg som 
er åpne og tilgjengelige for den enkelte. 
 

 
 
Styret har hatt store utfordringer gjennom året som har gått.  Vi startet året med 14 
styremedlemmer men går inn til nytt årsmøte med 10 styremedlemmer. Vi kom dessverre litt 
skjevt ut allerede fra start, da vi måtte arrangere ekstraordinært årsmøte for å velge ny kasserer.  



Vi har også hatt andre styremedlemmer som dessverre heller ikke hadde den tiden og kapasiteten 
de hadde sett for seg at de skulle ha. Det har vært stor arbeidsbelastning på enkelte i styret. Det 
har vært mye å sette seg inn i og store avgjørelser og arbeidsprosesser igjennom hele året som har 
resultert i at styret ikke har hatt kapasitet til å innfri en organisasjonsendring. Styret ser at vi har 
behov for en endring og vil jobbe hardt for å klare å oppnå en god organisasjonsplan for fremtiden. 
 
På vårparten 2018 var vi ivrige for å få i gang ute sesongen, dessverre ble vi litt ivrige og det ble et 
faktum at kunstgressbanen var ødelagt. Det ble satt i gang store ressurser for å redde 
kunstgressbanen. Det er bare å bøye seg i støvet for alle de fantastiske folkene som stilte opp for at 
Beisfjord IL skulle få spille på eget gress denne sesongen. Vi hadde enorm hjelp fra entreprenører, 
trener, spillere, dugnad gjeng, naboklubber, forretninger sist men ikke minst Mjølner og 
organisasjonen FUNN Cup. Styret er ydmyk over all den støtten vi mottok i denne perioden. 
 

 
 
 
Vi har også fått mye medieoppmerksomhet rundt leieforholdet vi har med Trygge Barnehager. Vi 
har hatt en svært krevende prosess gjennom året med forhandlinger rundt leieforholdet vi har 
med barnehagen. Dette er en prosess som ikke er helt ferdig ennå ,men vi har en dialog med 
leietaker. 
 
Vi har mange ildsjeler i Beisfjord som står på for at vi skal få gå på skøyter og ski på vinteren, 
dyktige trenere og de som alltid stiller opp for idrettslaget. Vi ønsker at idrettslaget skal få være et 
samlingspunkt i bygda og er brennende opptatt av at vi må skape idrettsglede og være en sosial 
arena. 
 
På vegnet av styret ønsker jeg å si takk for medlemsåret som har vært og det nye styret vil være 
klar for de utfordringene de står foran i 2019. 
 
Sandra Løveng 

Leder 
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Årsmelding anlegg 

Fjordhuset 

Første etasje inneholder: garderober, toaletter, handicaptoalett, vaskerom, kontorer, møtelokale 
med tavle og prosjektor, kjøkken, minikjøkken/bar, stor sal/ungdomsklubb, musikkrom, 
Beisfjordbua (hvor vi oppbevarer ting som selges etc.) garasjer og lagerrom. 

Hjertestarteren til idrettslaget er plassert ved inngangen som barnehagen disponerer (inn døren og 
til vestre) denne oppbevares i egnet skap. 

Andre etasje inneholder: stort velutstyrt kjøkken, 2 store saler, 10 rom, + andre disponible rom og 
lagerrom. 

Beisfjord IL leier ut 2. etasje samt garderober, vaskerom, garasjedel og uteområde i første etasje til 
Beisfjord FUS barnehage, som eies av Trygge Barnehager. De har hatt et leieforhold hos idrettslaget 
siden 2016. Leieforholdet med trTB har fått stor medieoppmerksomhet ettersom at det har vært 
uenigheter rund reforhandlingen av leiekontrakten. 
Det er pr. skrivende stund ikke enighet mellom partene, men det er pågående dialog. 

Klubbhuset blir flittig utleid til barnebursdager, selskaper, møter og kurs igjennom hele året. 

Brakkerigg 

Brakkeriggen består av nytt baderom, kjøkken med spise/oppholdsrom og 10 rom hvor av noen er 
innredet som enkeltrom mens andre er familierom. Det også Riks-tv og internett. 
Vi har hatt både korttidsleie over helger/uker, men også hatt inne et firma som har hatt et 
leieforhold med idrettslaget i ca. 5 mnd. Dette er et firma som har vært svært fornøyd med å leie 
hos oss i perioder og ønsker å ha et leieforhold når det er behov. 

I forbindelse med det faste leieforholdet hadde vi også innleid fast vaskehjelp i den perioden. 
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Klubbhuset og grusbanen i Leiren 

Anlegget brukes ikke lenger av BIL, så høsten 2016 besluttet styret 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 avholdt møte med Narvik kommune og Narviksentret for eventuelle avklaringer. 

Det er avtalt et salg av klubbhuset i leiren allerede i 2018. Dessverre har vi ved salget avdekket en 
del forsikringsskader på bygget som vi har valgt å rydde opp i, slik at bygget kan overleveres i 
rettmessig stand. 

Dette arbeidet vil fortsette utover vårparten 2019. 

Servicehuset 

Her er det både kiosk, sekretariat, garasje og toaletter (med handicaptoalett). Dette disponeres 
under arrangementer og når det er aktiviteter på banen. 

Ballbingen 

Bingen ble ferdigstilt i 2010, og er et populært tilbud i bygda - både av de som spiller fotball aktivt, 
men også som et lavterskeltilbud for alle. 

Basketball/Skøytebane  

Agnar Sjursen sørger for at alle barn, unge og voksne i Beisfjord kan gå på førsteklasses is hver 
vinter. Skøytebanen blir vannet og brøytet etter behov. Det har vært stor aktivitet der også nå i 
vinter. I år har også noen satt opp mål slik at det er mulig å spille ishockey for de som måtte ønske 
det. 
Kurvene til basketballbanen har ikke vært oppe på noen år nå, men vi håper å få satt dem opp til 
våren. 
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Grillbua 

I tilknytning til banen er et hyggelig grillhus/varmestue tilgjengelig for dem som bruker 
skøytebanen. Her er det mulighet for å ha en heldags opplevelse med å kombinere aktivitet og 
middag eller bare for å lage seg litt bål for varmen sin del. 

Sandvolleyballbanen 

Her må det til den del jobb før at den kan tas i bruk igjen. Det må settes ned nytt fundament og 
stenger, samt rakes for glass og sten. Vi håper at dette arbeidet kan gjøres nå til våren slik at den er 
klar på de fineste sommerdagene. Sammen med benker og grill er dette en fin sosial møteplass. 

Diskgolfbanen 

Banen ble oppført i 2014, og i 2017 ble flere av utkastfeltene utbedret. Idrettslaget har også 
anskaffet seg flere portable kurver slik at det er mulig å utvide banen.  Dette er et åpent anlegg 
som blir brukt av folk i alle aldre. Innimellom får vi også forespørsler om firmaer og skoleklasser 
kan ha aktivitetsdag hos oss. Idrettslaget har både poengkort og disker til utlån. 

Lysløypa 

Med Kjetil Akselsen i spissen er det etablert en god gruppe rundt ski og lysløypa. Det er nedlagt 
mange dugnadstimer ved å rydde og vedlikeholde traseen. Kjetil Akselsen, Lars-Erik Wirtz og 
Dagfinn Lindal står for tråkking og preparering av løypenettet og gjør en strålende jobb for at alle 
skal ha optimale forhold. Vi har en plan om å bytte ut alle lysarmaturene til LED slik at det på sikt 
vil bli bedre lys i løypa. Vi har inne en spillemiddelsøknad på dette, men den befinner seg ennå et 
stykke ned på prioriteringslisten hos fylke og kommune. 
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Arebakken skileikanlegg 

Anlegget er i utmerket stand, men er avhengig av at brukerne selv tar ansvar for vedlikehold. Det 
har i år vært gjennomført onsdagsrenn så fremst forholdene har vært forsvarlige. Det er fint både å 
stå på ski og ake i bakkene. Idrettslaget har rumpebrett til utlåns i varmebua. 

Varmebua 

Bua er åpen hele vinteren og blir flittig brukt av store og små. Her er det både benker og mulighet 
for å grille ute. Det er også masse ved tilgjengelig. 

Gapahuken 

Gapahuken innerst i lysløypa har fått nye benker og bord de senere år. Den er mye benyttet av 
Beisfjords befolkning hele året.  Her er også ene postkassen i den populære postkassetrimmen 
hengt opp...med ei bok for barn, og ei for de voksne. 

Årsrapport skigruppen 2018 

Vi startet opp sesongen med skirenn i januar og holdt det gående helt til 16. april. 
Sesongen var lang og vi måtte avlyse bare to renn pga kulde. 
Det var jevnt med unger som stilte på rennene. 

Vi hadde renn: 8. januar, 22. januar. Avlyst pga kulde, 26. januar, 30. januar, 5. februar, 12. februar, 
26. februar. Avlyst pga kulde, 5. mars, 12. mars, 19. mars, 9. april, 16. april kostymerenn.

28. mai hadde vi avslutning på skisesongen med utdeling av diplomer og pokaler.

I september 2018 startet vi opp igjen med treninger etter en lang pause. 
Treningene var åpen for alle og ble gjennomført annenhver mandag med oppmøte på Fjordhuset. 
Det var variabelt oppmøte men de minste var de ivrigste. 
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Vi fikk også med oss et av fotballagene som brukte treningene som alternativ når banesesongen 
var slutt. Ansvarlig for treningene var Gunn Inger Romsloe. 

For skigruppen (skirenn og trening) 
Elisabeth Holsen 
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Litt om ski og sånt 

I fjor høst hadde vi mange ettermiddag- og kveldstimer med skogrydding i lysløypa. Hele 
lysløypa ble ryddet for kratt og skog, mange flinke dugnadsfolk stilte opp. Skogrydding i 
lysløypa er en evigvarende jobb, ny skog vokser opp igjen. Så vi trenger fortsatt 
dugnadsvillige folk i løypa.  
Å kjøre spor i Beisfjord er ikke gratis, det koster mye penger. Mange liter diesel på 
tråkkemaskinen i vintersesongen. En tråkkemaskin trenger også service, blir slitasje på 
belter og div. Vi opprettet Vipps til nettopp dette formålet, pr nu får vi ikke inn nok til å 
dekke drivstoff og vedlikehold. Vipps #504030 ski tråkking er selvfølgelig frivillig. Til dere 
alle som har gitt oss pengestøtte på Vipps, tusen takk, alle monner drar! Fortsett å bruk 
Vipps hvis du vil ha fine skispor i Beisfjord.  
Skitråkkinga i Beisfjord driftes av et team på 3 mann i dag: Lars-Erik Wirtz, Dagfinn Lindahl, 
og Kjetil Akselsen. 

Bruk løypa, det er derfor vi tråkker den 
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Årsrapport Postkassetrimmen 

Det har vært minimal aktivitet fra den administrative delen bak postkassetrim-prosjektet, 
men vi sitter med følelsen av at det fortsatt har sin berettigelse å opprettholde tilbudet. 
Antallet postkasser er fortsatt 8 og kassa ved Rundvannet er fremdeles like vanskelig å finne. 
Planen om å flytte postkassa forsvant med tidsklemma og dårlig motbakkeform. Det samme 
gjorde den gode intensjonen om å sette opp ei til kasse til oppe på Lapphaugen. Men det er 
aldri helt for sent. Fortsatt er det slik at 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/høsten. Gå på!  

Årsrapport Lekegruppen 

Lekegruppen er et populært tilbud til de minste barna i Beisfjord IL. Vi fikk i starten av 2018 
kjøpe inn noen nye leker. Vi gikk til innkjøp av flere skumklosser, hoppedyr, balanseklosser, 
rokkeringer og tunneler. Barna får utfordret seg fysisk og tester stadig nye grenser og blir 
stadig stødigere på balansekunst. På lekegruppen er det fri lek for barna. 
Det er fast mellom 8-10 barn, men innimellom er det opp mot 15-16 barn. Vi ønsker alle 
barn fra 1-4 år velkommen til å leke sammen med oss hver onsdag fra 17.00-18.00 
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Disksport 2018 

BIL Disksport arrangerte som vanlig Trilogy Challenge turnering i 2018 med mange deltagere, 
og vi var også en del av Arctic Disk Golf Tour. 

Flere av klubbens medlemmer var aktive og reiste ut og spilte turneringer, både i ADGT, og i 
store turneringer i inn- og utland. 

Banen i Beisfjord ble benyttet av mange lokale, men også en del tilreisende utlendinger tok 
turen innom banen. 

Og tilbakemeldingene fra utlendingene var positive, de likte banen. 

På forbundstinget til Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF) i april 2018, ble Stig Setså 
valgt til seksjonsleder for seksjon disksport. 

Seksjonslederen er også medlem av forbundsstyret i NAIF. 

Med sportslig hilsen 

Stig Setså 

Seksjonsleder disksport 
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Årsberetning fra voksengruppa 

Vi var noen godt voksne personer som hadde et ønske om litt positiv aktivitet i bygda vår.  Dermed 
ble Sandra, lederen i BIL, kontaktet om å få bruke Fjordhuset som møteplass. Ønsket var å forene 
personer villige til  noen ganger å kunne "trø til" for idrettslaget. (Dette har enda ikke skjedd, men 
vil nok la seg gjøre om vi blir mer etablert). Tanken var at den/de som hadde en idè til noe sosialt å 
gjøre kunne være arrangør og at dette gjerne måtte gå på rundgang. Slik har det ikke blitt, men det 
er fortsatt et ønske om det av oss som er blitt en slags kommitè. 

Siste onsdag i april  2018 hadde vi vårt første møte på Fjordhuset. Vi var spente på om det ville 
komme noen i det hele tatt, og ble positivt overrasket over oppmøtet på ca 15 -16 stk.  Vi 
diskuterte litt hva vi skulle kalle gruppa og kom frem til Onsdagsklubben siden møtedag ble satt til 
siste onsdag hver måned. Det ble opprettet en gruppe på Facebook for Onsdagsklubben, og det er 
slik vi forteller hva som skal skje. Denne siden bør i tillegg  brukes som et forum der de som ønsker 
det kan komme med innspill, forslag etc. 

På første møte ble det snakket litt om hva vi kunne gjøre, og valget falt på quiz til siste onsdag i 
mai. Denne ble gjennomført med bare noen få personer. Vi bestemte likevel at vi skulle møtes til 
St.Hansfeiring hvis det ble snakk om et slikt arrangement. Dessverre regnet hele greia bort med det 
pøsende regnværet som var St.Hansaften, og sommerferien var dermed startet. 

Høsten kom og vi startet opp igjen. Vi har altså hatt quiz, høstmarked, kjørt bingo 2 ganger og siste 
gang var Robin Jenssen og viste et billedspill og fortalte om fotografering av ville dyr og fugler. I 
tillegg fikk vi spørsmål fra Bygdeutvalget om å servere julegrøt til pensjonistene. Noe vi selvsagt 
svarte ja til. 

Det vi har gjennomført har vist oss at vi kan nå personer som er spredt i alder. Vi føler vi når flere 
nå, og tenker at det nok må gå over enda en tid før dette blir bedre kjent som en fast aktivitet. 
Bygda vår trenger at det skjer aktiviteter som får oss til å møtes. Slikt blir det trivsel av! Dermed 
ønskes du velkommen på Fjordhuset til forskjellige sosiale aktiviteter kl 19.00 den siste onsdagen 
hver måned :) 

Hilde, Lill-Jorunn, Ishah, Eirin, Eila og Marit 

Dametrening 

Jeg opprettet Facebook-gruppen "Beisfjord dametrening" i slutten av november 2018. Vi er ca. 60 
medlemmer i alderen 20-60 år. Hver mandag kl. 20.30. møtes vi og spiller kanonball, fotball, 
innebandy eller trener styrke og yoga. En gang har vi hatt "gruppetime" med instruktør. Vi varierer 
mellom 6-14 stk. oppmøtte hver gang, og er en gjeng treningsglade damer. Det er ingen krav til 
treningserfaring, vi motiverer hverandre og koser oss. 

Gina Hansen Øyen 
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Beisfjord Mini 2018: 

Vel blåst!  
Beisfjord Mini ble avsluttet søndag i regnfullt vær. Den tradisjonsrike turneringa arrangeres 
hvert år og markerer gjerne overgangen mellom sommer og høst.   
Beisfjordtøtta, med et lite, hvitt dryss på toppen, var vakker bakgrunnskulisse for 2 dager 
med yrende fotballglede i idrettsparken.  
Arrangørstaben i BIL kan puste lettet ut etter at den 34. turneringa i rekken er bragt vel i 
havn – uten skader og behov for jurymøter av noe slag. Kun masse, masse fin fotball. 

Riktignok var antallet deltakende lag noe mindre enn i tidligere utgaver av cupen, men 
uten at det så ut til å legge en demper på stemningen – verken hos spillere, trenere, 
lagledere eller de mange supporterne som omkranset de 7 banene.  

Fargerikt på feltet  
55 lag fra distriktet deltok i mønstringen – de fleste lokale som de grønne fra Ankenes, de 
blå fra Håkvik og selvsagt de myldrende røde fra By1. Men også mer langveisfarende 
satte farge på arrangementet; SMIL fra Sørvikmark var velkomne gjengangere og bidro til 
fotballfesten og liv på campingplassen.  
Vi leide inn Fun park med div. hoppeslott av forskjellige slag i år med stor suksess.  
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En fantastisk dugnadsånd og god stemning gjennom hele helgen sørget for at det gikk 
knirkefritt under turneringshelgen. 
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FOTBALLFEST
Hold av helga  24. - 25.8.
Vi minner om at Beisfjord IL også i år vil arrangere vår tradisjonsrike turnering, Beisfjord Mini Cup. 2019-utgaven er 
den 35. i rekken. Cupen en kompakt turnering for jenter og gutter i alderen 6 til 12 år der alt skjer på og ved 
fotballbanene. Vi har følgende klasser:

Minigutter/-jenter 6 år (3’er)
Minigutter/-jenter 7 år (5’er)
Minigutter/-jenter 8 år (5’er)
Minigutter/-jenter 9 år (5’er)
Minigutter/-jenter 10 år (5’er)
Lillejenter og Lillegutter 11 år (7’er)
Lillejenter og Lillegutter 12 år (7’er)

2019

Kampene spilles på naturgress og kunstgress i Beisfjord Idrettspark.

Kamptider:
Miniklassene: 2 x 15 minutter
Lillejenter/-gutter: 2 x 15 minutter 

Om kort tid legger vi ut påmelding til turneringen på vår nettside.

VI SEES I
AUGUST!



BIL MJ8 

Startet å trene jentene i oktober, slik at jeg har ikke vært sammen med jentene lenge nok til 
at jeg kan oppsummere året.  

Vi deltok i Peppes sin jentecup hvor jentene gjorde en strålende turnering og hadde det 
veldig kjekt! 2 seier, 1 tap og 1 uavgjort 

Utrolig stolt over at vi i Beisfjord har et RENT jentelag med hele 14! Jenter! 

Ellers ser vi frem til et nytt år med ny sesong. 

Emmeli Kristiansen 

B.v: Aurora, Henriette, Emilie W, Agnes, Sandra, Charlotte, Live
F.v: Emilie, Matilde, Nina, Bianca, Ingrid

Årsmelding for 2018 - LG7 (G2011) 

I 2018 tok en gjeng med 8 2011-gutter fatt på sitt andre år med fotball i Beisfjord IL. Året før 
hadde vi vært sammen med 2010-gjengen. Dette året fortsatte vi med målet om å ha det 
mest mulig gøy på trening og i kamp. All lek med en ball på “slep”. Og til sist på hver trening 
litt fotballspill. Vi klarte det lett :) Året gikk ut på å leke og ha det gøy sammen! 
I løpet av året deltok vi i Ankeneshallen, Funn Cup og Ballangen Cup. Til sist var det duket for 
årets høydepunkt. Beisfjord Cup! Vi spilte mange 5-er-kamper denne helga. 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 kunne etter en flott helg dra hjem med 
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pokal! En fantastisk foreldregruppe var atter en gang glad og fornøyd sammen med ungene 
sine :) 

Når vi ser tilbake på året som gikk kan vi være godt fornøyd. Guttene fikk ny erfaring med 
det å forberede seg og dra på trening og kamp. Det utviklet seg til å bli en trygg gruppe som 
gledet seg til hver trening. Helt herlig! 

Inge H. 



Årsmelding Lg11/12 

Sesongen 2018

Vi startet sesongen i begynnelsen av november med 1 trening i uka inne i Stadionhallen. Vi 
delte 2/3 hall med LG11 fra Fagernes og fikk dermed ei større gruppe spillere (og trenere) 
med de mulighetene det gir for både teknikk- og kamptrening. 
Tar med oppsummering etter første treningen:  
Jippi J Da er vi Lg11/12  
Flott oppstart inne i Stadionhallen. 
Felles trening med Fagernes Lg 11/12 fungerte veldig bra, vi hadde felles oppvarming før 
10 gutter i rødt tok en knepen seier mot 10 gutter i gult. Kondisjonen holdt til å spille på stor 
bane og alle ble gode og svette. Vi spiller 2 bake, 3 midt og 1 spiss. Guttene fant seg godt 
tilrette i de posisjonene vi øvde på i dag, men her må vi prøve oss litt frem og lære oss å spille 
på ulike plasser. Bussen kjørte opp til sykhushaugen, alle var presise og hadde med det de 
trengte Gleder meg til ny sesong. 

 Og slik fortsatte vi til ut april. 

Vi hadde flere gutter som deltok på Ajax-akademiet i november og her hentet også vi 
trenere flere gode tips og inspirasjon til treningene. Vi tok også aktivt i bruk øvelsene fra 
tilhørende ”skadefri”, som er anbefalt og utviklet i samarbeid med Norges Idrettsforbund. 

For å dekke kostnadene til halleie har foreldrekontakter og guttene tatt ansvar for 
flaskeinnsamling og pizzalotteri, med stor suksess. 

I februar startet vi med treninger også inne i gymsalen. Vi har hatt to treninger i uka frem til 
seriestart 15.05. Etter det har vi hatt 1 trening og 1 kamp i uka tom 1.10. 

Vi har spilt totalt 14 seriekamper. 



Det har i år vært arrangert en del frivillig treninger både i form 
av sykkelløp, samt treninger på kunstgress/gress med fokus på 
skudd og keeper eller sammen med G13. Dette har vært dager 
der deler av gruppa har vært opptatt på andre arene, som 
skoleturer og der vi ikke har vært nok mange til å få til ”vanlig” 
trening. Oppmøtet på de som har vært hjemme har likevel 
vært stort. 

Vi har tradisjon tro deltatt på FUNN CUP

Og Beisfjord Cup.  
Vi har spilt totalt 11 cup kamper. 
I år hadde vi lang sommerferie (8 uker), men til tross for det har vi rukket å tilbringe totalt 61 
kamper og treninger sammen med fokus på fotball, idrettsglede og vennskap.  
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I tillegg har vi hatt ei koselig avslutning med pizza og flotte blomster til trenerne. 

Tanker om sesongen 2019 
Vi fortsetter som i forrige sesong. Selv med bare er 9 spillere på laget, så klarer vi oss godt i 
syversesongen, med litt hjelp fra noen yngre spillere som får hospitere opp på treninger og i 
kamper.  
Opplegg for høsten/vinteren: Vi starter i Lg12/13 i uke 43 med trening  
Mandager kl 18.00 - 19.30 - kondisjon (barmark og ski) m/ Helge (Tom eller David) i 
partallsuker og med Gunn Inger og skigruppa på oddetallsuker. 
Onsdager  kl19.00 - 20.30 smålagspill og styrketrening m/ Robert (Raymond og Sylvia bidrar) 
Torsdager kl 16.00-17.30 Kamptrening sammen med Fagernes m/ Sylvia (Robert bidrar) Og 
ellers slalåm der vi inviterer alle og bidrar med bringing og henting.  
En aktiv, sosial og utviklende timeplan for gutter i vekst. 

Takk til alle som har bidratt til fotballglede på laget. 

Vi er klare for nok en sesong i Beisfjord idrettslag. 

Hilsen Robert og Sylvia med Guttakrutt. 

- 21 -



Årsmelding Sesongen 2018 - Jenter 2006/2007 

Våren 2018 sto Beisfjord igjen med 5 jenter som var aktivt med. Dette gjorde at vi søkte et 
samarbeid med Hardhaus slik at vi klarte å få til et lag sammen med dem. 

Det ble raskt en flott gjeng av disse jentene som i dag trives godt sammen.  

Laget har spilt 4 dobbel serie mot Mjølner og Ballangen.  

I tillegg har vi deltatt på Fun Cup, Gratangsturneringa, Ballangen Cup og Salangen cup. 

Trenerne rundt laget er Robert Karoliussen, Andre Andersen og Ole-Kristian Aspenes. 

Laget har spilt med både Hardhausdrakter og Beisfjorddrakter gjennom sesongen. 

Når vi nå skriver et nytt år (2019) så har vi igjen kun 3 jenter som er tilsluttet Beisfjord 
Idrettslag. Totalt består laget av 13 spillere. Dvs at vi trenger forsterkninger fra laget over oss 
i Hardhaus for å kunne spille evt serie. 9 er fotball. 

Ellers er det god stemning i laget og rundt foreldregruppa.  

Vi trener Søndag 1 ½ time i stadionhallen og onsdag 1 time i Ankeneshallen. 

Da håper vi på flere spillere og at 2019 blir et morsomt og lærerikt år for både spillere og 
trenere.  

Ole-Kristian 



Års- og sluttrapport BIL/Hardhaus G13/14 

Det flotte samarbeidet mellom Hardhaus og Beisfjord G13/14 opphørte høsten 2018. Det 
har vært to fine år med ei flott spillergruppe…mange fine opplevelser og gode resultater – 
ikke nødvendigvis kun regnet i scorede og innslupne mål.  

Fra første stund var alle en sammensveiset gjeng, men grunnlaget for å fortsette var ikke 
tilstede. Til det var gruppa for liten og muligheten til å still et lag i 11ʹ r i 2019 var ikke 
realistisk.  

De fleste spillerne med opprinnelig tilknytning til BIL, Fagernes og Hardhaus har gått til 
Mjølner. Alf Jensen bidrar også nå i trenerteamet rundt dette laget. Et par spillere blir i 
Sportsklubben og et par har gått til Håkvik. Gutta tilhørende BIL synes nok det er litt vemodig 
og rart, men Johannes, Tobias, Matteo, Sebastian og Birk har blitt godt mottatt på stadion. 
Og det samme gjelder for hardhauserne Emil og Jakob. 

Laget deltok i 2018 i Løvold Cup i Bodø, i FUNN Cup og gjorde en fin figur i Piteå Summer 
Games.  

Takk, Kenneth, Stian, Alf og Robert…og alle andre foreldre som har stilt opp. Alltid. Nydelige 
folk. 

Jan W. 
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Årsmelding Beisfjord G16 

Det ble et spennende år med både opp og nedturer for Beisfjords guttelag. Gjennom hele 
vinteren trente laget 2 ganger pr. uke inne i Narvikhallen og sesongen startet med 
vinterserie inne i Barduhallen. Laget vant 3 av 4 kamper, men ble nr. 2 i gruppa av 4 lag og 
gikk ikke videre til sluttspillet. I NM for guttelag som startet i mars vant laget først 4-1 mot 
Brage/ Trondenes før laget røk ut for Medkila med 4-6 på Narvik stadion i en kamp der laget 
spilte siste 25 minutter med 10 spillere.  

I mai deltok laget i FUNN-cup der laget vant sin gruppe med 3 seire og 2 uavgjorte. I 
semifinalen ble det imidlertid 2-5 mot Senja og  turneringen ble avsluttet med 1-2 for 
Sortland i bronsefinalen. Alt i alt en god turnering der laget manglet mange spillere til skader 
og konfirmasjoner.  

Siste helga i juni gikk turen til Norrbotten og Piteå summer games. Her åpnet laget meget 
bra med 2-1 over et sterkt finsk lag og 3-1 mot Notvikens IL. Mot TUIL ble det imidlertid tap 
0-1 og laget ble nr. 2 i sin gruppe. I åttendedelsfinalen ble det uhyre jevnt og det måtte
straffesparkkonkurranse til før Beisfjord til slutt vant 5-4 mot Skarp. Det var imidlertid en
seier som kostet dyrt. I neste runde måtte 3-4 sentrale spillere stå over og laget tapte 2-0 for
Hunstad FK som senere vant turneringen. Med litt flaks kunne faktisk Beisfjord vunne
turneringen.
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I seriespillet valgte klubben å stille både i 11er og i 7er. I 11er endte laget på 3 plass etter en 
sesong med mange rare resultater. I 7er vant laget alle sine kamper og fikk spille kretsfinale 
mot vinneren fra avdelingen i Vesterålen. Kampen mot Morild ble aldri spennende da 
Beisfjord vant hele 16-3 og ble kretsmester 2018! 

Trenere i år har vært undertegnede, Eirik Beck-Hansen og Kim Hasselberg. Det jobbes nå for 
fullt for å kunne stille et juniorlag og/ eller a-laget med utgangspunkt i dette guttelaget. 
Dette er et lag med mange talenter og som jeg håper kan spille sammen også kommende år. 

Sportslig hilsen 

Trond Laksaa 

Trener G16 

Årsrapport dommer 2018 

Dommersituasjonen i BIL er ikke av verste sort. Både i kvantitet og ikke minst kvalitet ligger 
vi godt an, men, som jeg skrev også i fjor, vi sliter med rekruttering. Ole Ragnar J. Knutsen, 
Kurt-Ivar Nordstrøm, Per Kristian Erlandsen, Stig Setså, Eirik Elstad og Robin Nystad har alle 
dømt 2-,  3-, 4- og 5. divisjon sesongen 2018, enten som hoveddommere eller som 
assistentdommere. Stein-David Laksaa har heldigvis tatt på seg et stort ansvar og har dømt 
over 30 kamper i år. 

Ole R, Kurt-Ivar aka Kurtis og Erlandsen aka PK har også hatt oppdrag på linja i 2. divisjon. 
Stig har vært aktiv innendørs som dommer i futsal sammen med Marius og Kurtis. Marius, 
Stig, PK og Jan Westby har tatt oppdrag som dommerveiledere – hovedsakelig i 3. og 4. 
divisjon. 

Dessverre er altså rekrutteringen ikke like god og det har vært utfordringer med å aktivere 
klubbdommere som finnes i egne rekker til å dømme de eldste klassene i aldersbestemt der 
HFK ikke setter opp dommer. Vi har heller ikke klart å rekruttere flere nye dommere til 
autorisasjon, og vi har ingen kvinnelige dommere i klubben, noe som er et tankekors. PK har 
valgt å flytte til Oslo, Robin har gitt seg og undertegnede har også redusert aktiviteten. Ole R 
tar stegene opp i systemet, og er på mange vis tapt for breddefotballen. 

Birk W. har steppet inn og dømt både femmer og syver i 2018. Ellers har det vært god 
innsats fra kompetente foreldre som har påtatt seg oppgaven med å dømme og veilede. En 
stor takk til frivilligheten. 

Jan W. 
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Foreløpig års- og sluttrapport for BIL A-lag 

A-laget vårt endte på en fin tredjeplass i 5. div. Avdeling Ofoten/Sør-Troms, kun noen fattige
poeng bak avdelingsvinner Harstad og «erkefiende» FKM. Mange vil vel huske at vi knuste
HIL her hjemme – og det forteller noe om at i stunder spilte laget fenomenalt fin fotball
mens det i andre kamper var fullstendig måltørke og stang ut til tross for til dels total
dominans.
Med røde/blå-briller var BIL den moralske vinner.

Uansett, i sum en flott fotballsesong under Ishak Haoul og Theodor Draglys ledelse, to 
kompetente karer som debuterte som trenere på seniornivå. De skal ha stor takk for jobben 
de har gjort. 
Ut fra det er det enkelt å utlede at de to ikke fortsetter. Og i skrivende stund vet vi heller 
ikke hvem som velger å fortsette. Mest sannsynlig vil det bli slik som Trond Laksaa skriver i 
sin oppsummering av G16-laget sin sesong, at vi må bygge fra bunnen av med en stamme av 
juniorspillere. 
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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. 

Beisfjord IL har to hovedsponsorer. Det er Beisfjord Sementvarefabrikk og Sparebanken Narvik. 
Begge sponsorer betyr mye for idrettslaget og har fulgt idrettslaget i alle år. Sementvarefabrikken 
bidrar ikke bare med rene penger men stiller også opp når idrettslaget har behov for maskiner og 
andre tjenester. Sparebanken har finansiert alle våre anlegg og bidrar med betydelige summer 
hvert år.   

Spillemidler til finansieringen av Nordkraft Energistadion kom heller ikke i 2018. Vi fikk en 
bekreftelse allerede i juni at en del-utbetaling på 1 400 000,- ville skje, men selve utbetaling kom 
ikke inn på Beisfjord IL sin bankkonto før rett over nyttåret. Beisfjord IL har ved årsskiftet 2018/19 
totalt kroner 2 240 000.- gjenstående lån på kunstgressanlegget (Nordkraft Energistadion). 

(Delutbetalingen av kunstgressbanen ble overført på lånet i januar 2019. Pr. januar 2019 gjenstår 
det ca. kroner 813 000,- på lånet). Spillemidlene utgjør totalt ca. 2 350 000.- 

Beisfjord IL har behov for alle medlemmene vi har. Både de som er aktive i idrettslaget men også 
støttemedlemmene. For at vi skal kunne opprettholde det sportslige tilbudet og kunne drive med 
aktivitet er vi avhengige av at alle betaler medlemskontingent og treningsgebyrer. Vi forsøker å 
holde lave satser for at alle skal ha mulighet for å delta på aktiviteten idrettslaget har. 
Treningsgebyr skal dekke klubbens utgifter til å drifte anlegg og kjøpe utstyr. Slik det er i dag med 
lave gebyrer, er det ikke mulig å dekke disse kostnadene. Dette medfører at lagene selv må jobbe 
dugnad for å skaffe nødvendige midler til leie av anlegg utover det som Beisfjord IL kan tilby. 

Økonomihåndbok ble utarbeidet og innført på starten av 2017. I tillegg er det utarbeidet en 
fullmaktmatrise for idrettslaget. Dette skal følges av alle medlemmer av Beisfjord IL. Er det saker av 
økonomisk karakter utover det som finnes i økonomihåndboken, er det sak som må meldes inn til 
styret. 

Det koster også å drive alle anleggene vi har, både i tid og penger. Idrettslaget har per nå ikke en 
egen anleggsgruppe. Dette er noe vi jobber for å få på plass med en organisasjonsendring. Det er 
mange anlegg som trenger vedlikehold. Det er alt fra maling av benker til harving av 
kunstgressbanen. Det er både kostbart og krever dugnad for å få disse tingene utført. Det må også 
medregnes vedlikehold og servise av både traktor, tråkkemaskin, gressklipper scooter etc. 

Vi har et leieforhold med Beisfjord FUS barnehage (Trygge Barnehager). Dette er en del av den 
faste inntekten til idrettslaget. Vi har også hatt utleie til et firma i brakkeriggen. Ut over de faste 
leieforholdene så har vi mange enkeltutleier i form av barnebursdager, selskaper, kurs og møter. Vi 
ser at folk setter pris på de flotte lokalene vi har. 

Beisfjord IL går med underskudd også i 2018. 

Vi har igjennom året 2018 sett det nødvendig å bruke tjenestene til vårt regnskapsfirma BDO i en 
mye større grad enn tidligere. Ettersom at vi kom skjevt ut fra start med bytte av rollen som 
kasserer i Beisfjord IL. Det har vært en stor oppgave å fylle etter at vår mangeårige kasserer gikk av 



med årsmøtet i 2018. Det har vært en krevende oppgave å ta vervet som kasserer for idrettslaget 
da det har vært en stor arbeidsmengde å sette seg inn i. 

Kjøp av tråkkemaskin i 2017 var også et stort løft for Beisfjord IL. Vi har fått spillemidler på 300 
000.-, i 2018, men den øvrige finansieringen består foreløpig av lån. Det er opprettet en Vipps-
konto som brukere av lysløypen kan vippse ønsket beløp direkte til finansiering av tråkkemaskinen. 

Fra tidligere er det vedtatt at salg av klubbhuset i leiren skal inngå i finansieringen av nevnte 
tråkkemaskin. Vi har avtalt salg av leiren med en kjøper, dog er vi fortsatt ikke helt i havn med 
dette salget pr. dags dato. Dette da det oppstod noen skader på klubbhuset som skal utbedres av 
BIL før salget sluttføres. Det regnes med å komme inn penger for salget i løpet av våren 2019. 

I tillegg vil det komme salg av pallekarmer. Inntekten av dette skal gå uavkortet til Beisfjord IL / Ski. 
Pallekarmer er kjempefine til å plante i, oppbevare ting i osv. Prisen per pallkarm vil være kroner 
50,- Ta kontakt med Kjetil Akselsen 99516440 hvis du ønsker å kjøpe. 

Styret søker aktivt på tilskuddsmidler som er tilgjengelig, samt momskompensasjon, refusjon av 
strømutgifter, osv. Vi er også heldige og motta grasrotmidler fra Norsk Tipping årlig. De seinere år 
har vi også mottatt penger fra idrettstrøm (Kraft til Idretten) som funger med at  hver kWh strøm 
du bruker, går 1 øre i idrettstøtte til klubben du har valgt - gjelder både privatkunder og 
bedriftskunder. Dette er en uvurderlig støtte for klubben. 
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Beisfjord Idrettslag
Fjordveien 144
8522 Beisfjord
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Støttemedlem 2019

Hei

Hjelp oss å opprettholde det gode aktivitetstilbudet som vi har i idrettslaget. For medlemmer og for folk flest. 
Vi bryr oss om din fysiske aktivitet og ønsker å være en sosialmøteplass i bygda.
Vi er heldige å ha et bredt tilbud i Beisfjord, de tilbudene vi har er: 

Fotball, ski, lekegruppe, barneidrett, turn (pr. tiden mangler vi trener) dametrening, og "voksengruppen" 
som står for div sosiale aktiviteter i bygda. 

De anleggene idrettslaget drifter er kunstgressbane, basketballbane, volleyballbane, lysløypeanlegg, ballbinge, 
postkassetrim, skøytebane og diskgolf-bane.

For at vi skal kunne opprettholde et aktivt tilbud for barn, ungdom og voksene i bygda trenger vi din 
økonomiske støtte da det koster å drifte et aktivitetstilbud.

Ønsker du å være støttemedlem i Beisfjord IL, benytt betalingsinformasjonen under.

På forhånd takk for din støtte.

Mvh

Styret i Beisfjord IL
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RESULTATREGNSKAP
BEISFJORD IDRETTSLAG

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2018 2017

Salgsinntekt 1 480 469 1 273 964
Leieinntekt 741 679 1 059 718
Sum driftsinntekter 2 222 148 2 333 682

Varekostnad 149 663 187 906
Lønnskostnad 5 143 616 227 971
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 2 583 896 1 084 411
Annen driftskostnad 1 423 475 2 028 977
Sum driftskostnader 2 300 650 3 529 265

Driftsresultat -78 502 -1 195 584

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt 1 339 2 808
Annen finansinntekt 3 112 3 739
Annen rentekostnad 163 030 166 926
Annen finanskostnad 0 140
Resultat av finansposter -158 579 -160 518

Ordinært resultat før skattekostnad -237 081 -1 356 101
Skattekostnad på ordinært resultat 8 625 8 625
Ordinært resultat -245 706 -1 364 726

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER

Årsresultat 6 -245 706 -1 364 726

OVERFØRINGER
Overført fra annen egenkapital 245 706 1 364 726
Sum overføringer -245 706 -1 364 726
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BALANSE
BEISFJORD IDRETTSLAG

EIENDELER Note 2018 2017

VARIGE DRIFTSMIDLER
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 2 3 563 782 3 819 682
Maskiner og anlegg 2 608 342 908 338
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 2 184 488 212 488
Sum varige driftsmidler 2 4 356 612 4 940 508

Sum anleggsmidler 4 356 612 4 940 508

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER
Kundefordringer 150 729 130 689
Andre kortsiktige fordringer 1 733 0
Sum fordringer 152 462 130 689

INVESTERINGER

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 479 182 727 141

Sum omløpsmidler 631 644 857 830

Sum eiendeler 4 988 255 5 798 337
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BALANSE
BEISFJORD IDRETTSLAG

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2018 2017
INNSKUTT EGENKAPITAL

OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapital 2 107 373 2 353 079
Sum opptjent egenkapital 2 107 373 2 353 078

Sum egenkapital 6 2 107 373 2 353 078

GJELD
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

ANNEN LANGSIKTIG GJELD
Gjeld til kredittinstitusjoner 4 2 848 341 3 308 337
Sum annen langsiktig gjeld 4 2 848 341 3 308 337

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 20 379 114 814
Betalbar skatt 8 625 8 625
Skyldig offentlige avgifter 1 477 1 375
Annen kortsiktig gjeld 2 060 12 109
Sum kortsiktig gjeld 32 541 136 922

Sum gjeld 2 880 882 3 445 259

Sum egenkapital og gjeld 4 988 255 5 798 337
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BALANSE
BEISFJORD IDRETTSLAG

21.02.2019
Styret i BEISFJORD IDRETTSLAG

Sandra Marielle Løveng
styreleder

Alexander Jørgensen
nestleder

Kjetil Arnt Nystad Akselsen
styremedlem

Svein Åge Bakli
styremedlem

Inga Husjord
styremedlem

Marius Jespersen
styremedlem

Lars Erik Lillefloth
styremedlem

Dagfinn Lindal
styremedlem

Jana Marie Nystad
styremedlem

Jan Helge Westby
styremedlem

Gerard Zuidhoek
styremedlem
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BEISFJORD IDRETTSLAG 971 390 522

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske 
regnskapsstandarder. 

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og 
tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode 
som tilhørende inntekter inntektsføres.

HOVEDREGEL FOR VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. 
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å 
være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til 
nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. 

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles 
nedenfor.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres 
det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
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BEISFJORD IDRETTSLAG 971 390 522

Note 2 Anleggsmidler

Bygninger 
og tomter

Maskiner 
og anlegg

Driftsløsøre, 
inventar ol.

Sum
 

 
 

3 400 469 1 475 000 2 574 088Anskaffelseskost pr. 01.01.18 7 449 557
3 400 469 1 475 000 2 574 088= Anskaffelseskost 31.12.18 7 449 557

425 998 866 659 1 800 289Akkumulerte avskrivninger 31.12.18 3 092 945
2 974 472 608 341 773 799= Bokført verdi 31.12.18 4 356 612

190 500 299 996 93 400Årets ordinære avskrivninger 583 896

saldo 4% saldo 0-30%Avskrivningsplan

Posten bygninger/tomter gjelder kunstgress med 2 240 000 og fjordhuset med kr 734 472.
 Kunstgresset og tråkkemaskinen avskrives i takt med nedbetalingen på lånene.  Øvrige avskrivninger er
foretatt etter regnskaps- og bokføringslovens bestemmelser. 

Note 3 Bankinnskudd 

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 1 547.

Note 4 Langsiktig gjeld

Gjeld som forfaller mer enn fem år
etter regnskapsårets slutt:

Pr. 31.12.17 pr 31.12.22

Gjeld til kredittinstitusjoner 2 848 341 2 008 000

Lånene er sikret ved pant i bygninger 
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Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader 2018 2017
Lønninger 22 260 74 759
Trener-og styrehonorar 86 600 127 830
Sum 108 860 202 589

Daglig Bedrifts-
Ytelser til ledende personer  leder Styre forsamling
Lønn 10 677

Note 6 Egenkapital

Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital
Pr. 31.12.2017 0 2 353 079 2 353 079
Pr 01.01.2018 0 2 353 079 2 353 079

Årets resultat -245 706 -245 706
Pr 31.12.2018 0 2 107 373 2 107 373
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RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON
BEISFJORD IDRETTSLAG

2018 2017
Salgsinntekt
3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig -130 0
3200 Salgsinntekt Beisfjord Mini -156 742 -149 341
3201 Salg ved arrangement -24 774 -104 171
3210 Påmeldingsavgift -67 609 -79 141
3211 Treningsavgift 0 -50
3212 Medlemskontingent -153 838 -158 860
3213 Treningsutstyr -9 517 -6 802
3220 Sponsoravtaler -400 500 -492 000
3221 Gaver Nordkraft Energistadion 0 5 000
3222 Egenandeler turnering -50 750 -6 604
3223 Dugnadsinntekt -38 245 -153 126
3400 Spillemidler -130 819 -38 158
3403 Andre tilskudd -444 792 -84 703
3404 Andel kunstgressbane -2 752 -6 008

-1 480 469 -1 273 964

Leieinntekt
3601 Leieinntekt garasje, avgiftsfri -21 400 -149 100
3602 Leieinntekt Fjordhuset, avgiftsfri -302 813 -298 095
3604 Leieinntekt Brakkerigg -85 952 -46 250
3606 Leieinntekt Stornesveien 50 0 -300
3620 Annen leieinntekt -13 233 -33 150
3900 Annen driftsrelatert inntekt -305 335 -458 919
3960 Lotteri/Bingo -12 946 -73 904

-741 679 -1 059 718

Varekostnad
4300 Innkjøp av varer for videresalg 147 078 187 906
4360 Frakt, toll og spedisjon 2 585 0

149 663 187 906

Lønnskostnad
5000 Lønn til ansatte 20 200 56 950
5029 Feriepenger u/AGA 2 060 5 809
5100 Lønn til ansatte 0 12 000
5513 Trenerhonorar 31 100 56 830
5514 Styrehonorar 55 500 59 000
5515 Honorar div 5 000 12 000
5910 Kantinekostnad 9 410 22 598
5930 Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig fo 11 800 0
5990 Annen personalkostnad 8 546 2 784

143 616 227 971

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast e 273 700 503 148
6017 Avskrivning på inventar 310 196 581 263

583 896 1 084 411
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RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON
BEISFJORD IDRETTSLAG

2018 2017
Annen driftskostnad
6250 Bensin, dieselolje 10 731 15 186
6255 Fyringsolje 68 412 138 341
6260 Vann 5 873 10 500
6300 Leie anlegg 116 153 131 460
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l. 48 498 52 928
6340 Lys, varme 235 240 130 875
6360 Renhold 18 826 8 852
6390 Annen kostnad lokaler 0 2 282
6490 Annen leiekostnad 56 897 16 882
6540 Inventar 21 069 14 003
6550 Driftsmateriale 5 143 7 768
6555 Utstyr til ungdom 0 1 549
6556 Utstyr idrettspark/aktiviteter 124 256 81 730
6560 Rekvisita 3 644 4 998
6565 Premier/gevinster 22 274 27 805
6570 Spillerutstyr 106 086 188 838
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 55 247 388 564
6615 Vedlikehold baner/anlegg 13 143 26 588
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 17 377 38 120
6705 Honorar regnskap 73 744 73 672
6790 Annen fremmed tjeneste 8 000 53 561
6800 Kontorrekvisita 4 288 8 045
6810 Data/EDB-kostnad 21 486 12 935
6815 Internett 758 2 996
6820 Trykksak 0 1 250
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 725 725
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 1 012 20 690
6900 Telefon 11 167 13 177
6940 Porto 0 140
7000 Drivstoff bil 0 309
7090 Annen kostnad transportmidler 0 1 318
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 60 493 177 210
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 1 710 4 544
7190 Annen kostnadsgodtgjørelse 60 0
7195 Refusjon reisekostnad 0 1 012
7320 Reklamekostnad 36 201 18 781
7400 Kontingent til særkretser 34 100 36 200
7405 Påmeldingsavgifter 76 105 115 892
7406 Dommeravgifter 24 777 33 121
7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget 0 1 400
7420 Gave, fradragsberettiget 4 148 0
7430 Gave, ikke fradragsberettiget 3 377 0
7500 Forsikringspremie 91 596 103 136
7600 Lisensavgift og royalties 3 136 1 750
7770 Bank og kortgebyrer 6 308 14 278
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget 31 417 36 167
7830 Konstaterte tap på fordringer 0 9 400
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RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON
BEISFJORD IDRETTSLAG

2018 2017
1 423 475 2 028 977

Annen renteinntekt
8050 Annen renteinntekt -1 339 -2 808

-1 339 -2 808

Annen finansinntekt
8060 Valutagevinst (agio) -44 0
8070 Annen finansinntekt -3 068 -3 739

-3 112 -3 739

Annen rentekostnad
8150 Annen rentekostnad 4 057 1 651
8156 Renter lån 4520.17.22997 117 011 123 642
8157 Renter lån 4520.19.78193 41 962 41 633

163 030 166 926

Annen finanskostnad
8170 Rentekostnad/inkasso leverandør 0 140

0 140

Skattekostnad på ordinært resultat
8300 Betalbar skatt 8 625 8 625

8 625 8 625

Overført fra annen egenkapital
8961 Overføringer fra annen egenkapital -245 706 -1 364 726

-245 706 -1 364 726
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BALANSE - SPESIFIKASJON
BEISFJORD IDRETTSLAG

2018 2017
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom
1105 Kjøp/vedlikehold av SF 734 472 764 972
1106 Oppgradering fjordhuset 201 264 223 564
1107 Rehabilitering garasjeanlegg 388 041 431 141
1155 Kunstgress 2 240 000 2 400 000
1260 Dusjanlegg 1 1
1261 Kjøkken Fjordhuset 1 1
1262 Klubbhus IPAS 1 1
1263 Investering i fre.anlegg 1 1
1264 Varmepumpe 1 1

3 563 782 3 819 682

Maskiner og anlegg
1205 Løypemaskin PistenBully 100 608 341 908 337
1248 Scooter Lynx Yeti 550 1 1

608 342 908 338

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
1250 Inventar 24 020 34 220
1259 Fyrkjele Fjordhuset 160 468 178 268

184 488 212 488

Kundefordringer
1500 Kundefordringer 150 729 130 089
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 0 600

150 729 130 689

Andre kortsiktige fordringer
1579 Andre kortsiktige fordringer 460 0
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader 1 273 0

1 733 0

Bankinnskudd, kontanter o.l.
1920 Bankinnskudd 151 429 344 962
1921 4545.08.21040 Banzai 19 093 19 084
1922 4545.08.19968 Mini 2 246 58 630
1929 4520.16.33056 283 854 282 970
1936 Coop 1 8 554 7 598
1937 Coop 2 12 459 12 446
1950 Bankinnskudd for skattetrekk 1 547 1 451

479 182 727 141

Annen egenkapital
2050 Annen egenkapital -2 107 373 -2 353 079

-2 107 373 -2 353 079

Gjeld til kredittinstitusjoner
2241 Lån 4520.17.22997 -2 240 000 -2 400 000
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BALANSE - SPESIFIKASJON
BEISFJORD IDRETTSLAG

2018 2017
2242 Lån 4520.19.78193 -608 341 -908 337

-2 848 341 -3 308 337

Leverandørgjeld
2400 Leverandørgjeld -20 379 -114 814

-20 379 -114 814

Betalbar skatt
2500 Betalbar skatt, ikke utlignet -8 625 -8 625

-8 625 -8 625

Skyldig offentlige avgifter
2601 Forskuddstrekk (reskontro) -1 477 -1 375

-1 477 -1 375

Annen kortsiktig gjeld
2949 Skyldig feriepenger u/AGA -2 060 -5 809
2970 Uopptjent inntekt 0 -6 300

-2 060 -12 109
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Pkt. 4. Regnskap 
Regnskap og balanse 2017 legges frem for årsmøte til godkjenning. 

Pkt. 5. Innkomne saker 

Pkt. 6. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsgebyr 
Forslag til medlemskontingent og treningsgebyr: 

Pkt. 7. Budsjett 
Budsjett 2019 legges frem for årsmøtet til godkjenning. 

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

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

2018 2019 ØKNING 
MEDLEMSKONTINGENT 250 250 0 
FAMILIEKONTINGENT 800 800 0 
STYREMEDLEM M/FAM. 300 300 0 
TRENER M/FAM. 300 300 0 
TRENINGSGEBYR 
SKI UNDER 15 ÅR 400 400 0 
TURN 400 400 0 
ORGANISERT VOKSENTRIM 300 300 0 
5 – 6 ÅR 400 400 0 
7 – 10 ÅR 900 900 0 
LJ/LJ 11 – 12 ÅR 1500 1500 0 
SMJ/SMG 13 – 14 ÅR 1750/250 1750/250 0 
A-LAG 3750/250 3750/250 0 (INKL. MEDLEMSK.) 
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Tusen takk  
til alle våre 

støttespillere og  
samarbeidspartnere. 

Uten dere ville det vært umulig. 
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