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Aktive Båtsfj ord – ingen tilfeldighet!

Hver gang Finnmarken lager et eget Båtsfj ordbilag kaller de det 

Aktive Båtsfj ord. Det er ingen tilfeldighet. Ta en tur i idrettshallen en 

ettermiddag, eller gå en tur i lysløypa en søndag og du treff er utallige 

Båtsfj ordinger i alle aldre.

Ca ¼ av Båtsfj ords befolkning er medlemmer av Båtsfj ord Sports-

klubb. Det er vi stolte av. Og det forplikter. Derfor setter vi også utvik-

ling og forbedring av vårt aktivitetstilbud høyt.

I sommer gjennomførte fotballgruppa Trygg Sommerferie og i høst 

har BSK vært vertskap for treningssamlinger i både badminton og 

skiskyting. Svømmegruppa har avholdt trenerkurs og vi planlegger 

mange nye aktiviteter på nyåret.

Våre ungdommer er ivrige kursdeltakere og BSK er en av klubbene i 

Finnmark som har hatt fl est ungdommer på trener- og lederkurs de 

siste årene.  Mange av disse har selv blitt trenere, og vi gleder oss til 

fortsettelsen!

I dette nummeret har vi satt et spesielt fokus på nettopp trenere våre. 

Fordi de fortjener ros. Og fordi BSK trenger fl ere trenere. De er selve 

ryggraden i klubben vår, og møter sjelden opp på trening uten et smil.

Se bare på de fl otte bildene.

 

www.baatsfj ordsportsklubb.no

Fornøyelig lesing.

May Bente Eriksen

Leder Båtsfj ord Sportsklubb
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Norges Bryteforbunds store diplom!

I forbindelse med Norges Bryteforbunds ledermøte i Fredrikstad i juni ble Jørn 

Grønberg tildelt Norges Bryteforbunds Store Diplom.

Jørn begynte med bryting i Båtsfj ord Atletklubb da han var guttunge og vant ett 

NM gull i gutteklassen. I 1983, som 16 åring tok Jørn over treneransvaret og gikk inn i 

styret i klubben som da lå nede. Han var primus motor i klubben vår helt fram til 2004 

da han fl yttet til Vardø. 

Han har vært trener for alle aldersgruppene og da jentebrytingen for alvor tok av 

lærte han seg også fristil. Han har sparret fram utøvere til NM-gull, Nordisk gull og 

medaljer/gode plasseringer i EM og VM. Her kan nevnes Annelie Sørensen, May Bente 

Eriksen, Kine Garstad og Kristine Michelsen.

Jørn satt også i styret i klubben og var nok innom alle vervene, -bortsett fra sty-

releder som han syntes andre burde ta seg av. Sekretær, kasserer, sponsoransvarlig, 

sportslig leder, dugnadsansvarlig, stevneleder og stevnesekretær. Sjåfør og dommer ved 

behov.

Jørn Grønberg har mye av æren for at jentebrytinga står så sterk i Finnmark. Han 

var i alle år selvskreven i styret i Finnmark Brytekrets og bidro sterk til danninga av 

bryteklubben i Tana. I en periode var han også med som trener i Vadsø Atletklubb. I 

dag bor Jørn i Oslo, og engasjerer seg i brytesporten ved å delta på ledermøter og ting i 

NBF. Vi jobber iherdig for at han skal fl ytte tilbake til Båtsfj ord slik at han kan fortsette 

sitt engasjement i brytesporten!

Generalsekretær Vidar Jørgensen, Jørn Grønberg og president Tom Holmen.

Fotograf: Vårin Utne. 
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• • • Svømming • • •

Nytt fra svømmeklubben:
Baneskillere ble montert i sommer og har vært til stor hjelp for trenerne. Det betyr 

at vi kan ha fl ere grupper i bassenget på en gang. Det betyr også at vi etter hvert kan 

arrangere stevner for rekrutter.

Der er også etablert en gruppe for mastersvømmere.

Vi fi kk tidligere i år tildelt folkehelsemidler for å ha trim for voksne i bassenget. 

Disse blir trent av en fysioterapeut og er for alle som trives i vann. Man trenger ikke 

være svømmedyktig for å delta.

Vi er også meldt oss inn i Norges Svømmeskole som er knyttet opp mot Norges 

Svømmeforbund. Dette er for at vi aktivt ønsker å rekruttere yngre skolebarn og at 

bidra til at disse blir svømmedyktig.

Klubben har et aktivt miljø men sliter litt med å få ungdommen til å bli i klubben. 

Vi trenger også forsterkning på trenersiden. Så ta gjerne kontakt hvis noen føler at de 

har lyst til å bidra med noe.

Bilde: Ina Marie Hartviksen, Mette Aarnes, Bjørn Aarnes.

Styret:  Mette Aarnes, leder, tlf 98 22 00 94, m_aarnes@hotmail.com. Bjørn Aarnes, 

nestleder, tlf 98 21 46 23, bjorn@baskips.no. Anja Sørensen, kasserer, tlf 45 61 17 89, 

anjasoe@hotmail.com. Line Røtvold, styremedlem, tlf 40 21 27 50, line.rotvold@bats-

jordkommune.no. Trine Nilsen, styremedlem, tlf 48 24 10 79, trine.nilsen@politiet.no. 

Unn Berit Digernes, foreldrekontakt, tlf 92 20 03 09, unn-berit@fi shnet.no. Ina Marie 

Hartviksen, ungdomsrep., tlf 47 70 29 11.
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Trenere:

Maud Nesfeldt

Arnt Albertsen

Hjelpetrenere: 

Mette Aarnes 

Unn Berit Digernes og 

Ina Marie Hartviksen

Helgen 3. og 4. 

november arrangerte 

vi aktivitetslederkurs 

for nybegynnere. 

Kursleder var 

Marthe Søbøe 

fra Kjøllefj ord

(venstre).

Vi hadde 6 deltakere. 

Treningstider: 

Mandager 20.00–21.30 

A-gruppen og Mastersvømmere 

(voksne svømmere)

Torsdager 17.00–19.00

Alle grupper

Torsdager 19.00–20.00 

Trim for voksne og

Mastersvømmere

Tilgjengelige treningstider

(tillegg): 

Tirsdager 20.00–21.30

A-gruppen og Master

Lørdager før kl.11.00

M

Maud Nesfeldt

tlf 412 68 711
Arnt Albertsen

tlf 982 14 620

Unn Berit Digernes

tlf 922 00 309

Ina Marie Hartviksen

tlf 477 02 911
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• • • Skigruppa • • •

Trenere:
Trond Henriksen (fysisk trening 

+ assistent på skytetrening 

sammen med Terese).

Trond er ny som trener i ski-

gruppa, ble rekruttert etter at 

han ble observert svært oft e i 

skiløypa både på ski og løpende 

før sneen kom. 

Terese Nicolaisen er trener både 

for skytedelen og den fysiske 

delen. Hun er rekrutert i fra 

egne rekker, har trent selv i fl ere 

år og har vært styremedlem i 

fl ere perioder.

Trond Henriksen

tlf 95044190

Terese Nicolaisen

tlf 41458406

Bak fra venstre: Runar Mikalsen (leder), Elisabeth Nylund (foreldrekontakt), Trond 

Henriksen, Terese Nicolaisen. Foran fra venstre:  Jan Magne Steff ensen, Lise Eriksen (kas-

serer), Elin Karlsen (sekretær) og Eva Isaksen (vara).
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Jan Magne Steff ensen er 

skytetrener, har vært med i 

fl ere sesonger. Ble naturlig 

involvert da begge døtrene 

hans er utøvere. 

Merete og Tor Inge Haugsnes 

er ansvarlige foreldre som 

alltid har deltatt i skikaru-

sellen med sine døtre. De er 

initiativtakere til skiskolen 

for barn og er fra denne 

sesongen også skitrenere / 

trener for fysisk aktivitet for 

våre yngste utøvere.

Ronny Isaksen er mangeårig 

trener og primus motor for 

skigruppa. Tok initiativ til at 

det ble oppstart av skisky-

ting for mange år siden. I 

dag trener han våre eldste 

utøvere, kommer med råd 

til de andre trenerne, deltar 

i skiskytterkretsen og er til 

tider svært aktiv selv.

Jan og Roy Isaksen er 

løypekjørere. Roy er også 

sammen med Karl Frode 

Helander tilkallingsvikar på 

trenersiden.

Jan Magne Steff ensen

tlf 95486033

Ronny Isaksen

tlf 94845622

Merete Haugsnes

tlf 95042493
Tor Inge Haugsnes

tlf 95805230

Romjulsprinten på ski lørdag 5. januar.

Skiskytterrenn søndag 6. januar.

Oppstart skikarusellen

onsdag 9. januar kl 18.00.



8

• • • Fotballgruppa • • •

Fotballgruppa sesongen 2012
Årets sesong er ferdig og vi har hatt mye god aktivitet for våre spillere. Et av seson-

gens høydepunkt var Altaturneringen, hvor vi deltok med alle våre aldersbestemte lag. 

En kjempefl ott idrettsopplevelse for både voksne og barn. Neste år skal vi tilbake!

Myggspillerne trener ukentlig og har deltatt på fl ere turneringer. Trener Hilde Lund 

har stått på med smårollingene, oft e alene og fortjener stor heder for jobben! 

Miniputtene gikk i denne sesongen opp til lilleguttenivå da man var for få spillere til 

å ha eget lag. De har deltatt på kamper og møtt tøff  motstand, men humøret er alltid på 

topp! 

Jentespillerne har likevel deltatt på ulike turneringer. De nye trenerne Trude Bjørkås 

Johnsen og Lone Johnsen har gitt laget et løft  og neste sesong vil også jentene spille seri-

espill, noe vi alle gleder oss stort til.

Lillegutter og smågutter har spilt seriespill. Småguttene var nye i forhold til 11’er 

spil

l, og de gikk på en del tap. Det hadde likevel ikke større innvirkning på disse unge 

spillernes glede, og laget holder alltid fair play høyt. Sesongen har gitt dem masse erfa-

ring på godt og vondt, og vi regner med guttene stillere sterkere i neste sesong. Trener 

Kim Einar Johnsen og Bjørn Are Lund har gjort en fantastisk jobb med å holde motet, 

humøret og holdningene hos guttene intakte gjennom sesongen. 

A-laget deltok i ny all Finnmarkserie, hvor målet var etter endt sesong å ligge 

over midtlinja på lista. Vi endte på 4. plass i serien, og klubben er strålende fornøyd 

med resultatet! Som tidligere år fi kk vi utfordringer med for få spillere mot slutten av 

sesongen, noe som medførte ekstra ufordringer for å fullføre sesongen. Nest siste kamp 

ble derfor spilt med kun 10 mann på banen. Det skal derfor sies at det står respekt av 

jobben trener Bjørn Are Lund har utført, samt spillerne som holdt ut til siste slutt. Det 

står også stor respekt av 4. plass i all Finnmarkserien gutter!

Trygg sommerferie 

I år prøvde fotballen ut et nytt tilbud til Båtsfj ords foreldre og deres barn. Dette 

tilbudet kalte vi Trygg sommerferie. I to uker av sommerferien ga vi et aktivitetstilbud 

til barn, mens foreldrene var på jobb. Aldersgruppen var barn fra 5-11 år. For de som 

deltok var dette en suksess, men dessverre var det få barn som deltok. Fra klubben var 

det 6 personer som stilte frivillig opp for å gi dette tilbudet. Klubben vil særlig takke 

Bjørn Are Lund, Th omas Lund Holm og Atle Larsen for at vi kunne gjennomføre 

Trygg sommerferie. Vi håper at vi får dette til hvert år, men da må vi få fl ere barn inn.
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Styret:
Styret er i dag redusert med to personer. I styret sitter Ann-Kristin Jacobsen som 

leder, Beate Sund som kasserer og Ronald Wærnes. Lone Johnsen og Trude Johnsen 

har tidligere vært i styret, men gikk ut da jentespillerne ble uten trener. Disse to tok 

utfordringen, og er dermed trenere i dag. Stor takk for at de er såpass fl eksible at de tok 

utfordringen på strak arm. Styret er derfor redusert, noe som medfører utfordringer for 

progresjon i styrets arbeid. Vi oppfordrer derfor personer som kunne tenkt seg å være 

med å utforme fotballen i Båtsfj ord videre til å ta kontakt med styret. Vi har årsmøte i 

mars og har behov for å få inn nye personer.

Styret, i samarbeid med sportslig utvalg har jobbet med en sportsplan som skal 

være ferdig innen utgangen av 2012. Planen skal ut på høring til våre medlemmer, og 

man ønsker på årsmøtet å vedta planen. Hensikten med sportsplanen er å lage en sam-

let plan for fotballaktiviteten i BSK-fotball. Sportsplanen er ment som en retningslinje 

for alle trenere/lagleder som trener barn og ungdom i BSK-fotball. Den skal vise våre 

verdier og målsetning. Retningen i sportsplanen er ment å være positiv, langsiktig og 

utviklende, ikke bare for trenere og spillere, men også for styret, sportslig utvalg, spil-

lerutvikler, foreldre og foresatte.

Samtidig vil en rød tråd i vår sportsplan være hvilke holdninger klubben vil framstå 

med utad, hvilke holdninger våre utøvere skal framvise og de holdninger vi ønsker for 

å kunne smøre systemet på en best mulig måte. Derfor håper vi at sportsplanen også 

skal vise vei i et holdningsskapende arbeid slik at DU får lyst til å være en del av teamet 

BSK fotball. Denne planen er også ment for å kvalitetssikre all aktivitet som foregår i 

klubben.

Styret vil i denne anledning få takke alle foreldre og andre frivillige som har deltatt 

og stilt opp I årets sesong. Vi ønsker dere ei riktig god jul og et godt nytt år! Gleder oss 

til neste sesong allerede.

Styret: Ann-Kristin Jacobsen tlf 458 79 847. Beate Sund tlf 419 28 919. Ronald Wærnes 

tlf 917 12 116.
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Fotballen selger produkter fra Ullmax og får 30% provisjon på salget.

God kvalitet på varmt superundertøy.  Sjekk ut utvalget på ullmax.no.

Kontakt Beate Sund eller Ann-Kristin Jacobsen om du har ønske om å

bestille. 

Trenere for lagene er:
Mygg –  Hilde Lund, Aleksander Henriksen. Lillegutter – uavklart. Smågutter –  

Kim Einar Johnsen og Bjørn Are Lund. Jentene –  Lone Johnsen og  Trude Johnsen. 

A-laget – uavklart

Hilde Lund

tlf 970 01 141

Trude Johnsen

tlf 915 60 840

Kim Einar Johnsen

tlf 951 27 612

Bjørn Are Lund

tlf 930 30 026
Aleksander Henriksen

tlf 904 06 915

Det er mulig å leie Gropa til arrangementer. Nyoppusset lokale med fl ott

kjøkken. – Ansvarlig for utleie - Bjørn Are Lund 930 30 026.

• • • Fotballgruppa • • •

Lone Johnsen

tlf 916 28 298
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• • • Badmintongruppa • • •
Badminton er en populær idrett i Båtsfj ord og vi engasjerer mange barn og 

ungdommer i løpet av uka. Denne sesongen bruker styret mye tid på å lage skrift lige 

regler og rutiner for aktivitet, deltakelse og konkurranser.  Vi har et spesielt fokus på 

det sosiale og er opptatt av å opprettholde vårt gode miljø.

Mange av våre eldste ungdommer har tatt trener 1 kurset, og vi er stolt over deres 

engasjement som trenere. Vi vil fortløpende tilby trener 1 kurs til de som ønsker å være 

trenere/aktivitetsledere hos oss.

Styret i BSK Badminton består av: 

Anne Grethe Strandheim – leder, tlf 952 45 959. Remi Pettersen – styremedlem, tlf 

940 34 444. Lillian Mikkelhaug – foreldregruppe, tlf 924 37 678. Ikke tilstede: Elin 

Kristiansen – nest leder/sekretær, tlf. 480 29 780. Sølvi Mathisen – kasserer, tlf

982 14 783. Freddy Kristiansen – styremedlm, tlf 948 30 000. Rikke Elida Larsen – 

ungdoms-representant, tlf 456 99 982. Mikal Pettersen – ungdomsrepresentant, tlf 

980 14 432 Kjersti Nergaard – foreldregruppe, tlf 958 12 442.

12. – 13. januar 2013 arrangeres Vinterstormen

i Båtsfj ord Idrettshall.
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Trenere:

Tove Laila Ingebrigtsen

 

Rikke Elida Larsen

Th ea Alfredsen

Heidi Torgersen 

Reetta Välimäki 

Treningstider: 

Aldersgruppe 6–10 år

tirsdager 17.00–18.00 

Aldersgruppe fra 11 år 

og nybegynnere

tirsdager 18.00–19.30 

• • • Badmintongruppa • • •

Tove Laila Ingebrigtsen

tlf 990 26 373

Rikke Elida Larsen

tlf 456 99 982

Th ea Alfredsen

tlf 907 27 175

Reetta Välimäki

Heidi Torgersen

tlf 417 90 399

Torsdag 

27. desember

Kl. 16.00

arrangerer

Bsk juletrefest

i idrettshallen
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• • • Brytegruppa • • • 

Styret

Leder Jarle Nilsen tlf 982 14 780, kasserer Eirin Eriksen tlf 906 35 379, styremedlemmer 

Tommi Rantala tlf 986 07 314.

Beate Råket tlf 992 58 587, Gørild Nylund tlf 992 68 569 ikke tilstede.

Vi trener 3 dager i uka. Jentetrening på mandag 18.30–20.00 og tirsdag og torsdag 

trener alle sammen fra 17.30–19.00.

Trenere er Mathilde Godtvassli (jenter), Jonny Røtvold, Kim Rudi Garstad (felles 

trening). Frem til jul hjelper også Rune Johansen til.

Brytesesongen er lang, og strekker seg fra slutten av september til slutten av april. Vi 

deltar nasjonalt og internasjonalt gjennom hele sesongen.

1 mars 2013 har vi stevne i Idrettshallen. Det er et Jubileums-stevne, da det er 50 år 

siden bryteklubben i Båtsfj ord ble stift et.

Vi jobber aktivt med rekruttering og håper at vi ser nye fj es på trening fremover!

Vi sees.

Visste du at BSKs årlige verdiskapning utgjør hele 3.513 600,- 

www.baatsfj ordsportsklubb.no
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2. mars 2013 arrangeres Båtsfj ordbruket Cup i idrettshallen.

Dette er et jubileumsstevne, da det er 50 år siden 

bryteklubben i Båtsfj ord ble stift et. 

Jubileet feires med festbankett på hotellet.

Treningstider

Microbryting – mandager kl 17.00–18.00

Jentetrening – mandager 18.30–20.00 

Tirsdag og torsdag trener alle sammen fra 17.30–19.00

Johnny Røtvold

tlf 907 52 277

Rune Johansen

tlf 952 03 802

Beate Råket

tlf 992 58 587

Trenere:

Mathilde Godtvassli 

Kim Rudi Garstad 

Johnny Røtvold

Rune Johansen

Beate RåketMathilde Godtvassli

tlf 464 61 950

Kim Rudi Garstad

tlf 970 94 120
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Regler for reiser i regi av

Båtsfj ord Sportsklubb

På reiser bruker våre idrettsutøvere 20 % av tiden på kampen/turneringen 

og 80 % av tiden i bil/buss! Vi kjører med dyrebar last og har ingen å miste.

Felles transport

• Buss bestilles alltid med bilbelter. 

• Det brukes kun busser som er i forsvarlig stand og som er godt rustet etter føreforholdene.

Transport med bil

• Avreisetidspunkt planlegges med god tidsmargin.

• Det brukes kun biler i forsvarlig stand, og som er godt utrustet etter føreforholdene. 

• Før transport sikkerhetsjekkes bil med spesiell fokus på lys, bremser og dekk.

• Erfarne førere foretrekkes. 

• Sjåføren har ansvar for at alle bruker bilbelte.

• All bagasje skal plasseres i bagasjerom. 

• Førstehjelpsutstyr skal fi nnes i bilen.

Navnelister

• Leder skal til enhver tid være informert om hvilke barn som er på tur og hvem som er sjåfører. 

Søvn

• Sjåførene skal passe på å få nok søvn før kjøring.

• Husk å legge inn nok pauser underveis i kjøringen.

Sykkel

• Syklende bruker alltid lys, og har gode bremser.

• Alle som sykler til/fra idrettsaktiviteter skal nytte sykkelhjelm.

Synlighet

• Ved trening på vei, og forfl yttning til/fra trening skal refl eks eller refl eksvest brukes.

Si ifra!

• Passasjerer har plikt til å si ifra ved opplevelse av utrygghet under transport.

• • • Foreldrevettregler • • •
 1. Møt fram til kamp og trening – barna ønsker det

 2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen – ikke bare din datter eller sønn

 3. Oppmuntre i medgang og motgang – ikke gi kritikk

 4. Respekter lagleders bruk av spillere

 5. Se på dommeren som en veileder – ikke kritiser avgjørelsene

 6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det

 7. Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet

 8. Sørg for riktig og fornuft ig utstyr – ikke overdriv

 9. Vis respekt for klubbens arbeid – ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger

 og ambisjoner

10. Tenk på at det er ditt barn som spiller – ikke du
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• • • Hovedstyret • • •

Hovedstyret: May Bente Eriksen – 951 56 460 – mbe1982@hotmail.com. Bjørn Aarnes – 

982 14 623 – bjorn@baskips.no. Ståle Olsen – 977 64 493 – hamningberg@hotmail.com. 

Runar Mikalsen – 924 96 584 – runarmikalsen@dcpost.no. Ann Kristin Jacobsen – 458 

79 847 – bsk_akj@live.no. Mette Aarnes – 982 20 094 – m_aarnes@hotmail.com. Jarle 

Nilsen – 982 14 780 – jarnil@online.no. Anne Grethe Strandheim – 952 45 959 – anne.

grethe.strandheim@batsfj ord.kommune.no.

Hovedstyret er BSKs høyeste myndighet mellom årsmøtene og har ansvaret for;

1. Iverksette årsmøtets og overordnedes idrettsmyndighets vedtak og bestemmelser. 

2. Forestå lagets daglige ledelse og representere dette utad, herunder ivareta lagets 

interesser ovenfor det off entlige. 

3. Vurdere de enkeltes økonomiske behov innen laget og fordele midler de enkelte 

grupper etter vedtatt fordelingsnøkkel og godkjente budsjett.  

4. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 

instrukser for disse organene. F.eks 17. mai og messekomiteer. 

5. Støtte undergruppenes arbeid. BSK har 5 undergrupper. Badminton, bryting, fot-

ball, ski/skiskyting og svømming. 

 Økonomisk er undergruppene underlagt hovedstyret som har totalansvaret for 

klubbens økonomi. Undergruppene har separate budsjett og regnskap med egne 

kasserere.

 Undergruppenes styrer skal behandle alle faglige saker som gjelder gruppens

 idrettsgrein. I idrettstekniske saker som bare vedrører gruppen handler gruppen 

selvstendig.
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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



20

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 

Haugsnes
Elektro As
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Båtsfjord Handelsstands
Fiskerigruppe
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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


