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I 2013 bestemte BSK seg for å prioritere trenerutvikling. Det fordi de 

er ryggraden i klubben vår, og hovedgrunnen til at vi kan tilby et så godt 

og variert treningstilbud til Båtsfj ords befolkning år etter år.  

Alle frivillige i BSK får jevnlige tilbud om ulike kurs og kompetanse-

hevingstiltak. Det har mange benyttet seg av. Jeg er spesielt stolt over at 

vi har klart å rekruttere så mange nye trenere og styremedlemmer. De 

er med på å dra inn nye ideer og impulser i klubben vår og sørger for 

fornyelse i alle ledd.

Målrettet arbeid lønner seg og det skjer mye positivt i BSK. Nye 

treningstilbud – økt kursing – nye trenere – involvering av foreldre – ny 

tråkkemaskin – skift e av kunstgress - asfaltering av rulleskiløype – 

oppgradering av idrettshallen – nye ledere – god økonomi. 

Til sammen fører dette til et økt engasjement fra både barn og voksne.

Det er mange som bidrar til å få 

dette til. På de neste sidene kan du 

lese litt nærmere om klubben vår. 

Her fi nner du også oversikt over 

treninger og kontaktpersoner i 

klubben. 

Hjertelig velkommen 

som medlem i BSK.

May Bente Eriksen
Leder Båtsfj ord Sportsklubb
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Arne Th eodor Pedersen 2011
Arne var fra begynnelsen av 80-tall en markant skikkelse i idretts-

livet i Båtsfj ord og ble etter hvert leder i Båtsfj ord Idrettsforening. 
Han deltok tidlig i arbeidet med Båtsfj ordmessa, først som 
hovmester og deretter som messegeneral.

I 1993 tok han over som leder av nye Båtsfj ord sportsklubb, og det 
var han fram til Frank Bakke Jensen tok over i 2003. Da behovet for 
kunstgressbane i Båtsfj ord meldte seg på begynnelsen av 2000-tallet 
var Arne primus motor. I et hattefokk ble Båtsfj ord kunstgress AS 
stift et og banen sto klar allerede i 2001. Han har vært leder i selska-
pet fram til i dag og gjorde et betydelig arbeid med å få skift et 
kunstgresset i 2013.

Roy Isaksen 2010
Roy har siden sine yngre dager vært en pådriver for skiidretten i 

Båtsfj ord. Han har A, B og C trenerkurs i langrenn og har vært trener 
i klubben siden slutten av 70-tallet. Roy har deltatt på turskirenn i 
mange år, de siste årene har han også vært deltager i 
Birkebeinerrennet.

Siden Ordofj ellrennet ble arrangert for første gang i 1978 har Roy 
vært delaktig i forarbeidene, både som rennleder og primus motor. 
Roy har sammen med sin bror Jan lagt ned utrolig mange dugnadsti-
mer for at Båtsfj ord befolkning i vinterhalvåret skal ha gode skiløyper 
til disposisjon. 

Jan Isaksen 2012
Jan har i mange tiår vært svært delaktig i skigruppa sitt dugnads-

arbeid. Hans engasjement startet med frivillig arbeid som hjelpetre-
ner og instruktør for våre skiløpere. Jan var også aktiv i bedrift sidret-
ten og i fotballen, da som medhjelper i kraft  av å være far og bestefar.

De senere år har han hatt ansvaret for kjøring av skiløyper. Dagens 
skiløyper i lysløypa i Nordskogen hadde ikke vært det samme uten 
brødreparet Roy og Jan Isaksens innsats.

Lise Eriksen 2013
Lise kommer fra en aktiv idrettsfamilie og har fra barnsben av 

vært et ja-menneske som alltid har stilt opp som frivillig i mange for-
skjellige arrangement i bygda. Som idrettsutøver var det svømmin-
gen som trakk mest og hun oppnådde gode resultater. Ved inntoget 
av volleyballen i Båtsfj ord var Lise spiller en periode, men senere 
et svært aktiv medlem og støttespiller for BSK-volley og deltok på 
dugnad i stor skala.

Da barna hennes ble større tok hun på seg lederverv i fotball-
gruppa og skigruppa. Lise har vært med å forme både skikarusellen 
og 17. mai arrangementet til det det er i dag.

• • • Æresmedlemmer• • •
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• • • Badminton• • •
Badmintongruppa  har 3 treningsgrupper med et aktivitetstilbud for både barn, 

ungdom og voksne. Sesongen vår varer fra september til mai og vi deltar på aktiviteter i 

hele Barentsregionen.

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 

klubben.

TRENINGSTIDER 
Tirsdager:
17.00–18.00 – nybegynnere Nordskogen skole (Tove Laila Ingebrigtsen/Lillian Eriksen)

18.00–19.30 – viderekommende 5. klasse og eldre (Ida Johansen/Christina Svendsen)

19.30–20.30 – trim for voksne (egenstyrt)

Torsdager:
18.30–20.00 – viderekommende 5. klasse og eldre (Ida Johansen/Christina Svendsen)

Denne sesongen har vi hatt noen utfordringer med vannlekkasje og plassmangel 

ved trening i gymsalen. Etter at idrettshallen åpnet igjen har vi opplevd økt oppslutning 

og vi er i dag nesten 40 aktive badmintonspillere.

Barnegruppa
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Vi er veldig stolte av å ha fått 3 nye trenere denne sesongen og ser fram til å fortsette 

den gode utviklingen av treningstilbudet vårt også neste sesong. 

Kontaktpersoner
Tove Laila Ingebrigtsen 990 26 373

Ida Johansen 480 08 957

Christina Svendsen 976 02 035

25.–26. april 2015 

arrangerer vi Båtsfj ord Open i idrettshallen 

med internasjonal deltakelse.

Ungdomsgruppa

Trimgruppa
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• • • Bryting • • •
Brytegruppa i BSK (tidligere Båtsfj ord Atletklubb) ble etablert i 1963 og feiret 50-

års jubileum i fj or. Klubben har hatt mange sportslige oppturer gjennom årene med 

medaljer i både nasjonale og internasjonale mesterskap, og med kongepokal som noe 

av det gjeveste.

I dag er klubben inne i et generasjonsskift e, der vi har mange små utøvere som 

i 2015 vil gå opp i aldersbestemte klasser. Vi deltar på stevner både i Finnmark og i 

nasjonale mesterskap. Sesongen vår avsluttes første uka i mai og starter opp igjen ved 

skolestart.

Vi har brytetrening 3 dager i uken:

• Mandag 17.30–18.30. Microbryting. Dette er mest lek & moro for de minste.

• Mandag 18.30–20.00. Jentetrening.

• Tirsdag 17.30–19.00. Trening for alle.

• Torsdag 17.30–19.00. Trening for alle.

Trenere våren 2014 er Johnny Røtvold, Mathilde Gotvassli, Kim Rudi Garstad og 

Lisa Røtvold. Beate Råket har ansvar for microbryting.

Styret er bestående av: Anita C Svendsen (leder) samt Eirin Eriksen, Johnny

Røtvold, Kim Rudi Garstad og Beate Råket.

Båtsfj ordbruket Cup i bryting blir arrangert

7. mars 2015.

Microbryting
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Aktivebrytere

Crossfi t

Crossfi t-treningen er også organisert gjennom brytegruppa. De trener torsdager fra 

20.00–21.00 og lørdager fra 11.00–12.00.

Crossfi t er en moderne treningsform hvor vi kombinerer tung styrketrening med 

intensiv kondisjonstrening i ulike økter hver gang. Trener og kontaktperson er Anne 

Lise Endal endalannelise@gmail.com 
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Fotballgruppa hadde ca 100 medlemmer ved idrettsregistreringen ved årsskift et. De 

fordeler seg på 5 lag. Fotballspillerne våre gleder seg spesielt til våren og seriespill på 

splitter nytt kunstgress.

Leder i fotballgruppa er Bjørn Are Lund tlf 930 30 026. Han er også ansvarlig for 

utleie av klubbhuset Gropa.

• • • Fotball • • •

Mygg er for gutter og jenter i alderen 5–6 år. De trener i idrettshallen mandager 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.

Trener er Hilde Lund tlf 970 01 141.

Mini er for gutter og jenter i alderen 7–10 år. 

Lilleguttelaget er for gutter i alderen 11–12 år. 

Mini og lillegutter trener sammen i idrettshallen mandager kl 17.00–18.30 og onsdager 

kl 16.30–18.00. 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 Sverre Heggelund tlf 473 84 862.

Mygg

Mini/

Lillegutter
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Småguttelaget er for spillere som er 13 og 14 år. Vi trener i idrettshallen mandager kl 

18.30–20.00 og onsdager 18.00–19.30. I tillegg kjøres det utholdenhetstreninger

fredager kl 15.00. Hovedtrener er Kim Einar Johnsen. Vi har en fantastisk gjeng på ca 

15 stk på trening, som trener mye basisteknikk, utholdenhet og fotballforståelse. 

Vi skal delta i et par innendørsturneringer i vinter og på Finnmarks største fotball-

turnering som er Altaturneringen i august.

Trener Kim Einar Johnsen tlf 951 27 612.

Smågutter

Småjenter/jenter
Det er avsatt tid for jentelag i idrettshallen onsdager kl 19.30–21.00 og torsdager kl 

17.00–18.30. Når dette skrives er fortsatt ikke jentefotballen i gang for sesongen.

Småjentelaget deltok i seriespill og på Altaturneringa i fj or. Ta kontakt om du ønsker å 

være trener for dette laget.

A-laget har trening i idrettshallen mandager og torsdager kl 20.00–21.30. I tillegg kjøres 

en trening i uka i gymsalen. For sesongen 2014 har et par av klubbens yngre spillere 

dratt i gang laget, og det ser ut til at A-laget stiller med en stall på ca 17 spillere som alle 

ser ut til å danne en stabil spillergruppe gjennom hele sesongen.

Trenere/lagledere: Ronny Andersen og Jonas Heggelund, tlf 950 74 002

A-Laget
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• • • Ski/skiskyting • • •
Skigruppa aktiviserer både skiskyttere og langrennsløpere som deltar i ulike renn 

regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi har en dugnadsgjeng som gjør en stor jobb ved 

bl.a. å tråkke løyper både for skiløpere og gående gjennom hele vintersesongen.

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

Anniken Isaksen, Torgeir Jakobsen og Jan Magne Steff ensen. 

• Langrennsløperne trener mandager og torsdager kl.17.30. Trenere er Tor-Inge

Haugsnes, Karl-Frode Helander og Merete Haugsnes.

• Vi avholder også skiskole på onsdager i mars/april fra kl 17.30. Tor Inge Haugsnes 

og Merete Haugsnes har ansvaret, og har med seg Karl Frode Helander og Anniken 

Isaksen som hjelpetrenere.

• Skikarusellen arrangeres fra januar til april. Her aktiviserer vi over 100 barn og nesten 

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.

Sist vinter fi kk Båtsfj ord ny tråkkemaskin. Skigruppa har ansvaret for drift a. I vinter 

har Roy Isaksen, Jan Isaksen og Trond Henriksen hatt løypekjøring på turnus.

Lørdag 4. januar arrangerte vi R omjulsprinten på ski og søndag 5.januar arrangerte 

vi kretsrenn i skiskyting.

Leder for klubben er Ronny Isaksen som kan kontaktes på tlf 948 45 622.

Skikarusell
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Lørdag 26. april arrangerer 

vi Ordofj ellrennet. 

Det legges opp til fl ere løyper med ulik

lengde for å tilpasse både liten og stor.

Skiskyttertrening

Skitrening
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• • • Svømming • • • 
Svømmegruppa tilbyr trening og svømmeopplæring for folk i nesten 

alle aldersgrupper og har i dag nesten 50 medlemmer.

Vi er tilsluttet Norges Svømmeskole og opplæringskursene er i regi av 

deres opplegg.

Vi bruker bassenget hele torsdag og da er det mange grupper i aktivitet. 

A-gruppa (approberte) 17.00–18.30 B-gruppa 18.00–19.00

C-gruppa 17.30–18.00 D-gruppa 17.00–17.30

4–5 åringer 17.30–18.00 Voksentrim 19.00–20.00

I tillegg disponerer vi bassenget mandager etter kl 20.00 Her er det 

mulighet for voksne svømmere å trene. Til høsten vil vi tilby babysvøm-

ming også.

Trenere er:
John-Sverre Oredalen 458 08336 Mette Aarnes 982 20094

Malin Aarnes 941 37099 Unn Berit Digernes 922 00309

Trond Åge Tiberg 466 43700 Maud Nesfeldt 476 83009

Trim i bassenget

Hver torsdag kl 19.00 tilbyr vi vanngymnastikk 

for damer. Etter selve trimmen er det svømming 

og badstu. Det deltar 10–15 damer hver gang og vi 

har plass til fl ere.
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Svømmegruppa har til tross for et lite svømmebasseng, utfordringer 

med treningstider og trenere klart å få frem svømmere som kan vise til 

gode resultater. Klubben deltar årlig på fl ere stevner både i Finnmark og 

utfor fylket. Til dette må vi bare gi all honnør til trenere, ledere og

foreldre, som har stått på. 

Siste året har svømmegruppa vært aktive med å markedsføre seg selv 

og fått masse nye barn og ungdom som medlemmer. 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 Majken Holmgren, mob 909 22423.

I 2013 sesonger deltok vi på 2 stevner, Barentsstevnet i Kirkenes og 

Sommerstevne i Alta. I skrivende stund har 3 approberte svømmere 

deltatt i Karasjok på stevne og med seg hjem har de 1 gull, 2 sølv og 4 

bronse og mange personlige rekorder. 

Svømmetrening
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Båtsfj ord kommune er BSKs viktigste samarbeidspartner. I 2013/2014 har kommunen 

foretatt betydelige investeringer for å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet. Vi bor i 

en ordentlig idrettskommune og vet å sette pris på det.

Renoveringen av idrettshallen ble dessverre forlenget med fl ere mnd på grunn av en 

vannlekkasje, men med nytt tak, varme og ventilasjonsanlegg på plass er det igjen en 

fryd å trene i hallen.

Ny rulleskiløype
I fj or sommer asfalterte kommunen standplass og straff erunden på skiskytterstadion. 

Dette gjør at vi kan nå trene både ski og skiskyting med rulleski. 

Skigruppa har gått til innkjøp av 10 par rulleski som barna kan låne på trening.

• • • Oppgradering av 
idrettsanlegg • • • 
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Ny tråkkemaskin
Til påske feirer tråkkemaskina vår ett år. Et utrolig år med skiløyper i Nordskogen som 

om det skulle vært i Holmenkollen. Tråkkemaskina kostet 1,4 millioner og var et 

spleiselag mellom Båtsfj ord kommune, Sparebank 1 Nord-Norge og Båtsfj ord 

handelsstands fi skerigruppe. Kommunen eier maskina mens skigruppa kjører spor på 

dugnad. En ordentlig vinn vinn avtale som kommer store deler av Båtsfj ords 

befolkning til gode.

Nytt kunstgress
Onsdag 25. september 2013 var det høytidelig åpning av det nye kunstgressdekket vårt. 

Banen skift et samtidig navn til Fiskerigruppa Arena. Skift ingen av kunstgresset var et 

spleiselag mellom Sparebank 1 Nord-Norge, Båtsfj ord handelsstands fi skerigruppe og 

Båtsfj ord kommune.
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Hovedstyret er Båtsfj ord Sportsklubbs øverste myndighet mellom årsmøtene. Alle 

undergruppene har medlemmer i hovedstyret og sammen diskuterer vi og gjør vedtak i 

saker som omhandler hele klubben.

Kurs, aktivitetsutvikling, større arrangement, økonomistyring og idrettsanlegg er ek-

sempler på viktige saker som vi jobbet med i 2013.

På årsmøtet 20. mars ble følgende valgt:

Leder: May Bente Eriksen

Nestleder: Ståle Olsen 

Nestleder: Bjørn Aarnes 

Bryting: Anita Chanett Svendsen

Fotball: Bjørn Are Lund

Ski/skiskyting: Ronny Isaksen

Svømming: Majken Holmgren

Regnskapsfører: Beate Sund

Revisor: Janne Holmgren Kollstrøm og Malin Hansen

• • • Hovedstyret  • • • 

Årsmøtet i Båtsfj ord sportsklubb.

Båtsfj ordmessa 14. juni 2014
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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 

Haugsnes
Elektro As
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Mail: batsfjordbruket@fi shnet.no

Postboks C, 9991 Båtsfjord

Kjøp og salg 
av alle typer
fi sk og 
kongekrabbe –

Filet produksjon

Telefon.: 78 98 50 80
Brygga: 78 98 50 89
Fax: 78 98 40 42
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Båtsfjord
Handelsstands
Fiskerigruppe

Foto: Tommi Rantala – Inge Wahl


