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Båtsfj ord er verdens beste plass å drive

med idrettsaktivitet på! 
Det gode samarbeidet mellom kommunen, næringslivet og idretten sørger 

for dette. Anlegg og utstyrsmessig er vi helt i front, og derfor har våre barn og 
unge en utfordring når de skal velge hvilke aktiviteter de skal drive med. For de 
må velge. Døgnet har rett og slett ikke nok timer til at de kan være med på alt.

Ukentlig aktiviserer BSKs trenere hundrevis av personer i alle aldre, men 
det er ikke alltid dette kommer like godt fram. Dette skal vi nå gjøre noe med. 
På de neste sidene presenteres aktiviteten til undergruppene i BSK og våre 
viktigste støttespillere. Ikke alt vi holder på med har fått plass i denne utgaven, 
og derfor har vi allerede bestemt oss for å lage et nytt blad til høsten. Fordi vi 
er stolt av alt vi driver med, og så gjerne ønsker at hele Båtsfj ord skal få se. Vi 
har faktisk satt oss målsetning om å gi ut dette bladet 2 gang i året, hvert år, og 
håper og tror vi skal klare det.

Å sitte i et av styrene til BSK kan være krevende. Men jeg tror også våre 
ledere fi nner det givende.  Vannlekkasjen på idrettshallen, montering av bane-
skillere, skift e av kunstgress, utbedring av lysløypa, ny tråkkemaskin, oppussing 
av Gropa, 17. mai arrangementet, Båtsfj ordmessa. Arrangementer, saker og 
utfordringer som krever stå-på-vilje og dugnadsånd. Det har vi nok av. Derfor 
får vi det også til. 

BSK har de to siste årene gjennomført fl ere klubbutviklings- og verdiproses-
ser, for å konkretisere og bedre systematisere det vi driver med. Det er viktig 
for oss å lage en helhetlig plan både for det sportlige og det utenomsportslige. 

Dette bladet er andre skritt i en av våre 
hovedutfordringer: Kommunikasjon 
Første skritt heter 
www.baatsfj ordsportsklubb.no 

 Fornøyelig lesing.

 May Bente Eriksen
 Leder Båtsfj ord Sportsklubb
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BSKs Mr. fotball, Bjørn Are Lund ble i februar tildelt Finnmark Fotballkrets heders-

tegn for administrativ innsats. 

Bjørn Are har siden 1992 lagt ned en formidabel innsats for fotballen i Båtsfj ord, 

både som trener og leder. Han var primus motor i overtakelsen og oppussingen av 

klubbhuset Gropa og har også i en periode vært leder av Båtsfj ord Sportsklubb.

Pr i dag er han trener for både småguttelaget og a-laget. I tillegg har han hatt ansva-

ret for oppfølging av spillerne som deltar på krets- og talentsamlinger.

Båtsfj ord Sportsklubb hadde i 2011 en omsetning på 1,5 million. Av denne summen kom 

460.000,- inn som faste tilskudd fra Båtsfj ord kommune, Båtsfj ord Handelstands Fiskeri-

gruppe, Grasrotandelen, tilskudd fra Norges Idrettsforbund og momskompensasjon. Over 

1 million samles årlig inn av våre medlemmer i form av dugnad, sponsing, arrangementer, 

egenandeler og kontigenter.

• • • Hederspris • • •
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• • • Badminton • • •
Bsk-badminton ble stift et i 1979 under navet Båtsfj ord Skoles Idrettslag og trente 

først i gymsalen. Klubben har siden starten hatt en variert aktivitet og medlemsmasse, 

og har fl ere ganger hatt medaljevinnere i FM, NNM og NM.

Klubben har 3 treningsgrupper med til sammen 50 aktive. Sesongen vår varer fra 

september til mai og vi deltar på aktiviteter i hele Barentsregionen.  

Lørdag 21. april arrangerer vi Båtsfj ord Open

i idrettshallen med internasjonal deltakelse.
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Treningstider:  

Tirsdag 17.00–18.00 6-10 år (Ansvarlig voksen Reetta Välimäki)

Tirsdag 17.30–19.00 gruppe 1 (Trener Tove Laila Ingebrigtsen, 99026373)

 19.00–20.30 gruppe 2 (Trener Tove Laila)

Torsdag 18.30–20.00 gruppe 1 og 2 (Trener Ørjan Nergaard, 947 97 000)

Badminton er en allsidig sport som passer både gutter og jenter uansett alder. Det 

eneste man trenger for å delta på badminton er treningsklær og et par innesko. Etter 

hvert trenger du også racket og baller, men i begynnelsen kan du låne dette hos klub-

ben.

BSK samarbeider med Telenor om retur av gamle

mobiltelefoner.

Vi får 35kr for hver mobil vi samler inn. Telenor sletter 

gammel info, demonterer og gjenvinner materialene. 

Bra for miljøet -bra for BSK.

Ta kontakt med Mette Aarnes tlf 982 20 094 eller

Lillian Mikkelhaug tlf 924 37 678 for spørsmål.
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• • • Bryting • • •

Bryting har to treningsgrupper i tillegg til microbryting. Vi trener på idrettshallen 

og ukentlig aktiviserer vi ca 50 barn.  

Mandager er det microbryting fra kl 17.00–18.00. Trenere her er Beate Råket og 

Katrine Pedersen. 

Tirsdager trener alle aktive brytere sammen fra kl 17.00–18.30, og torsdager trener 

brytere fra 5. klasse og eldre. Trenere er May Bente Eriksen og Johnny Røtvold.  An-

nenhver mnd er også Rune Johansen med som trener for de eldste. 

Sesongen vår avsluttes første uka i mai og starter opp igjen ved skolestart. Leder er 

Jarle Nilsen som kan nås på tlf 982 14 740.
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Pga vannlekkasje i 2. etasje på idrettshallen før jul har vi hatt noe amputerte tre-

ningsmuligheter denne sesongen. Men på nyåret fi kk vi tilbake en av de gamle åttekan-

tede mattene, som har vært utlånt først ved oppstarten av klubben i Tana og deretter i 

Hammerfest. Denne er lagt ut på gymsalen ved Båtsfj ord Skole, hvor vi trente i noen 

uker. Matta blir liggende der permanent og kan brukes av skolen o.a i forbindelse med 

aktivitet i gymsalen.

Vi arrangerer årlig et brytestevne kalt Båtsfj ordbruket Cup. Denne sesongen gikk 

det av stabelen i november med 75 deltakere fordelt på 7 klubber.

Båtsfjordmessa
Lørdag 9. juni

Kontakt May Bente Eriksen
tlf 951 56 460

for godt tilbud på standleie
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• • • Fotballgruppa • • •

Mygg/mini 

Mygg er for gutter og jenter i alderen 5 - 6 år. De trener i idrettshallen torsdager fra 

kl 17.00 – 18.30. Disse barna er for ung for seriespill, men har et variert treningstilbud 

basert på lek og moro med ball.

Trenere er Ronald Wærnes tlf 917 12 116 og Hilde Lund tlf 970 01 141.

Mini er for gutter og jenter i alderen 7- 10år. De trener i gymsalen onsdager kl 

16.30-18.00. Til sammen er de to gruppene rundt 25 stk. Mini deltok blant annet på 

Altaturneringen i fj or og planlegger også dette i 2012. 

Trenere er Jonas Heggelund Pettersen og Sverre Heggelund tlf 473 84 862.

Bsk-fotball trenger;

– Fotballtrener til oppstart av et eget lillejentelag.

 Eget trenerkurs skal kjøres i Båtsfj ord.

– Dommere. Eget dommerkurs skal kjøres i Båtsfj ord.

– Personer til en ressursgruppe som vil få et overordnet ansvar

 i forhold til arrangement. 

Ta kontakt med Ann Kristin Jacobsen tlf 458 79 847 for å melde din inter-

esse, eller for en liten prat om hva du selv kunne tenkt deg å bidra med.

Vi trenger ALLE! :)
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Lillegutter

Lilleguttelaget hadde en meget vellykket 2011 sesong, hvor vi var en gjeng på 22 

spillere som trente fast 2 ganger i uken. Bjørn Are lund og Kim-Einar Johnsen var 

trenere. Dette er en gjeng gutter med meget gode holdninger, som er lærevillig og 

som har utviklet seg stort det siste året. BSKs lillegutter deltok i seriespill og på fl ere 

turneringer, der vi blant annet vant fl ere Fairplay priser. Det er vi meget stolt over. Hos 

oss setter vi gode holdninger i førersetet.

Sesongen 2012 har vi totalt 15 unger i alderen 11 – 12 år som trener i idrettshallen 

onsdager kl 17.00. Vi trener mye basisteknikker og hospitering av spillere blir oft e 

brukt, dette er en fi n måte å sørge for at alle får mulighet til å utvikling seg.  Lilleguttene 

skal delta i seriespill og turneringer. Altaturneringen er noe vi prøver og få med oss 

hver sesong, og er uten tvil gulroten for mange av barna. 

Trener/lagleder er Kim Einar Johnsen tlf 951 27 612.

BSK har ansvaret for 17. mai 
arrangementet i Båtsfjord. 
I år er det undergruppene 

ski og fotball som er arangører.
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Smågutter

Småguttelaget er for spillere som er 13 og 14 år. Vi trener i idrettshallen mandager 
og fredager 17 – 18.30. Trenere er Kim Einar Johnsen og Bjørn Are Lund. Vi har en 
fantastisk gjeng på 12 stk på trening, som trener mye basisteknikk og fotballforståelse. 

Vi prøver å få til et småguttelag i 11-serie i år. Dette skal vi få til med seks rene 
småguttespillere, supplert med lilleguttespillere. Da vi blir et ungt lag i serien, som må 
tåle tøff e kamper og mange tap. Vårt langsiktige mål er Norway cup i 2013, så i år skal 
vi lære mye.

Vi skal delta i et par innendørsturneringer i vinter og på Finnmarks største fotball-
turnering som er Altaturneringen i august.

Trener Bjørn Are Lund tlf 930 30 026.

BSK har de to siste årene arbeidet for å få byttet det 

slitte kunstgressdekket ved fotballbanen. 

Prosjektet er straks i mål og kunstgresset vil bli 

skift et i nærmeste framtid.
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Småjenter

Småjentelaget har trening for jenter i alderen 10-15 år. De trener i idrettshallen 

mandager og onsdager kl 18.30 til 20.00. Det er i hovedsak et småjentelag, men det er 

fl ere lillejenter og jentespillere med på både treninger og turneringer. 

I fj or deltok vi i Altaturneringen med både et lillejentelag og et småjentelag. Det var 

veldig moro, og det virket som jentene koste seg både på banen og utenfor. Vi har også 

hatt et positivt samarbeid med lillejentene fra Berlevåg der vi har besøkt hverandre og 

spilt kamper. I Alta lånte Berlevåg fl ere Båtsfj ordjenter slik at de klarte å stille lag. Det 

fungerte veldig bra, og de jentene som fi kk spille med Berlevåg syns det var gøy. I år har 

vi planlagt å delta på fl ere turneringer og fortsette samarbeidet med Berlevåg.

Trenere: Rina Beate Lund og Daniel Rotnes

Lagleder/trener: Sunniva van Eeden tlf 473 28 851.

BSK har pusset opp 1. etasje av Gropa som nå brukes som 

klubbhus for fotballgruppa. Det er også mulig å leie lokalet til 

bursdag,konfi rmasjon eller fest. 

Ansvarlig for utleie er Bjørn Are Lund tlf 930 30 026.
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A-laget

A-laget ble i fj or seriemester i 4.divisjon avdeling øst og måtte derfor ut i kvalik om 

spill i 3.divisjon. Der ble det tap for Tverrelvdalen, og dermed slapp vi og ta stilling til 

spill i 3.divisjon. Denne sesongen skal vi spille i 4.divisjon all-Finnmarkserie. Denne 

serien vil nok passe laget og klubben best med tanke på spillerstall og økonomi.

Sesongen 2012 satser vi på kontinuitet og har samme trener i ”hedersmannen” Bjørn 

Are Lund, som assisteres av Th omas Lund Holm. Spillerstallen er nærmest identisk fra i 

fj or, men vi håper som alltid på nye tilvekster som kan bidra utover sesongen. Foreløpig 

trenes det i idrettshallen mandager og onsdager klokken 20.00. Spillerne har også fått 

ansvar for å gjennomføre egentrening i tillegg til fellestreningene, slik at vi står bedre 

rustet til en serie som består av mer reising og tøff ere motstand. I løpet av vinteren 

vil vi delta på en turnering i Kirkenes for å få treningskamper på full bane før serien 

starter.

Det er entusiasme i spillergruppen og alle ser frem mot en ny sesong med jevne og 

tøff e kamper, noe som gjenspeiles i intensitet og innsats på trening. A-laget har som 

mål å kunne etablere seg i den nye Finnmarksserien og vi gleder oss med å være i gang 

med dette.

Talentutvikling:

I 2011 har vi hatt 4 gutter på kretstiltak. Det er Kenneth Bjørkås, Felix Adrian 

Jacobsen, Mikal Pettersen og Tobias Eriksen. Felix ble også tatt ut på Team Finnmark i 

2010, og han har deltatt på talentsamlinger i Tromsø. Tilbudet gjelder for spillere som 

utmerker seg i forhold til gode holdninger på og utenfor banen, treningsiver og talent. 

Bjørn Are Lund har ansvaret for dette, og følger det videre i 2012.

Klubben har også fått inn Atle Larsen som skal ha det overordna ansvaret for 

spillerutvikling videre. Vi driver først og fremst med breddefotball, men skal også gi et 

kvalitetstilbud til de spillerne som ønsker å satse.
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• • • Skigruppa • • •

Skigruppa aktiviserer både skiskyttere, skiløpere og løpere som deltar i ulike trim-

løp på sommereren. Vi har en liten dugnadsgjeng som gjør en stor jobb ved å tråkke 

løyper både for skiløpere og gående gjennom hele vintersesongen.
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Tråkkemaskina er fra 1999 og begynner å bli slitt. Vi har derfor 

startet arbeidet med å skaff e nok egenkapital til å bytte inn mas-

kina i en nyere modell.  Dette vil bli et spleiselag mellom Båtsfj ord 

kommune, BSK og sponsorer.

Skiskytterne trener tirsdag og torsdager fra kl 17.30. Trenere er Ronny Isaksen, 

Terese Nicolaisen, Elin Karlsen og Jan Magne Steff ensen. Leder for klubben er Runar 

Mikalsen som kan kontaktes på tlf 924 96 584.

Vi avholder også skiskole på onsdager fra kl 17.30. Tor Inge Haugsnes og Merete 

Haugsnes har ansvaret, og har med seg Karl Frode Helander, Trond Henriksen, An-

niken Isaksen og Malin Steff ensen som hjelpetrenere.

Skikarusellen arrangeres fra januar til april. Her aktiviserer vi over 100 barn og nes-

ten like mange voksne hver onsdag. Etter aktiviteten ute samles alle i kantina til kaff e, 

juice og vafl er. Dette er skigruppas største og viktigste dugnadsinntekt.

Lørdag 7. januar arrangerte vi Romjulsprinten på ski, og 16.-18. mars reiste en stor 

dugnadsgjeng til Tana for å hjelpe de med å arrangere NNM i skiskyting.  Et tydelig 

bevis på det gode samarbeidet innad i idretten.

Lørdag 21. april 

arrangerer vi 

Ordofj ellrennet. 

Det legges opp til 

fl ere løyper med 

ulik lengde for å 

passe både liten 

og stor.
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• • • Svømming • • •
BSK-svømming ble startet i 2004 i forbindelse med renoveringa av bassenget. Vi 

driver med trening og svømmeopplæring for folk i alle aldersgrupper fra 6 år og opp-

over, og har i dag ca 25 medlemmer. Vi trener følgende dager.

Mandager 2000-2130: A-gruppa approberte.

Tirsdager 2100-2230: A-gruppa approberte.

Torsdager 1700-1900: A-gruppa approberte og B-gruppa rekrutta.

Hovedtrenere er Arnt Albertsen tlf 98 21 46 20 og May Oddrun Bolle tlf 45 81 24 75. 

Trenere for rekrutter og andre aktiviteter i bassenget er Maud Nesfeldt tlf 41 26 87 11 

og Mette Aarnes tlf 98 22 00 94.

Svømmegruppa har til tross for et lite svømmebasseng og utfordringer med tre-

ningstider og trenere klart å få frem svømmere som kan vise til gode resultater. Klub-

ben deltar årlig på fl ere stevner både i Finnmark og utfor fylket. Vi har også deltatt på 

fl ere treningssamlinger med andre klubber, blant annet i Helsinki. Til dette må vi bare 

gi all honnør til trenere, ledere og foreldre, som har stått på. 

Siste året har klubben vært aktivt ute og fått masse nye barn og ungdom som har 

begynt å trene. Samtidig står vi fremfor utfordringer når det gjelder å få trenerkabalen 

til å gå opp. BSK-svømming trenger fl ere trenere, så hvis du har trent svømming og har 

lyst å bidra så ta kontakt med Mette Aarnes på tlf 98 22 00 94. Velkommen skal dere 

være alle sammen.

2012 sesonger deltok vi på 3 stevner, Varangersprinten i Vadsø, Barentsstevnet i 

Kirkenes og vinterstevnet i Karasjok. Vi kommer ikke til å delta på treningssamlingen i 

Helsinki i sommer, da vi har prioritert å bruke pengene på montering av baneskillere. 

Svømmegruppa har siden 2005 jobbet for å få montert baneskillere i bassenget. Baneskil-

lere vil gjøre det enklere å diff erensiere svømmetreningene våre og vi vil kunne avholde 

svømmestevner også i Båtsfj ord. Kostnaden er på 102.000kr og etter mange år kamp, 

bestemte vi oss i fj or høst for å brette opp armene og begynne å samle inn penger. Vi 

mangler pr dags dato enda en del, men baneskillerne er nå bestilt og vil monteres når 

bassenget blir tømt til sommeren.
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BSK-Sykkel ble stift et våren 

2011, av en liten gjeng sykkel-

entusiaster. Styret består av 

Allan Jørgensen (leder), Trond 

Henriksen, Tor Inge Haugsnes 

og Ronny Isaksen (sekretær).

Formålet da var rett og slett å 

organisere oss litt, og startet 

derfor med 2 felles-treninger i 

uka. Dette blir nok å fortsette, 

og vi starter opp så snart veiene 

er bare. I år blir vi nok å trene 

både landevei- og terrengsyk-

ling. Dette vil bli annonsert 

på vår facebook-side. Håper 

så mange som mulig hiver seg 

med! Allan Jørgensen er kontin-

gent- og lisens-ansvarlig, og kan 

kontaktes på tlf 909 64 129, evt 

mail allan-erling@hotmail.com

I forbindelse med Båtsfj ord i fest 

arrangerte vi Ordofj ellrittet som 

gikk fra Gednje til Nordfj orden. 

Dette jobber vi med å få til i 

år også. På bildet ser vi Stefan 

Forbergskog som kom først i mål 

under fj orårets ritt.

• • • Sykkel • • •

BSK har dekket Runar Mikalsens instruktørkurs for hjertestarter. 

Han har deretter kurset trenere og ledere i BSK.

Vi leier han også ut til å holde kurs for andre.

Ta kontakt med Runar på tlf 924 96 584 for nærmere avtale.
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Haugsnes Elektro As

Som en del av 

BSKs idrettskole 

avholder vi turn 

og lektrening i 

gymsalen søn-

dager fra 

14.00–16.00. 

Ansvarlig er

Sunniva

van Eeden.

Tlf. 473 28 851
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Besøksadresse:
D/S-kaia, 9990 Båtsfjord

Telefon nr: 78 98 55 90

tlf. 78 98 33 50, fax 78 98 32 33

Audun 992 71 200
Jan-Steinar 992 71 201
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Våre kompetanseområder:
Bygninger i stål/ betong/ sandwitch-element.

Bygninger i tre/ betong
Rehabilitering

Bygninger for naeringsmiddelindustrien
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Postboks 284, 9991 BÅTSFJORD
Tlf: 78 98 40 81

Faks: 78 98 39 22
E-Post: gronberg@baatsfjordror.no

Web: www.baatsfjordror.no
Org. nr.: 963 516 355 MVA
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Trykkeri service over landegrensene

FINLAND – Vi produserer dette bladet
– Be om tilbud mail: www.paltamonkirjapaino.fi 
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Mail: batsfjordbruket@fi shnet.no

Postboks C, 9991 Båtsfjord
Telefon.: 78 98 50 80
Brygga: 78 98 50 89
Fax: 78 98 40 42

Kjøp og salg 
av alle typer
fi sk og 
kongekrabbe –

Filet produksjon
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Båtsfjord Handelsstands
Fiskerigruppe
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