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INNKOMNE SAKER MÅ VÆRE STYRET I HENDE INNAN 6. FEBRUAR 

ÅRSMELDINGAR BLIR LAGT UT PÅ "BØFJORDNETT" OG PÅ COOP MARKED 

BØFJORDEN. 

Vel møtt! 

 

 

 

 



Årsmelding hovedstyret 2018 

 
Det har vært et rolig år for styret i Idrettslaget. Vi har ikke hatt noen store 
prosjekter dette året, men organisering og praktisk arbeid har som alltid gått sin 
gang. I likhet med tidligere år har vi også i år arrangert basar på Bøfjorden 
Grendahus. Der ble det delt ut merker, pokaler og medaljer, og det ble vist en 
bildekavalkade fra året som er gått. Basaren ga et godt og viktig overskudd for 
Idrettslaget.  

Bøfjorden Idrettslag har sammen med flere lag i Bøfjorden inngått en avtale om 
sponsing av hjertestarter i bygda. Et viktig sponsoroppdrag som bidrar til en 
tryggere hverdag for innbyggerne i bygda vår.  

Vi har gjennomført tilsammen fem styremøter dette året. Blant disse et møte der 
vi besluttet å overføre skuret som tidligere tilhørte Idrettslaget til Hjelmen 
skytterlag.  

Vil benytte anledningen til å takke alle medlemmer for god innsats og et godt 
samarbeid i året som har gått.  

 

For Hovedstyret 

Malin Sættem.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 



Årsmelding skigruppa 2018 
 
Vinteren 2018 har det vore skitrim i lysløypa på tirsdagar. Ei gruppe med ungar har 
trena tirsdagar og torsdagar på Nordmarka og i lysløypa i Slettå. Dei har også hatt 
barmarkstrening og styrketrening i skulebygget. Tore Sannes har vore trenar for 
ungane. I mars vart det arrangert lagsmesterskap/merkerenn på Settem. Rennet 
gjekk i fristil. Vêret og oppmøtet var svært godt. Kristin Bøklep og Magnus Bøklep 
vart lagsmeistrar. 
 
Bøfjord i.l har vore representert i Tour de Knyken og Knykenstafetten på Orkanger, 
langrennscross i Rindal, sprintstafett i Granåsen. Ein stor takk til Tore Sannes som 
gjer ein stor innsats som trenar for dei ungane som vil gå på ski. Takk også til Terje 
Endresen for løypekjøring i lysløypa. 

 

 

Skigruppa i Bøfjord i.l.                            

Kenneth Haarstad                     Tone Sæther Haugen 

Grim Sæterbø                            Bjørge Aasbø 

Lars Settemsdal 

                                 

                                 



 Årsmelding Trimgruppa 

 
Arnt Kjetil Bøe, Lise Settemsdal, Maj Aina Bøe, Maria Y. Garthe, Randi I. 

Bæverfjord 
 

Vi startet året med sykkeltrimmen, der det var god deltagelse gjennom sesongen. 
Det var 13 stk som greide premiekravet. 
 
27 Mai arrangerte vi Åsskardfjorden rundt i samarbeid med Bæverfjord IL. Det var 
32 stk. som tok turen rundt fjorden, og 18 av de som syklet. Tradisjonen tro var 
det saftstasjon på Åsskard og matsalg på skolen. Været var fint, og vi sier oss 
fornøyd med dagen. 
 
17 Juni var det kyrkjetrim til Bøkleppen. 
 
Søndag 1 Juli gikk Blåfjelløpet av stabelen i samarbeid med Halsa IL. Det var en 
nydelig sommerdag med sol fra klar himmel, og hele 41 stk som tok turen over 
fjellet. 16 av disse sprang på tid, og det ble satt løyperekord både i herreklassen 
og kvinneklassen. Malin Einmo, Surnadal IL sprang på 1.03.11 mens Håvard 
Gjeldnes, Rindal IL sprang på 51.11. Det var et sterkt felt som stilte til start, med 4 
stk som løp på under en time! 
 
Onsdag 4 Juli ble det arrangert trimtreff i Bøklepnausta. Vi skulle egentlig 
arrangere et trimtreff til i løpet av året, men på grunn av labert oppmøte 
bestemte vi at det var nok med ett. Været var upåklagelig, og de som hadde tatt 
turen fikk en trivelig kveld med både kaffe, loddsalg og pølse i brød. 
 
Tirsdag 4 September arrangerte vi tur til Dreyerstusetra sammen med Bæverfjord 
IL. Også her var det labert oppmøte, med kun 6 stk som var med på turen. 
 
Så kom oktober og det var tid for å samle inn trimbøker og levere klippekort. Det 
var 15 stk som greide premiekravet på Turar i Bøfjorden. Alle trimpostene var godt 
besøkt, og vi satser på en like fin sommer og enda flere besøk til neste år. 
 
 
Styret v/Lise 
 
 



Årsmelding 2018 fra Buegruppa 
 

Det har vært bra med aktivitet i løpet av året. 
 
Dyra på 3D banen ble satt ut så snart det ble bart, og sto ute helt til den første 
snøen kom. 
I løpet av sesongen har banen vært jevnlig brukt, og det har blitt flere skyttere. 
 
Banen i skytehallen har også blitt brukt. 
Det har vært dugnad for å forsterke systemet som gjør at Skytterlaget og 
Buegruppa kan dele på skytehallen.  
 
Så snart det blir tegn til vår, vil 3D dyra bli satt ut igjen. 
 
 
Buegruppa har ikke eget styre. 
 
 
For Buegruppa (utstyrsansvarlige) 
Lars Arve og Tommy 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Årsmelding Bøfjord IL Fotball 2018. 

Fotball året 2018, ble avsluttet en mørk høst-kveld, i duskregn, på Leikarvollen for noen 

måneder siden, men i skrivende stund er heldigvis barnefotballen i gang, med flere 

cupdeltagelser dette året allerede. 

I 2018, stilte vi ikke med seniorlag, i kretsserien, men i nyvinningen Nordmøre Championship stilte 

vi lag. I serie-spill mot lag fra Halsa, Surnadal, Rindal, Kvanne og Todalen, var det Bøfjord som 

var suverene mestere, når poengene ble summert på høsten. 

Barnefotballen hadde vi i 2018, samarbeid med Bæverfjord IL, som tidligere år. 

B/B Fotball, stilte med lag i klassene G8, G11 og G12. Alle lagene møtte lokal motstand i seriene, 

hvor de lengste turene gikk til Sunndal. Lagene har i tilegg til serie spill deltatt i cuper, både 

innendørs og utendørs. 

G8 ble trent av Jonny Bøe og Frode Hågen Raaen. Gunnhild Vetleseter Bøe var lagleder. 

G11 og G12, har fungert som en treningsgruppe, og ble trent av Gøran Settemsdal og Henrik 
Blekken. 

Lagleder for G11, Øivind Magnor Bøe. På G12 var Torbjørg Rossvoll Bøe lagleder. 

Baksiden med å være så små klubber, er at vi i 2013 ikke har mulighet til å gi 2006 årgangen et 

godt tilbud i 2019, og må si farvel til den årgangen. I år blir 06èrne 13 år, og har spilt fotball for 

B/B siden de var 6 år, så dette er en sammensveiset gjeng, og med B/B i hjertet har de skapt 

mange gode minner og, stått for store prestasjoner på banen. Nå når ferden går videre, er jeg 

sikker på at de kommer til å ta med seg mye, av «B/B-mentaliteten» videre. Lykke til! 

Per Iver Skrøvset, Hans Snekvik og Per Gudmund Bøe, har også i år representert Bøfjord IL, som 

dommere, i kretseriene. At dette trekløveret også stiller som dommere, for de aldersbestemte 

kampene våre er veldig stor stas! Takk!! 

Mange små og store ting som gjøres for at fotballen skal få rulle, og alle som har bidratt 

takkesherved. Gunnhild Vetleseter Bøe har full kontroll på at kiosk og arrangement er på plass. 

Største jobben i fotballgruppa, er å holde Leikarvollen i orden, og det er flere som har 

bidratt,men Nonnon Heggem og Sondre Bøe som har tatt det store ansvaret; tusen-takk for alle 

timene dere har lagt ned. 

Styret for fotballgruppa i 2018,har bestått av Gunnhild Vetleseter Bøe,Sondre Bøe ,Nonnon 

Heggem og Henrik Blekken,og vi har hatt 0 møter. 

HENRIK BLEKKEN 

Leder for Fotballgruppa BIL 



 

Årsmelding dommarane 2018 

I Nordmøre og Romsdal Fotballkrets var det i sesongen 2018, 127 aktive dommere, 

en økning fra 109 i 2017. 

Bøfjord IL har 3 aktive dommere. Til sammen har de hatt 88 oppdragene i regi av 

forbund eller krets. En stor og respektabel andel fra en såpass liten klubb.  

Per Iver Skrøvset og Hans Georg Snekvik har i sesongen 2018 vært rangert som 

hoveddommere i 3. divisjon. Per Iver har i tillegg hatt 1 oppdrag som 

Assistentdommer i 2. divisjon. Begge har også bidratt som dommerveiledere i 

sesongen som har gått.  

Per Gudmund Bøe har etter eget ønske vært forfallsdommer som Assistentdommer 

i 4.- og 5. divisjon menn.  

For sesongen 2019 er både Per Iver Skrøvset og Hans Georg Snekvik, igjen rangert 

som hoveddommer i 3. divisjon, mens Per Gudmund Bøe fortsetter som 

forfallsdommer.  

OPPDRAG FORDELT ETTER KLASSE 2018: 

Dommer 2. div. 
AD 

3. div. 
HD/AD 

4. div. 
HD/AD 

5. div. 
HD/AD 

6. div. NM- 
menn 

2. div 
kvinner 

Ungdom 
(G/J) 

Totalt 

Per Iver Skrøvset 1 13 12 1 2 2  11 42 

Hans Georg Snekvik  11 18 3  3 1 5 41 

Per Gudmund Bøe   4 1     5 

 

Nordvik, 07.2.2019 

Ola Magne Nordvik 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 


