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ÅRSMØTE 

I BALLSTAD UNGDOMS- OG IDRETTSLAG 

 

Tirsdag 5. mars 2019 kl. 19.00 på ungdomshuset. 

 

Saksliste: 

1. Velkommen 
2. Valg av møteleder og sekretær 
3. Godkjenning av innkalling og medlemmer 
4. Valg av to personer til å underskrive protokoll 
5. Årsmeldinger 2018 
6. Godkjenning av sportsplan og klubbhåndbok 
7. Innkomne saker: 

1. Salg av ungdomshuset 
2. Utvikling av Ballstad stadion 
3. Fotballgruppa tar i bruk annen løsning for 

kommunikasjon 
8. Regnskap 2018 
9. Budsjett 2019  
10. Valg 
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5. ÅRSMELDINGER 2018 

BUIL hovedstyret 

BUIL hovedstyret har i 2018 hatt følgende sammensetning: 

 
Leder    Marianne Flaaten 
Nestleder   Fredrik Jakobsen 
Kasserer   Eirin Sørensen 
Sekretær   Lisa Maria Wangsvik 
Styremedlem  Pål Berg 
Styremedlem  Steinar Green Hansen 
Styremedlem  Tor-Arne Fikseth 
Vara styremedlem  Tone Molde Rosendal 
 
Revisor    Jørgen Jentoft  
    Ingvild Berglund 
 
Det har i løpet av beretningsåret blitt avholdt 11 styremøter. I tillegg til flere 
møter med ressursgruppe, sponsorgruppe, trenergruppe og turveigruppe.  
 
På styremøtene har vi jobbet mye med kvalitetsklubb, og vi ble før jul godkjent 
som kvalitetsklubb nivå1, som første og foreløpig eneste klubb i Lofoten.  
 
Vi har fått ny fungerende nettside med bl.a. medlemsregistrering som gjør det 
enklere å administrere både for styret og medlemmer. 
 
Vi har mottatt endel midler som er øremerket mediebu og skytevegg som 
planlegges oppsatt så snart det blir forhold til det. 
 
 
Økonomi 
Inntektene til BUIL har vært fordelt på Ballstad dagan og sponsormidler, samt 
arrangering av turneringer, som i år dessverre bare ble avholdt miniturnering. 
 
 
Utleie 
BUIL leier ut klubbhus og ungdomshus til private arrangementer.  
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Andre aktiviteter 
 Fotballcamp i forbindelse med Ballstad-dagan. 
 Dugnader for diverse lag. 
 Keepercamp. 
 Temadag mot mobbing/mental helse. 
 Maskot som er sponset av barnehagene på Ballstad. 
 Senjahopen har laget egen låt til Buil. 
 Leder har fått tildelt Honorært lederstipend i regi av Hålogaland 

fotballkrets og NFF.  
 
 
Medlemsoversikt 
Vi ligger stabilt i medlemsmassen med ca. 140 spillere, og vi har i tillegg 30-40 
støttemedlemmer. 

Vi har dette året ikke hatt eget G16 lag pga. for få spillere, men et 
samarbeidslag med Gravdal.  

 

Veien videre 

Vi har fortsatt som mål om å kurse trenere og styret så mye som mulig for å 
oppnå videre kompetanseheving. 

 

Det vises til årsmeldingene fra de ulike undergruppene i BUIL for flere 
aktiviteter.  

 

 

Ballstad 5. februar 2019 

For hovedstyret 

Lisa M. Wangsvik 
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Årsrapport Ballstad turvei. 
 
Etter mange år med opp og nedturer har vi endelig en turvei som går rundt storvannet! Det 
ble gjort en start 2017. Våren 2018 ble arbeidet tatt opp igjen og høsten samme år ble det 
endelige gjennomslaget i Halsan utført. 
 
Arbeider utført 2018: Kjøreport og vandreport, trauing, pukk, grøfting, stikkledninger, 
sprenging alt av store arbeider er nå ferdig. 
 
Gjenstående arbeider: Grusing, opprensking, anlegge rasteplasser, gruse sti eventuelt 
kloppe til Odden, sitteplasser, gapahuk, merking med skilt, parkeringsplass. 
 
Arbeidsgruppa arbeider med stor iver videre hilsen Yngve, Ståle og Jon Inge. 
 

MINI 1, MINI 2 OG LILLE 

Sesongen 2018 har BUIL deltatt med 4 mini-lag og 2 Lille-lag. Av disse var det to jentelag (mini 2 og 
lille). Øvrige stilte i gutteklassen. 

Vi har i tillegg til det ordinære turneringsspillet i Vest-Lofoten deltatt på Sparebanken Cup, XL Bygg 
Cup og Lofot Tidende Cup i Lofothallen, samt Eat Move Sleep Cup i Svolvær. Lilleguttene deltok i 
tillegg på Skandia Cup i Trondheim. 
 

Totalt har 60 spillere vært med i sesongen 2018, fordelt slik: 

 Mini 1-gutter: 18 gutter og 1 jente. 
 Mini 2-gutter: 9  
 Mini 2-jenter: 10 
 Lillegutter: 13 
 Lillejenter: 9 

 
I tillegg ble det startet opp egen fotballgruppe for de som startet i 1. klasse 2018. Disse deltok ikke 
på noen turneringer. Denne gruppa bestod av 10-12 unger. 

Mini og lille er en del av barnefotballen der vi ikke teller mål eller deler ut poeng. Vi har fokus på 
fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, uavhengig av ferdighetsnivå, treningsiver, alder og 
kjønn. Vi skal gi alle barn et godt fotballtilbud tilpasset hvert enkelt barn sitt behov, modning og 
ferdigheter. Og det mener vi at vi har lyktes med. Vi har skapt et godt sosialt miljø og har bare 
opplevd begrenset med frafall. I tillegg har vi sett en positiv utvikling i ferdighetene og selv om vi 
ikke teller mål, så ser vi at alle BUIL-lag hevder seg godt i sine årsklasser.  

På trenersiden har Fredrik Karlsen og Pål Øystein Berg hatt ansvaret for mini 1 gutter, Geir Hegrem 
og Elias Endresen Johansen for mini 2-gutter og Kjell-Werner Wilhelmsen og Børje Sørensen for mini 
2 jenter. Tor Arne Fikseth for lillejenter mens Eirin Sørensen og Håvard Vingås har vært trenere på 
lillegutter. 
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Årsmelding for Ballstad G14 sesongen 2018 
 
Vi hadde en stall på 20 spillere, medregnet 2 j16 spillere og 2 G12 spillere som 
hospiterte på treninger i løpet av sesongen og som av og til og spilte ett par kamper 
eller var med på turneringer. 
 
Vi meldte på to lag, ett 9er og ett 7er, da vi vurderte at vi hadde for liten tropp til ett 
11er lag, men var redd det skulle bli lite kamptrening og spilletid dersom vi bare hadde 
meldt på bare ett 9er lag. 
 
Dette skulle vise seg og både gi positive og negative konsekvenser. Positivt i forhold til 
mye spilletid, både 7er og 9er. God øving på «stor bane»-fotball i 9er fotball.  
I 9er serien ble det mye tap og motgang, men nyttig øving og utvikling utover sesongen. 
I 7er serien, som var kjent for spillerne fra før, var det lettere motstand og mulighet for 
alle spillerne å oppleve mestring. 
Ulempen med å delta i to serier med såpass liten tropp, var at totalbelastningen 
muligens ble for stor for enkelte spillere( skader) og i tillegg gjorde det atmuligheten til 
å ha nok treninger mellom kampene ble en utfordring. 
 
I 9er serien kom de på sisteplass, men spilte uavgjort og fikk en seier i de to siste 
seriekampene, noe som vi ser på som at vi har tatt steg i rett retning i løpet av sesongen. 
 
7er serien vant vi, med 11 seiere og 1 tap. Laget kom til KM-finalen der vi tapte 
«knepent» 0-26. 
 
Laget har hatt 71 treninger i løpet av sesongen. Spilt 22 seriekamper (10 kamper i 9er 
og 12 7-er) 
 
Vi har deltatt i 3 cuper. Skårungeni Svolvær, Funn cup i Narvik og Byggerni Lofothallen.  
(totalt 15 stk 7er/6er kamper). 
 
Vi trenere ønsker å takke spillergruppa for ett flott år sammen med dem, og ikke minst 
en takk til oppmenn og foreldregruppa for ett godt samarbeid. 
 
 
Mvh 
Raymond og Pål 
Trenere for Ballstad G14 -sesongen 2018 
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BUIL J16 2018 

Sesongen 2018 startet med tre treninger i uka, en i gymsalen på Ballstad og to i 
Lofothallen. 

Laget har bestått av 10 jenter 02,1 jente 03 og 2 jenter 04 totalt 13 stk. 

I april startet vi med to treninger i uka på Ballstad stadion som ble avsluttet 
rundt ca 15 okt. 

Har deltatt i serie spill med lag fra Lofoten hvor vi spilte vanlig serie og ble nr.2 
etter tap i seriefinalen mot HIL/KIL. 

 

Turneringer: 

Vi har deltatt i tre turnering i 2018 

Bygger`n Cup Leknes: 1 plass av 6 lag 

Skibsgården Cup Sortland: 2 plass av 8 lag 

Skårungen Cup Svolvær: 5 plass av 10 lag. 

Jentene viser stor treningsmoral og vi har hatt litt fokus på at jentene skal videre 
til 11 lag/damelag i 2019. 

Det er en meget flott og ivrig foreldregruppe til dette laget som har gjort det 
enkelt å lede denne gruppa i 2018. 

 

Mvh Trenerne 

Matias Olsen og Kjell Werner Wilhelmsen 
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ÅRSMELDING BUIL/GUIL G16  

Sesongen 2018 har vi hatt et samarbeide med Gravdal uil på g16 laget.  

Trenere har vært Bent-Are Bergvik fra BUIL og Roger Hartviksen fra  

GUIL.Svein Ole Gjerstad bidro også som oppmann/hjelper på kamp og trening. Klasseturer 
på to forskjellige skoler og skader gjorde at vi ikke fikk reist på noen cuper. Vårsesongen var 
bra der vi lå topp 5 til ferien i en sterk serie med lag fra Lofoten og Vesterålen. Høstsesongen 
ble vanskelig for vår del med skader og mye forfall som gjorde at vi endte på nederste 
halvdel av tabellen når sesongen var ferdigspilt. Vi har totalt vært 17 spillere , derav 7 fra 
BUIL.  

Mvh Bent-Are Bergvik 

 

 

 

Årsmelding Ballstad A-lag 4div senior.  

2018  

Sesongen 2018 startet først i januar med treninger 3 ganger i uka, 2 i Lofothallen og 1 i 
Gravdalshallen. Vi har spilt treningskamper i Blåbyhallen og hatt en treningssamling på 
Bardufoss gjennom vinteren. Vi hadde en bra tropp ved sesongstart og lå godt an etter første 
halvdel av sesongen. Etter sommeren mistet vi 4 sentrale spillere, noe som gjorde det litt 
vanskelig på høsten. Sterke seiere mot LFK og FKL gjorde at vi internt i Lofoten var 
ubeseiret i serien. Spillerne tok tak og viste god innsats, noe som gjorde at vi beholdt plassen 
i 4 div. Vi har også utmerket oss på sosiale media og blitt lagt godt merke til. På 
hjemmekamper har vi fått til en fin ramme rundt med både maskot og egen supportersang 
(takk til Senjahopen). Forøvrig har vi hatt det kjempeflott på tur til bortekamper med 
transport fra Lofotservice. Vi vil takke alle som har stilt opp for at vi skal ha et a-lag i 4 div 
på Ballstad. Vi ønsker å bygge videre på den positive trenden vi har i laget og gjøre en bra 
2019 sesong.  

Mvh Trenere/støtteapparat 
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Årsmelding 
BALLSTAD B-LAG 

Steinar Green Hansen  
 
 

Sesongen begynte i Januar der vi hadde satt opp to treninger i uka, mandag og fredag. Varierende, 
men godt oppmøte stort sett hele veien. 

Når vi kom ut på Ballstad fortsatte vi med to treninger i uka. I vårsesongen hadde vi stort oppmøte 
og mange morsomme og gode treninger. 

Høstsesongen var litt mer varierende, men fortsatt morsom.  
 

I sesongen har vi både spilt gode og mindre gode kamper. Vi har vartet opp med tiki-taka fotball i det 
ene øyeblikket, og en aldri så liten Bjarte Flem i det andre.  

 
I år har vi hatt med 4 jenter i store deler av sesongen som har gjort sakene veldig bra. 

Kathrine Larsen, Martha Pedersen, Emilie Liland og Johanne Haakestad. 
Vi har hatt litt rutine og dra hjelp fra a-laget. Men mest av jobben har blitt gjort av guttan og jenten 

som tilhører b-laget. 
 

Spesielt godt var det å kunne slippe til Casper Holand ut på matta igjen etter han som 14-åring 
havnet i rullestol. I borteseieren mot Gravdal, var han avgjørende for at vi vant.  

 
Ble satt nye poeng rekord siden oppstarten av b-laget i 2015. I år havnet vi på 10 poeng. 

Vi vant mot Gravdal hjemme og borte, Kabelvåg hjemme og uavgjort mot Svolvær hjemme.  
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Topp 3 toppscorere: 
- Jacob Jensen 5 mål 

- Ole-Johan Aasli 4 mål 
- Steinar Green Hansen 3 mål 

 
Årets spiller: Marcus Flaaten Pettersen, for sitt gode humør og arbeidsmoral i kamp og trening.  

 
Sesongen har vært lærerik og morsom. 
Takk til alle som har bidratt rundt laget, alle de som har sett på kampene. Takk til spillerne for en 
flott sesong.  
 
Det er på sin plass å rette en stor takk til Señor Bent som står på dag og natt, som har gjort jobben å 
være trener for 2018-utgaven av b-laget en enkel jobb.  

 

 

6. GODKJENNING AV SPORTSPLAN OG KLUBBHÅNDBOK 

Se eget vedlegg. 

 

 

7. INNKOMNE SAKER 

Saker til årsmøtet i Buil 2019  

  

Jeg har tre saker, der sak 1 og 2 henger sammen.  

  

3. Salg av ungdomshuset.  

Meg bekjent er det betydelige kostnader forbundet med drift av huset. 
Ungdomslaget taper penger på det. Det benyttes lite av ungdomslaget– 
fotballavslutning og loppemarked så vidt meg bekjent i 2018, utleieinntekter 
dekker ikke løpende kostnader. Pengene fra salg kan benyttes til prosjekter ved 
fotballbanen. Fotballavslutningen kan holdes på skolen. Alternativt kan kanskje 
den nyopprettede innbyggerforeningen tilbys å overta dette.  

Vedtak; Ungdomshuset legges ut for salg.  
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2. Utvikling av Ballstad Stadion.  

Det gjøres en «mulighetsstudie» av Ballstad Stadion. Med 100-årsjubileet i 
2023 som en mulig milepæl er det på tide å se på mulighetene til å utvikle 
stadionområdet. Allerede har det meldt seg behov for ekstra garderober til 
dommere og til «speaker»-bu. Jeg mener at vi ser alle behov og ønsker under ett 
og får utarbeidet illustrasjoner av hvordan vi ønsker/drømmer om å benytte 
fasilitetene/området (Illustrasjonene bør inneholde tribuner, hall, utstyrsrom, 
bruk av områdene vinterstid til vinteraktiviteter, osv. Mange har tanker rundt 
dette). Illustrasjonene kan bidra til at klubben setter mål å arbeide mot, 
arbeidsgrupper settes ned, osv… En ny satsning mao.  

Vedtak; Styret vedtar at man setter ned arbeidsgruppe som får utarbeidet rapport 
som viser muligheter ved fotballbanen.  

 

3. Fotballgruppa tar i bruk annen løsning for kommunikasjon  

Varsler, grupper og arrangementer tilknyttet fotballaktiviteter foregår pr. nå på 
facebook. Enkelte ønsker ikke å være på facebook, men all informasjon går 
gjennom denne kanalen. Undertegnede er kjent med at LFK har tatt i bruk 
appen Spond for organisering av treninger, kamper, osv.  

Se eksempelvis www.spond.com  

Vedtak; Det besluttes å benytte annen løsning for varsling og organisering av 
treninger, kamper og arrangementer.  

 

 

8. REGNSKAP 2018 

Se eget vedlegg. 

 

9. BUDSJETT 2019 

Se eget vedlegg. 

 

10. VALG 

Se eget vedlegg 


