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Beisfjord Idrettslag innkaller med dette til årsmøte 2020 
Onsdag 25. mars 

Kl. 19.00 
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 2019. 
4. Regnskap 2019. 
5. Vedta idrettslagets budsjett for 2020. Budsjett 2020 legges frem for årsmøtet til 
 godkjenning. 
6.  Salg av Fjordhuset? Styret legger frem forslag angående fremtidig klubbhus. 
7.  Reduksjon av antall styremedlemmer.  
8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
9. Foreta valg.  Valgkomiteens innstilling til styre legges frem for årsmøtet. 
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ÅRSMELDING FRA STYRET 
 
 
Styret i 2019 har bestått av følgende: 
 

• Emmeli Kristiansen (Leder, NY) 
• Alexander Jørgensen (Nestleder) 
• Ørjan Sletbakk (Kasserer, NY) 
• Lars Erik Lillefloth (Sekretær) 
• Marius Jespersen (Sportslig leder) 
• Gerard Zuidhoek (Styremedlem) 
• Stian Wiik (Styremedlem, NY) 
• Hans-Marius Olsen (Styremedlem, NY) 
• Helene Svendgård (Styremedlem, NY) 
• Hilde Petterson (Styremedlem, NY) 
• Elias Buyle (Ungdomsrepresentant) 

 
Etter årsmøte i mars gikk atter en gang et nytt styre med flere nye styremedlemmer inn. 
Blant annet ny leder og kasserer.  
 
Det ble avholdt et ekstraordinært årsmøte for å godkjenne valg av ny kasserer, budsjett og 
organisasjonsplan. 
  
Underveis valgte 1 av styremedlemmene våre å trekke seg.  
 
Vi starter året med å jobbe nøye med organisasjonsplan til Beisfjord IL, slik at vi har 
underveis blitt godt kjent med et viktig dokument for klubben vår. En oppskrift på hvordan vi 
ønsker at vårt idrettslag skal fungere.  
 
Styret i år har jobbet veldig godt sammen, en dyktig gjeng med variable kunnskaper og 
kvaliteter.  
 
Aktivitetstilbudet i Beisfjord er godt, men har stort potensial. Vi har gode anlegg og 
engasjerte medlemmer og dugnadsgjeng. Derfor har vi den siste delen av året jobbet med 
hvordan vi skal styrke kvaliteten på aktivitetstilbudet. Fotball og ski er de to store. Styret 
ønsket å bli bedre på å kvalitetssikre tilbudet utøverne får. Inge Hasselberg er blitt viktig 
brikke for oss som nå jobber med å utdanne og veilede trenerne våre, slik at motivasjon er 
på topp og barna får et godt tilbud på trening.  
Beisfjord IL sendte Inge på UEFA B og trenerveileder kurs i år. Dette er vi stolte av! Vi er sikker 
på at dette kommer til å bli en positiv og viktig utvikling for klubben vår 
 
I tillegg til fotball og ski har det blitt startet opp to nye barneidrettsgrupper, slik at nå er 
2014, 2015 og 2016 barna i gang med idrettsglede. Dametrening, fotballtrening for voksne, 
lekegruppe for de minste og diskgolf er populære aktiviteter.   
 
Det skjer positive ting i Beisfjord idrettslag. 2019 har vært et bra år for Beisfjord idrettslag, og 
det er takket være alle de fantastiske medlemmene våre. En bedre dugnadsgjeng skal man 
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lete lenge etter!  
Dugnaden som ble gjort på Fjordhuset i høst har gjort at vi nå har et ryddig og flott bygg.  
 
Det ble opprettet et anleggsutvalg som består av Trond Bjarne Framvik, Lars Erik Wirtz, 
Christoffer Jenssen, Eirik Hell og Marius Jespersen. Disse har sammen stått på slik at gjerdet 
som står nede på fotballanlegget er blitt nytt. De fortsetter med framtidig drift av anlegg ved 
behov.  
 
På vegne av styret vi jeg si tusen takk til alle som har bidratt til at dette har blitt et flott år! Vi 
ser frem til et nytt år og nye utfordringer! 
 
Emmeli Kristiansen 

      Leder 2019 
 

 
 

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 drifter av barnehagen har fått stor 
medieoppmerksomhet ettersom det har vært uenigheter rund reforhandlingen av 
leiekontrakten. Det er blitt enighet om kontrakt, slik at styret i Beisfjord IL er fornøyde med å 
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ha barnehagen som leietaker.  
Klubbhuset blir flittig utleid til barnebursdager, selskaper, møter og kurs igjennom hele året. 
 
På høsten ble det gjennomført en enorm dugnad på Fjordhuset, foreldrerepresentanter fra 
alle lag, trenere, og styret var til stede og ryddet et veldig fullt klubbhus. Det ble gjort en helt 
unik innsats, og vi kastet flere containere med søppel og gammelt skrot. Noe ble gitt bort. 
Lagrene ble også ryddet og sortert. 
 
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, og noe langtidsleie til et firma. Vi har satt i gang 
noen tiltak for å få til mer utleie av riggen, da det har vært lite i 2019. 
 
 
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. i 2019 ble salget av klubbhuset solgt etter en forsikringssak ble rettet opp i og 
avsluttet. 
 
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. 
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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. Det er blitt 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.  
 
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 
 
I år ble fundamentet og stenger fikset og nettet hengt opp. Vi håper vi kan være tidligere ute 
nå til våren med å klargjøre banen til 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 
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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 
 
Lysløypa har Kjetil Akselsen har gjort en fantastisk innsats med å vedlikeholde og etablere, 
men siste vinterhalvdel ønsket Kjetil å trekke seg litt tilbake. Sandra Karlsen og Birgit Karlsen 
har overtatt stafettpinnen for Onsdagsrennet. Kjetil, Dagfinn Lindal, Lars-Erik Wirtz og Patrick 
Nystad står for tråkking og preparering av løypenett og gjør en fantastisk jobb for at alle skal 
ha optimale forhold. 2019 har bydd på mye snø og gode forhold i lysløypa.  
Det ble søkt om spillemiddel til LED lysarmatur, dette ble innvilget og Beisfjord IL vil i løpet av 
2020 ha nye lys i løypa! Jobben rundt dette er godt i gang. 
 
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. 
 
 

 
 

ÅRSMELDING SKIGRUPPA 
 
Idrettslaget har fått tildelt kroner 304 000,- i tippemidler til bytting av lys i lysløypa. Dette 
arbeidet blir forhåpentligvis gjort i løpet av 2020. Høsten 2019 startet vi innsamling på Spleis 
til kjøp av plasthall til tråkkemaskinen. Vi fikk inn kroner 12 700,- Noen velvillige bedrifter 
tilhørende i Beisfjord var også med og sponset. Vi fikk inn kroner 35 000,- tilsammen fra 
disse: Haneseth Elektro, Markussen Begravelsesbyrå A/S, Han Sjursen A/S, JM Føre A/S, 
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Beisfjord Sementvarefabrikk A/S, Sparebanken Narvik, KK Maskin A/S. En stor takk! til 
dåkker.  
Våren 2019 startet vi salg av pallekarmer, dette salget gikk strålende, nærmere 450 karmer 
ble solgt, for ca. kroner 22 000,-   Salget fortsetter i år også.  Ta kontakt med Kjetil Akselsen 
for kjøp av pallekarmer.  
Høsten 2019 fikk vi utført service på tråkkemaskinen. Skogrydding i lysløypa ble ikke gjort i 
2019 så det trengs mye rydding i år. Utbedring av brua er ikke kommet noe lengre, men det 
jobbes med saken.  
I 2019 gjennomførte vi 10 skirenn, flere renn ble avlyst p.g.a av kulde eller regn. Vi hadde 
premieutdeling med diplom og pokal, en fin vårdag bak Fjordhuset. Lysløypa og 
skileikanlegget brukes flittig av bygdas folk og andre, noe som er supert.  
 
Å kjøre spor i tråkkemaskin er ikke gratis. Det koster mye penger. Tråkkemaskin trenger også 
service, blir slitasje på belter og div. Vipps ble opprettet til nettopp dette formålet. I 2019 
dekket vipps bidraget nesten alle diesel utgifter! Det er helt fantastisk! Å vi håper at de som 
benytter seg av lysløypa fortsetter å bidra. Det er viktig for at tråkkemaskin skal dure og gå i 
årene fremover! Vi er kjempestolte av lysløypa vår, vi ser at den er populær hos brukerne 
våre å gir mye glede for mange! Tusen takk til dere som har bidratt med å vipse til lysløypa. 
Vi er veldig takknemlig! Vi fortsetter å jobbe på slik at forholdene alltid er gode for dere!  
 
Skitråkkinga i Beisfjord har i 2019 blitt utført av: Kjetil Akselsen, Dagfinn Lindal og Patrick 
Nystad. 
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BARNEFOTBALLKVELDEN 
 
I mai ble det for første gang arrangert barnefotballkveld. Inge Hasselberg i spissen, sammen 
med alle trenerne til alle fotballag som gikk sammen og lagde en fotballøkt for barn i alder 5-
14 år.  
 
Dette ble en liten kick-off før sesongen var i gang, som falt i god smak for både barna og 
trenerne.  
Barn født i 2013 ble invitert og informert om veien videre som nytt fotball lag. Dette var 
deres første møte med fotball i Beisfjord IL.  
 
Vi avsluttet med saft og vafler som dugnadsflinke foreldre sto for!  
 
Dette var den første barnefotballkvelden arrangert av BIL. 
Målet fremover er å arrangere den hvert år, hvor årets nykommere blir med for første gang. 
 
 

 
 

ÅRSMELDING BEISFJORD MINI 2019 
 
Beisfjord Mini 2019 ble uten tvil årets høydepunkt, men det kom ikke helt gratis.  
Vi støtte på ganske store utfordringer da vi innså at antall påmeldte lag var veldig lite. Så lite 
at det var mange meninger om Beisfjord mini lot seg gjennomføre i år.  
Vi syntes det hadde vært veldig synd om dette var kroken på døra for turneringa vår, så vi 
gjorde et veldig viktig valg om at dette her skulle vi klare. Vi måtte våge å tenke annerledes, 
resultatet ble en meget vellykket turnering!  
 
Tilbakemeldingene ifra barna, trenere og dugnadsgjengen er at dette her var en fantastisk 
flott turnering. Også at det ble en dagsturnering var veldig godt mottatt. I tillegg gikk vi i 
kjempepluss økonomisk.  
 
Vårt eget LG lag var et av de lagene som dessverre ikke fikk delta da LG klassen ble kuttet og 
vi satset større på de aller minste klassene. Derfor ble det arrangert en samarbeidskamp  
 
Vi bestilte en video av Beisfjord sin egen Johannes Sundby / JOSUMEDIA til å lage en promo-
film. Denne videoen er noe av det beste som skjedde i 2019. Den er sett av i skrivende stund 
nesten 13 000 unike. Vi synes den viser veldig godt hva Beisfjord mini er og skal være.  
 
Tusen takk til alle dere foreldre som stiller opp å gjør dette mulig. Dugnaden i forkant av 
Beisfjord mini gikk knirkefritt, men vi fortsetter å forbedre og forenkle for dere.  
 
Ikke minst, Tusen takk til våre sponsorer! 
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Alle BIL Mini-foto ved JOSUMEDIA 
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ÅRSMELDING BEISFJORD IL MP 2013 
 
Beisfjord Ils yngste lag startet opp treninger i mai 2019. I løpet av året har det deltatt opp 
mot 19 barn fra årskullet født i 2013. Det er vi veldig fornøyd med! 
Sesongens store mål var deltagelse i egen turnering, Beisfjord Mini. Trenere fra oppstarten 
har vært Anna Karine Lillefloth og Lars Erik Lillefloth og foreldrekontakter har vært Vanja 
Rottem Opdal og Tonje Sundby. 
Mange på laget gledet seg til endelig å få bli en del av et ordentlig fotballag. Likevel har 
treningene vært preget av mye ballek, og ikke bare spilling mot et mål. Det er viktig å lære å 
bli kjent med ballen og sine medspillere fra starten. Det har også vært viktig både for voksne 
og barn å bli kjent med hverandre. Etter skolestart i høst har dette naturlig nok gått enda 
raskere. 
Beisfjord Mini i august ble en stor suksess, hvor vi stilte med to lag. I senere turneringer har 
vi faktisk stilt med tre lag, og det er det lenge siden Beisfjord har hatt i samme årsklasse! 
Beisfjord Mini var en stor opplevelse for barna, og det er viktig for fremtidig motivasjon at 
det nettopp blir en positiv opplevelse å ta med seg for både barn og foreldre. Da kan effekten 
også bli som den har vært for oss ut over høsten, med stort oppmøte på treninger helt frem 
til jul. 
 
I løpet av høsten 2019 har trenerkollegiet hatt utskiftinger. Anna Lillefloth har gått ut av 
trenerrollen, og inn har to andre foreldre kommet, nemlig Christian Andre Karlsen og Marius 
Sørensen.  
Trenerteamet på tre vil følge laget inn i 2020-sesongen, som blir den første med ordinært 
seriespill. Det ser vi veldig frem mot. Framgangen for laget har vært stort i løpet av den første 
sesongen. Foreldrekontakter i 2020 vil være Vanja Rottem og Kamilla Jørgensen. 
Følgende spillere har vært deltagende i turnering og på treninger i løpet av 2019: 
Jenny Svendgård, Hermine Jenssen, Johannes Karlsen, Leonel Jørgensen, Odin Rottem 
Opdahl, Ivar Karlsen, Jesper Edvardsen, Vilde Johnsen, Aurora Sørensen, Jakob Emilian 
Karlsen Olsen, William Johansen Niia, Ulrik Sundby, Jon-Kristian Ivarsson Kristiansen, William 
Framvik, Einar Pettersen, Magnus Larsen, Eline Kjelsberg, Jonas Nybakk, Eirik Lillefloth 
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ÅRSMELDING BEISFJORD IL LG8 (G2011) 
 
I 2019 tok en gjeng med 9 2011-gutter fatt på sitt tredje år med fotball i Beisfjord IL. 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 Funn Cup, Bardufoss Cup 
og Ballangen Cup. Til sist var det duket for årets 
høydepunkt. Beisfjord Mini! Vi spilte mange 5-er-
kamper 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 kunne etter en flott 
dag dra hjem med 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! 
Dette året tok vi også et nytt steg ved at 
vi startet opp med trening i Narvikhallen 
i november. Øyvind Hunstad og 

Autocenteret er så grei med oss at vi får disponere minibussen deres hver mandag! Her 
trener vi sammen med Fagernes IL. Dermed har vi allerede startet forberedelsene til 2020-
sesongen. Herlig :) 
 
Fotballhilsen fra Inge 
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ÅRSMELDING G 2010 
 
Treninger:  
På treninger har vi fokusert på se og bli sett, pasningsspill m/avslutninger.  
Guttene har vokst mye på kort tid og vunnet 50% av kampene.  
Under treningen så bruker jeg hjelpemiddel fra treningsøkta.  
Vi har hatt godt samarbeid med G2011 i treninger, der vi har arrangert treningskamper 
mellom G11 og G10.  
Meget godt samarbeid mellom meg og Inge.  
 
Kamper: Alle kamper ble spilt - 1 der det andre laget trakk seg. 
 
Vi har deltatt i Beisfjord mini og cup i Ballangen, vi var på tur en andre gang til Ballangen, 
men ble forhindret av stengt vei. 
 
Dugnader: Alle foresatte var med enten i kiosk eller grillen under cupen.  
Foreldrene for G10 sto i kiosken under Funn Cup.  
 
Avslutning: vi hadde foreldremøte der vi kom fram til å ta en bowling og det satte guttene 
stor pris på! 
Det blei 2 runder bowling med pizza og drikke til.  
 
Christoffer 

 
ÅRSMELDING G11 

 
Lag bestående av 2008 og 2009 modeller. 
Trenere har vært Dan og Per-Tore. 
 
Trening. 
Vinter / vår / høst: 

 
- Vi startet sesongen i januar, med trening i gymsalen i Beisfjord og Ankeneshallen. 

            Fokus på treningene var i hovedsak, pasning, mottak og bevegelse. 
 

- I mai kom vi i gang med ute treninger. 
Fokus på treningene ute var pasning og mottak, og pasning med bevegelse, spill 5 
mot 5. 

- Kondisjonstrening. 
 
Kamper / turneringer: Serie spill, vår og høst i G11, Funn Cup, Bardufoss Cup-Lians, 
Ballangen Camping Cup, Beisfjord Mini Cup 
 
Dette var vår første sesong med 7er fotball. 
 
En lærerik og utfordrende sesong for spillere og trenere. 
Oppmøte på treninger har vært variabelt. 
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Vi ser frem til ny sesong! 
 
 

ÅRSMELDING MJ 2009/2010 
 
Laget har i sesongen bestått av mellom 11 og 13 flotte jenter. Vi har trent i gymsalen gjennom 
vinteren og på kunstgresset fra det åpnet. Etter sesongen var ferdig for året har vi også startet opp 
med ukentlig trening i Polar Krafthallen. 
Utenom seriespill har jentene deltatt i flere turneringer. Vi startet med Funn cup i mai, Bardufoss cup 
i juni, deretter Ballangen camping cup og Beisfjord mini. 
I november deltok vi også i Peppes cup. 
I både seriespillet og på turneringene har jentene virkelig stått på og visst hva de er gode for.  
De syntes det er artig å få være i lag og spille fotball, og er en sosial gjeng med et kjempegodt humør. 
Vi ser frem til en ny sesong med 7`er fotball. 
 
Trenere for sesongen har vært Emmeli Kristiansen, Trond-Bjarne Framvik og Lars-Erik Wirtz 
 

ÅRSMELDING A-LAGET 
 
Da A-laget fra 2018 bestemte seg for å legge ned, måtte guttelaget ta over stafettpinnen som 
A-laget i Beisfjord. Med en stall på 18 stykker, skulle det bli en spennende sesong, med ett 
veldig ungt lag. Før januar var over, hadde Mjølner hentet 5 spillere fra oss, slik at vi sto 12 
stykker igjen i Beisfjord. Etter samtaler med spillere fant vi ut at vi prøvde å få inn noen 
spillere og få gjennomført sesongen. Med våre 12 spillere på 16-17 år, fikk vi god hjelp fra 
gamle Beisfjord-helter til å stille lag i sesongen 2019. Spillere som Inge Hasselberg, Eirik 
Markussen, Stian Johnsen, Lars Erik Wirtz, undertegnede og flere stilte opp slik at vi hadde 
nok spillere til hver kamp. Resultatene var ikke så veldig bra, men vi hadde det veldig gøy på 
veien. Viktigheten med at vi fikk gjennomført sesongen i 2019 merker vi nå, grunnlaget for 
årets sesong ble lagt i fjor. Spillerne er blitt 1 år eldre og flere har knyttet seg til stallen vår, 
slik at årets sesong ser meget spennende ut. 
Vi fikk også tatt med oss spillere født i 2002 til Oslo, i Norway Cup. Med 3 lånespillere, som 
var gått til Mjølner, fikk vi en veldig fin tur, både sosialt og sportslig. Sportslig endte turen 
med 1-0 tap i kvartfinalen, sosialt har ikke turen stoppet enda, da vi mimrer ofte om en 
veldig fin opplevelse sammen. Blir spennende å følge gjennom 2020 sesongen nå. 
 
Sportslig hilsen 
 
Kim Hasselberg 
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ÅRSMELDING DAMETRENING 
 
Vi er ca. 10-15 aktive damer i alderen 25 - 40. Vi har trent alt fra fotball, innebandy, 
kanonball og styrketrening. Vi bruker å ha inne 2 personlige trenere som har hatt økter med 
aerobic/styrke og ren styrke, og disse dagene har vi hatt mest oppmøte. Vi håper flere 
slenger seg med, både nybegynnere og de med mer erfaring.  
 
Gina Øyen Hasselberg 

 

 

ÅRSMELDING BARNEIDRETT 
 

Vi startet opp barneidrett i november for barn født i 2014 og 2015. Vi rakk fire treninger før 
gymsalen stengte for året. Det var mellom ti og tjue barn på trening. Vi delte opp så vi hadde 
en halvtime lek med stiv heks, fisken i det røde hav og alle fisker ut å svømme. Den andre 
halvtimen hadde vi hinderløype med turnringer, balanse, kasting av risposer, stupe kråke og 
trampoline. Veldig populært. 

Fokuset er på treningsglede og for ungene å bli kjent med hverandre. Øver litt på å vente på 
tur. 

Nå i vinter er vi i Arebakken for å gå på ski, men når snøen smelter trekker vi inn i gymsalen 
igjen. 
 

Birgit og Sandra Karlsen 
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ÅRSMELDING LEKEGRUPPA 
 
Lekegruppen er et populært tilbud i Beisfjord. Vi har igjennom året hatt mange barn innom. 
Dette er et tilbud for barn 1-4 års alderen der de kan komme og leke på Fjordhuset hver 
onsdag fra 17-18. 
Det varierer litt hvor mange som kommer men det er mellom normalt mellom 8-15 barn 
som bruker lekegruppen aktivt. 
i fjord fikk vi kjøpt inn noen nye leker til lekegruppa, det ble da kjøpt inn skumklosser for å 
bygge slott/hus og noen balanseklosser. 
Barna synes det er veldig morsomt å lage sti (hinderløype) med balanseklosser og bygge hus. 
Det er også andre leker som hoppekuer, sklie, ringer og skum matter. Barna får igjennom 
leken lært seg balansekunster, vente på tur, bruke sansene og leke i samspill med andre. vi 
ser at barna har stor glede av dette tilbudet.  
Vi ønsker både nye og gamle medlemmer velkommen til lek. Vi har en Facebook-gruppe som 
heter Lekegruppa til Beisfjord IL. (Her blir det lagt ut info). 
 
Sandra Løveng 

 

 
 

ÅRSMELDING 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. Beisfjord Sementvarefabrikk og Sparebanken Narvik.  

Begge sponsorer betyr mye for idrettslaget og har fulgt idrettslaget i alle år. 
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I 2019 mottok Beisfjord Idrettslag 1.400.000 i spillemidler til finansieringen av Nordkraft 
Energistadion. 

Dette fører til at gjenstående lån på kunstgressbanen pr 31.12.2019 er kr 680.000, - 

I løpet av 2019 ble salget av gammelt klubbhus ved grusbanen fullført, disse midlene ble 
brukt til å betale ned lån på tråkkemaskin. Gjenstående lån på tråkkemaskin pr 31.12.2019 
er kr 102.666, - 

Vi har fått inn 7250,- på VIPPS for tråkking av lysløypa i løpet av 2019. Dette dekker nesten 
drivstoffutgiftene for tråkkemaskinen. 

Beisfjord IL har behov for alle medlemmene vi har. Både de som er aktive i idrettslaget, men 
også støttemedlemmene. For at vi skal opprettholde det sportslige tilbudet og kunne drive 
med aktivitet er vi avhengige av at alle betaler medlemskontingent og treningsavgift. Vi 
forsøker å holde satsene så lave som mulig sånn at alle skal ha mulighet til å delta på 
aktiviteten idrettslaget har. 

Treningsgebyrer skal dekke klubbens utgifter til å drifte anlegg og kjøpe utstyr. Slik det er i 
dag med lave gebyrer, er ikke dette nok til å dekke disse kostnadene. Det medfører at lagene 
selv må jobbe dugnad for å skaffe nødvendige midler til leie av anlegg etc. utover det 
Beisfjord IL kan tilby. 

2. etasje på Fjordhuset leies fortsatt ut til Beisfjord FUS Barnehage AS. Vi forventer at 
leieforholdet løper til ny barnehage er ferdigstilt. 

1. etasje på Fjordhuset benyttes til interne møter i Idrettslaget samt utleie til bursdager, 
selskaper, kurs og andre møter. 

 
Ørjan Sletbakk 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


