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HILSEN FRA 

REDAKSJONEN 
Kjære alle fine folk i BUL Tromsø!  

Vi klarte det i år også, en vår-utgave av 
BUL-Posten 2021. Jeg kan stolt lever fra 
meg denne utgaven å si med sikkerhet at den 
inneholder fine innlegg fra alle                 
undergrupper. Den inneholder en blanding 
av hvordan gruppene har hatt det under dette 
pandemiåret, men også om noen minner 
tilbake til den tiden vi kunne være sammen 
og reise rundt til fremmede land.  

Jeg er veldig glad for at vi har klart å samle 
sammen stoff til en fysisk BUL-Post som vi 
kan ha i hånden og blad i. Som nevnt       
tidligere tror jeg ikke det er så lenge igjen til 
et slikt tilbud forsvinner. Vi lever i en digital 
tid med et høyt miljøfokus, noe som ikke 
passer med et slikt medlemsblad som vi har. 

Under årets landsmøte i NU ble det vedtatt at deres medlemsblad 
Ungdom skal endre form. Hva det blir vet vi ikke enda, men at det å 
sende ut et blad i posten nærmer seg en slutt er ganske sikkert. Men 
enn så lenge kan du ta med kaffekoppen, sette deg i godstolen og nyte 
en rykende fersk BUL-Post.  

Jeg håper dere får en fin stund sammen med dette bladet, og kan 
kjenne på det fellesskapet vi faktisk er i BUL Tromsø. Som det står i 
NU-songen: “saman er vi sterke under sama merke…”  

 

Med vennlig hilsen 

Veronika Hope Lilleng 
Redaktør I BUL-Posten 
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SVAR PÅ 

1. 1896 (sommeren) 

2. Styrking av det norske forsvaret 

3. 12 stykker, de siste ble utnevnt i 2021 

4. Torbjørn Bergwitz Lauen 

5. 24. april 2021, digitalt  

6. Omlag 4000 unge medlemmer 

7. Medlemsbladet til Noregs Ungdomslag heter Ungdom  

8. Barn under 14år får Norsk Barneblad  

NU-QUIZ 

Stemningsrapport fra årets landsmøte 

I Noregs Ungdomslag 
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QUALITY HOTEL SAGAS  

NYE DIREKTØR 
Jevgenij Mlinnikov er vår nye direktør som tiltrer i jobben 1. Juni.  

 

Jevgenij er opprinnelig fra Russland, men kom til Tromsø som        
utvekslingsstudent da han var 17 år. Siden har han vært i Norge 
(Tromsø, Kirkenes, Alta ). Han har solid erfaring som både ho-
telldirektør og innen restaurantfaget.  

 

Han kommer fra hotelldirektørjobb i Alta og flytter til Tromsø sammen 
med familien. 

 

Hotellstyret ønsker han hjertelig velkommen til Tromsø og Saga og ser 
fram til et godt samarbeid i årene som kommer.  

 

Ingebrigt Myrvoll 
Styrelede  

3 

1. I hvilket år ble Noregs Ungdomslag opprettet? 
2. Hvilken oppgave sto sterkt i den første tida av organisasjonen? 
3. Hvor mange hedersmedlemmer har Noregs Ungdomslag? 
4. Hva heter lederen i Noregs Ungdomslag? 
5. Hvilken dato gjennomførte Noregs Ungdomslag årsmøtet i 

2021? 
6. Ca. hvor mange barn og unge er medlemmer i Noregs    

Ungdomslag? 
7. Hva heter medlemsbladet til Noregs Ungdomslag? 
8. Hvilket blad får barn under 14år? 
 

BUL-kontoret finner du i underetasjen på hotell Saga - inngang fra 
sjøsiden. 

Kontoret er vanligvis betjent: 

Tirs: 14:00-20:00, ons: 10:00-15:00, tors: 10:00-15:00. 

Postadresse: Postboks 43, 9251 Tromsø 

E-post: lagskontoret@bul-tromso.no 

Telefon: 77 60 70 15   Utenom kontortid  901 60 012 

Nettansvarlig: Ulf Grødahl  

NU-QUIZ 
I forbindelse med Noregs Ungdomslags 125års jubileum har jeg laget 
en liten NU-quiz for dere. Noen svar finner dere i denne utgaven av 
BUL-posten, mens andre ting må dere inn på NU sin hjemmeside 

ungdomslag.no for å finne.  
Lykke til!   

______________________________ 

BLI MED PÅ 

mailto:lagskontoret@bul-tromso.no
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HILSEN FRA 

LEDEREN  
Kjære medlemmer i BUL-Tromsø.  

Det har gått ett år siden forrige utgave av 
BUL-posten. Dette året har vært spesielt 
for de aller fleste av oss. Pandemien har 
gjort at lagets aktivitet har blitt noe        
redusert. På tross av dette har 
medlemmene vist stort engasjement og god 
kreativitet. Når myndighetene har tillatt 
det, har det vært god aktivitet i de ulike 
gruppene.   

Spelemannslaget øver jevnt og trutt i vårt 
eget lokale. Barn og unge i friidrettsgruppa 

bruker den berømte Tromsø-hallen, treningsfasilitetene til Tromsø 
Treningssenter og alskens sykkel- og gangstier rundt om i kommunen. 
Orienteringsløperne foretrekker nok sti og skog til sine forberedelser. 
Orienteringsgruppa har også tilbudt den vanlige Tromsøværing turori-
entering både sommer og vinter.   

Vi merker oss topp resultater i både friidrett og orientering med 
medaljer i junior-NM og ungdomsmesterskap i begge idrettene. Jeg vil 
stolt nevne at BUL-Tromsøs Hans Urset er tatt ut på juniorlandslaget i 
orientering-, og Idunn Strand på rekruttlandslaget i skiorientering.  

BUL-Tromsøs praktgård i Målselv kommune er verdt et besøk. Der 
skjer hele tiden utbedringer. Sist kan nevnes at badstuen har fått       
installert en flott vedfyrt ovn. Naturen rundt er idyllisk. Her er gode 
muligheter for tur, jakt og fiske.  

Jeg vil berømme all den positive aktiviteten som drives i laget. I tillegg 
til de ulike utøverne i dans, spill og idrett – alle de som jobber i      
kulissene med styre og stell, ivaretakelse av våre interesser og eien-
dommer. Det gjøres mye verdifullt arbeid i laget – tusen takk!  

Jeg ønsker dere alle en riktig god vår og sommersesong!  

Hilsen fra Solveig Lundin  

Leder i Hovedstyret i BUL-Tromsø  
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NOREGS UNGDOMSLAG  
Aktiviteten i lokallag og fylkeslag har vore og er svært variert.     
Grunntanken er at laget skal gje medlemmane høve til å utvikle seg, 
lære noko, få innsyn i demokratiske spelereglar og våge stå fram for ei 
forsamling med meiningane sine. 

I praksis har dette vore konkretisert i form av handskrivne og trykte 
lagsaviser, amatørteater, folkedans og andre danseformer,             
skogplanting, husflid, turar og utflukter. Nokre lag har hatt eige 
idrettslag (Bondeungdomslaget i Oslo og nokre få andre har det    
framleis), og eige musikklag. 

 Lokallaga gjekk også i brodden for mange andre gode tiltak og saker i 
nærmiljøet, som t.d. kjøp av fiskeyngel for utsetting i vatn,          
pengeinnsamling til orgel i skolen, pengestøtte tillegesjekk av      
skolebarn, og støtte til kampen mot tuberkulose. Svært mange lag   
hadde eiga boksamling til utlån før det offentlege overtok dette 
ansvaret. Kinodrift var også vanleg.  

Men det som kanskje synest mest etter ungdomslaga, er dei mange 
ungdomshusa rundt om i heile landet. Arbeidet med å skaffe lokalsam-
funnet forsamlingslokale tok til allereie før 1900, og dugnad på 
ungdomshuset samlar framleis eldre og unge til innsats for nærmiljøet. 

I dag er aktivitetane retta mot andre behov. Det finst mellom anna 
rundt 90 ungdomsklubbar innan organisasjonen. Folkedans,           
amatørteater og bunadsarbeid er satsingsfelt frå sentralt hald i organ-
isasjonen, og det blir halde ei rekke kurs for å heve og ivareta kvalitet 
og mangfald. Både innan folkedans og amatørteater deltar NU i       
internasjonalt samarbeid.  
(Hentet fra ungdomslag.no)  

 

 



24 

NOREGS UNGDOMSLAG 

Noregs ungdomslag er paraplyorganisasjonen vår. Du som er medlem 
av BUL Tromsø, er også medlem av NU. Det er om lag 14000 
medlemmar og 380 lag i NU. Visjonen deira er Levande lokalkultur. 
Fleire av oss veit ikkje så mykje om NU-historia. Vi oppfordrar alle til 
å gå inn på NU si heimesidaog sjå kva dei står for og kva dei jobbar 
med. NU vil at mange lag skal vera med å feira 125 års-jubileumet. 
Dei ynskjer at laga får til markering siste halvdel av 2021, om       
smitteverntiltak tillet det. Kanskje blir det ei feiring i BUL Tromsø og. 
Vi tek med NU-historia slik ho er fortalt på NU si heimeside.  

 

Historia om Noregs Ungdomslag 
Noregs Ungdomslag er ein samanslutning av ungdomslag over heile 
landet. Opphavet til organisasjonen er dei mange lese-og samtalelag og 
”ynglingeforeninger” som grodde opp i siste halvdelen av 1800-talet. 
Desse fekk snart namnet ungdomslag i pakt med nasjonale straumdrag 
og etter inspirasjon frå miljøet rundt folkehøgskulane.Allereie før 1900 
var det skipa mange distriktslag, eller ”fylkeslag” som dei vart kalla. 
Sommaren 1896 kom 17 utsendingar frå sju fylkeslag saman i    
Trondheim og skipa Noregs Ungdomslag. Initiativet kom frå Eidsiva 
Fylkeslag (Akershus og Østfold). Dei som gjekk i brodden for ein 
landssamskipnad var sterkt prega av det nasjonale, og såg det som ei 
oppgåve å samle dei frilynte ungdomslaga til ei ”norsklynd” kraft i 
samfunnet. Arbeidsoppgåvene for organisasjonenhar vore 
mangslungne ned gjennom åra. Den første tida sto styrking av det 
norske forsvaret sterkt, og NU fekk offentleg stønad for å agitere for 
eit sterkare militært forsvar.  

 

Målsaka har i store delar av organisasjonshistoria vore sentralt         
arbeidsfelt, både for organisasjonen sentralt og for enkelte lokallag, 
særleg dei som også er tilslutta Noregs Mållag. Elles har                  
organisasjonen drive aktivt folkeopplysningsarbeid i form av 
skriftserie og formidling av foredragshaldarar. Etter krigen då det vart 
vanleg med radio og andre medier, vart denne verksemda lagt ned.  

125ÅR! 
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BUNADSNYTT 

Husfliden i Tromsø har på ny sett på trøya som i sin tid var                
utgangspunkt for Tromsbunadsvesten. Den befinner seg på Tromsø  
Museum. I stoffet granateple finnes det i dag 2 grønn-nyanser (se 
bildet) som kan benyttes og som passer rimelig bra med trøya på      
museet. Etter det BUL vet er saken til vurdering, altså ikke endelig 
bestemt.  

GRØNN VEST TIL  
TROMSBUNAD  
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TIL MINNE OM 

EINAR STENERSEN 
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Høsten 2018 var vi med på et eventyr av ei o-reise: vi var på O-cruise 
i Caribien med verdens største fullrigger;Royal Clipper. Den var 
booket for 240 o-løpere og hadde et mannskap på 120 stk. Vi startet 
gjennom Panamakanalen og endte opp på Jamaica. Var innom flere 
land, ikke de mest kjente turistdestinasjonene i Caribien, men der 
PWT klarte å lagekart av ymse slag. Noen ganger løp vi på gode kart 
som karttegneren i PWT hadde jobbet med i forkant, noen ganger ble 
det «bare» google maps, og til og med fikk vi foto-o og labyrint-o på 
strendene. Det ble litt spenning da vi la til kai i Guatemala og det viste 
seg at det var et militært område! Men løp ble det, om enn med store 
endringer av løypene. Hele tida var det varmt, svært varmt til å løpe i! 
Jevnt over mellom 30 og 35 grader. I Honduras løp vi i et slumområde 
med kloakk, laushunder og tiggere rundt hvert hjørne. Da var        
kontrasten stor da vi dagen etter ankret opp ved Half Moon Key, ei 
drømmeøy i Caribien, akkurat passe stor til at vi klarte å løpe rundt 
hele øya på 25 minutter. Palmer og sand, ingen beboere og ramsalt, 
lunken, asurblå sjø! Tror vi var mer i sjøen enn på land.  

 

Dette er gode minner å ta fram når vinteren blåser oss nesten overende 
og Koronaen herjer. Hvordan blir det i framtida, blir det nye o-løp i 
nye og eksotiske land? Vi er i hvert fall stolt og gladfor at vi er med i 
en klubb som har mannskap og evne til å arrangere fysisk aktivitet 
tilpasset Koronaen. På kort tid ble det lagt ut ski-tur-orientering og 
Usynlig-O, det siste tiltaket sies å spre seg fortere enn Koronaviruset! 

 

Åse  

AKTIV PENSJONISTTILVÆRELSE MED 
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AKTIV PENSJONISTTILVÆRELSE MED 
De siste 10 årene har Roar og jeg deltatt på veteranmesterskapet i   
Sveits, Ungarn, Tyskland, Italia, Brasil, Estland, New Zealand,      
Danmark og Latvia. I tillegg til morsomme konkurranser, får vi       
oppleve nye land og kulturer, noe som er både oppbyggende og     
lærerikt. For min del kan jeg ikke ha for store doser museer eller 
utstillinger, men i Beirut sist høst ble jeg mektig overrasket over    
Nasjonalmuseet som hadde klart å bevare sine store skatter gjennom 
krig og bombing. Likedan var et mineralmuseum fantastisk; jeg husker 
neppe et eneste navn, men synet av alle de vakre krystallene er noe jeg 
aldri glemmer. Heller ikke den gamle damen på grønnsakmarkedet i 
Vanuatu som solgte oss små, søte bananer seint en kveld og fortalte at 
hun skulle overnatte der under benken om natta. Det var for langt å gå 
hjem, hun måtte passe varene og hun fikk ikke avløsning før dagen  
etter. Like sterkt minne er fra et o-løp utenfor Auckland, New Zealand 
der maoriene ønsket oss velkommen, sang og ba for oss og velsignet 
både oss og skogenfør vi startet. Hvem grunneier har gjort det her til 
lands?!  

 

Vi reiser med et reiseselskap PWT (Park World Travel) som drives av 
to o-løpere: Jens Kopland og Jørgen Mortensson, sistnevnte tidligere 
verdensmester, begge fremdeles i meget god form. De arrangerer også 
turer utenom de store mesterskapenesom er mer type ferieløp; o-løp 
nesten hver dag, ofte løp før frokost når vi er i varmere strøk. Noen av 
de mest ivrige o-løperne «samler» land og har eget O-pass med 
stempel fra hvert land de har løpt orientering i. Enkelteer visstnok oppe 
i 130 land, Odd Fjordheim fikk stempel nr.100 sist høst da vi var på 
Seychellene. 

 

For Roar og meghar det liten betydning hvor mange land vi har vært i, 
men at det er destinasjoner vi har lyst til å oppleve og som vi neppe 
hadde reist til på egenhånd. Det er så lettvint med et reiseselskap som 
bestiller alle flyreiser og hotellrom for oss, vi har bare ansvar for å 
komme oss til og fra utgangspunktet (ofte Gardemoen). Lettvint og 
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Etter mange års utrettelig kamp mot en helt uslåelig fiende måtte Einar 
Stenersen kaste inn håndkleet 25. januar. Han var ikke typen som gav 
seg. Et minne sitter i fra Idrettsplassen, nu Valhalla, på 60-tallet der 
han deltar på10000m, ligger etter hvert bakerst og løper de to-tre siste 
rundene alene, men han skulle i mål!  
 
Einar var bygutt, vokste opp  sammenmed tvillingbroren sin Sigurd og 
foreldrene oppe i Fogd  Dreyers gate. Faren var "han Stenersen på ki-
noen". Alle visste av han og hadde stor respekt for han. Så hadde han 
svømt rundt Tromsøya og vært på Ishavet. Det var noe for ungene hans 
å leve opp til! Einar kjente sikkert godt på dette og bestemte seg nok 
tidlig for ikke å kunne settes i bås. Noe A4-menneske var han langt 
fra! 
 
Han forlot aldri hjembyen sin. Her fikk han sin lærerutdanning. På 
Tromsø lærerskole møtte han også lærere, samt jevnaldrende og fikk 
presentert fritidssyslersom skulle være med på å bestemme deler av 
livsløpet hans. Via skolens idrettslag traff han medstudenter som kom 
fra klubber utenom Tromsø, spesielt Jerven i Målselv, og han ble 
fanget av friidrett. Etter endt utdanning der gym inngikk i fagkretsen 
hans, jobbet han hele sitt yrkesliv på Sommerlyst skole. Blant annet 
hadde han elevene i gym. De som har hatt han og som vi har snakket 
med, kommer aldri til å glemme han. Det finnes nemlig bare én Einar    
Stenersen. 
 
Han hadde evnen til å sette seg i respekt, kanskje kom det av at han var 
forsvarsvenn, i mange år formann i Tromsø forsvarsforeningog var 
ivrig med blant de såkalte "Svartkruttskytterne". Som leder da det 
skjedde, var han en hovedmann for å få flyttet minneplaten over falne 
etter siste krig fra Rådhuset til Kirkeparken. I Tromsø Militære      
Samfunn var han æresmedlem. Så hadde han en spesiell egenskap som 
kommer spesielt godt med når man er lærer: Humoristisk sans og en 
god porsjon med selvironi.  

TIL MINNE OM 
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TIL MINNE OM 
 En del sære interesser hadde han imidlertid sett med våre øyne. Han 

samlet på frimerker, minter og våpen fra 1700-og1900-tallet, også en 
del saker fra oldtiden funnet i Danmark, blant annet to økser, og han 
var kunstinteressert. Blant annet hadde han hatt flere kunstverk av 
John Savio som han hadde han gitt bort, men fortsatt hadde han mange   
bilder av Karl Erik Harr. De det ikke var mer plass til, sto i kjelleren 
og ble med faste mellomrom byttet ut med dem som hang på veggene. 
"Bildene måtte rotere", sa han  
 
Vi kjenner han spesielt fra BUL Tromsø der han har vært en markant 
skikkelse helt fra han meldte seg inn i 1962. Han er kanskje også en av 
dem som best kjenner laget. Det startet i følge han selv med et kurs i 
folkedans på lærerskolen med reise instruktør fra Noregs Ungdomslag. 
Så meldte han seg inn og deltok i Leiklaget. Han var kasserer i fire år 
fra 1965 til og med 1968.Videre var han en av to instruktører for 80 
unger i en barnering der de beste ble plukket ut til å delta i en 
oppvisningsring. De danset sammen til de gikk ut av skolen. Selv   
danset han også sammen med sin kjære kone Gerd. De var begge med 
på en tur til USA med Leiklaget i 1988. Der fikk han byttet til seg et 
gammelt våpen fra det gamle souxopprøret. Satte man på en     
skulderstokk ble det til en karabin.  
 
Allerede ved innmeldingen foreslo han på årsmøtet i Kaffistova i 1962 
at BUL Tromsø burde opprette et idrettslag etter modell av BUL Oslo. 
Dette ble ikke bare godt mottatt. Tromsø hadde tre klubber med fri-
idrett på programmet, Skarp, Rein og TIF/TUIL i Tromsdalen. Hvorfor 
da idrett i BUL Tromsø? Et par år etterpå kom forslaget opp på nytt, 
og IL BUL Tromsø ble stiftet 11. januar 1966 med friidrett og ori-
entering på programmet. Den fremste pådriveren for at så kunne skje 
var Einar, og han fikk drahjelp av tidligere medstudent Asbjørn     
Stenvoll fra årene på lærerskolen da leder i idrettskretsen. På få år ble 
den nye klubben ledende i Tromsø. Spesielt eldre medlemmer fra de 
øvrige friidrettsklubbene i byen meldte overgang. Friidrettsgruppen i 
Skarp og IL Rein ble nedlagt få år etterpå, også Jerven i Målselv ble 
nedlagt omtrent samtidig. I IL BUL Tromsø økte medlemsmassen. 
Ved roret sto Einar de to første årene. Så bytter han beite og var først 
nestleder i Hovedlaget i to år, så leder eller formann i fire år. Som 
medlem i hovedstyre hadde han plass i Rådet, øverste organ i BUL 
mellom to årsmøter. Han ble valgt inn som medlem der, og satt i Rådet 
i 44 år deler av tiden som leder.  
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AKTIV PENSJONISTTILVÆRELSE MED 

For noen år siden satt jeg og så på o-skoene mine og vurderte om jeg 
skulle kjøpe nye. Kanskje de holdt resten av mitt o-liv? Jeg har løpt 
orientering i 64 år, begynte som 9-åring og har selvfølgelig slitt ut   
endel o-sko gjennom tidene. Men så har vi de siste årene hatt gleden av 
å delta på WMOC (VM for veteraner), og på ett av disse                   
arrangementene opplevde jeg å se vinneren av Woman 90 løpe/trippe i 
mål til stående applaus fra hele arenaen. «Kan hun løpe til hun er 90 år, 
så skal jammen jeg også klare det» tenkte jeg. Helt greit med litt hårete 
mål! 

 

Disse veteranmesterskapene(Master Games) er store arrangement i 
forhold til vanlige norske o-løp. I min klasse W70 deltar det 2-300 
løpere hvert år. Det er løpere med svært ulik fysikk; noen gjennomtrent 
og velfungerende, men de fleste med en eller annen protese og noen 
svære pillebokser.Ambisjonsnivået er nok også ganske forskjellig, men 
alle like opptatt av å diskutere veivalg og bommer. Løpere fra sentrale 
land i Europa har et helt annet treningsgrunnlag enn oss fra Tromsø. 
Mens de har trent og konkurrert på barmark i store delerav året,     
kommer vi nesten rett fra snøfonnene. Likevel er vi ukuelige optimister 
når vi kjenner barnålene under skoene; her skal det løpes og A-finalen 
er målet! (I mesterskapene konkurrerer vi både i sprint og langdistanse 
og kvalifiserer oss til A, B,C eller D-finalen. 80 stk i hver finale).  

 

ORIENTERING 

Åse (damer 70), Odd (men 75) og 

Roar (men 70) 
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QUALITY HOTEL SAGAS 

DIREKTØR GÅR AV 
Tore Pettersen har vært tilsatt som 
direktør på Quality Hotel Saga i 17 år. Nå 
har han bestemt seg for å bli pensjonist og 
fratrer sin stilling 1 juni.  

 

Tore har vært en god mann for bedriften. 
Han har ledet hotellet på en god og trygg 
måte i alle disse årene, og han har vært 
godt ansett både av personalet og hotellets 
samarbeidspartnere. Hotellets styre har 
bare godord å si om han og vi beklager at 
han nå slutter, men det er en tid for alt., og 
nå gleder han seg til å få dyrke hobbyene 
sine, sier han.  Styret vil spesielt fremheve 

den innsatsen han har gjort for å lose hotellet trygt gjennom den pan-
demiperioden vi har hatt, og fremdeles sliter med. Man har vært nødt 
til å nedbemanne hotellet, permittere  ansatte og sørge for at driften går 
med minst mulig tap. Det har vært krevende, men Tore har stått på, og 
står på helt til han går ut av hotelldøra 1 juni. Det står det respekt av!  

 

Styret vil takke for den utmerkede jobben han har utført for oss, og  
indirekte også for BUL, og vi ønsker han all mulig hell og lykke både 
på kveitehavet, i lakseelvene og i skisporet i de kommende år!     

    

Ingebrigt Myrvoll 
Styrelede  
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Tilbake i idrettslaget var han leder der i sammenhengende ni år, deler 
av tiden som oppmann for friidrettsgruppen. Han organiserte 
dugnadsjobber for å få inn midler til gruppen. Mange har nok       
blåjuleplatter på veggene med motiv fra byens kirker, ishavsskuter og 
lokalbåter. Utøverne måtte ut og selge. Hver søndag I 15 år arrangerte 
Einar sammen med kona Gerd og Gunn Johannesen Bingo i andre  
høgda på Sagatun med hjelp av raske unge friidrettsutøvere.            
Idémakeren bak var Asbjørn Stenvoll.  
 
I 1992 ble det bruk for Einars interesse for våpen i friidrettsgruppen. 
Tromsøjenta så dagens lys. Det måtte være Einar som fikk jobben med 
å starte dette løpet, noe han gjorde med stor glede og fyrte av med et 
av sine gamle våpen så det dundret i underlaget oppe ved Prestvannet 
og -i ørene på de av deltakerne som sto litt for nært. Dette gjentok seg 
årlig til BUL Tromsø friidrett tok en pause i 2001. Fosshøgda gård i 
Målselv eies og drives av BUL Tromsø med eget styre. Einar var 
styremedlem i 1968 og 69. Så har laget to hotell, Quality Hotell Saga i 
Tromsø og Finnsnes hotell. For det siste var Einar leder og 
styremedlem i ca. ti år. Da hotellet hadde en dårlig sesong, ville      
gutteklubben grei med rådmann i kommunen i spissen kjøpe hotellet, 
men Einar ba dem ryke og reise, og slik ble det. Han reddet hotellet.  
 
BUL Tromsø har få hedersmedlemmer, ett av dem er Einar som ble 
hedret i 1984. Med hans engasjement i laget som helhet må det ha vært 
et lett valg. Han er i tillegg den eneste fra idrettslaget som har fått den 
hedersbetegnelsen. I 2001 ble han tildelt Kongens fortjenestemedalje 
overrakt av fungerende ordfører og friidrettsentusiast Tor Zakariassen. 
Overrekkelsen ble etterfulgt av besøk hos kong Harald på slottet. Nå er 
han ikke her lenger og kan passer på at vi kommer osstids nok til møter 
han leder. Det er en stor mann, en bauta, som har gått fra borde, og vi 
sørger sammen med deg, Gerd og håper alt godt for deg og dine i tiden 
som følger.  
 
På vegne av BUL Tromsø 
Ingebrigt Myrvoll, Asbjørn Stenvoll,  
Henning Westerås, Kari Nerdrum Tangen  

TIL MINNE OM 
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Aktiviteten i Folkedanslaget har vært preget av bråstansen 12.mars 
2020. Frem til da hadde vi øvd og gjennomført 2 av 4 avtalte         
fremsyninger på cruisebåter. Resten av vårterminen hadde vi ingen 
øvinger. Ettersom korona hadde stoppa det meste av danseaktivitetene 
våren 2020, lanserte NU kampanjen «Songdansboka perm til perm». 
Alle dansere/sangere ble oppfordra til å danse eller synge en sangdans 
fra boka og legge et opptak av dette på ei Fjesbokside oppretta for 
formålet. Vi samla 6 dansere + en fotograf i færa i Folkeparken den 28. 
april og dansa Nordlandsvisa med skistaver som avstandsmarkører. Se 
opptak her: https://www.facebook.com/groups/551792725521841/.  
 
Da vi skulle starte opp i september, var ikke koronareglene så          
restriktive og vi kunne danse på «korona-vis», dvs. med god avstand 
og uten å ta i hverandre. Vi starta med de «sosiale» dansene, og utvida 
repertoaret etter hvert til både sangdanser, turdanser og Nordlandspols. 
Vi hadde til og med en egen sangkveld med Lillian, hvor vi prøvde oss 
på korsang og fikk perfeksjonert et par av sangdansene. Dette gikk  
utmerka fram til november, da en ny koronabølge kom og stengte  
BUL-huset i 3 uker. Etter dette rakk vi bare ei øving før                    
juleavslutninga.  
 
Folkedanslaget er så heldig at Spelemannslaget spiller på øvingene og 
fremsyningen, noe vi er kjempeglad for. 
 
I 2021 har det ikke vært torsdagsdans, men vi håper å få gjennomført 
noen få før vårsesongen er over.  
 
Folkedanslaget hadde digitalt årsmøter 18.februar 2021  
 
Barneleiken/Juniorgruppa var litt heldigere stilt enn de voksne med 
hensyn til koronareglene. De har fått fortsette og danse i store delen av 
perioden.  
 
Mimringen ble ekstra hardt rammet av koronareglene, ettersom de 
fleste medlemmene pga. alder var definert som høyrisikogruppe. Når 
de øver bare en gang i måneden, ble det ikke så mange øvinger . 

FOLKEDANSLAGET I 

KORONAPERIODEN 
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SAK 4 
NU-styret er opptatt av at ingen skal særbehandles. Og sier videre at 
denne type særbehandling vil kunne skake NU sine grunnverdier og 
felleskap. Her bruker NU-styret store ord –ord som blir tomme når de 
bommer på målskiva. Det dette handler om, er rettferdighet, eller i det 
minste opplevelse av rettferdighet.  

Det handler om hva vi som lokallag betaler inn til NU og hva vi får 
igjen. For hvert medlem under 26 år betaler lokallaget kr 95. Lik pris 
for alle. Man skiller ikke på hva slags aktivitet medlemmene bedriver. 
MEN –når NU vurderer hvem som skal få økonomisk støtte og til  
hvilke aktiviteter –ja da er det forskjell på folk. Idrettsungdommen 
settes fullstendig på sidelinja –som en slags annenrangs NU-
medlemmer. I BUL Tromsø hadde vi ved årsskiftet 174 medlemmer 
under 26 år. 163 av disse er idrettsungdom. 163 annenrangs NU-
medlemmer  

Idrett er ikke «folkelig kulturaktivitet» sier NU i sin innstilling. Greit 
nok –den diskusjonen skal vi ikke ta her. Poenget er at når NU krever 
inn penger, er allelike for loven. Når det skal betales ut, er noen 
plutselig likere enn andre. Dette misforholdet blir ekstra tydelignår vi 
vet at NU mottar støtte fra staten for alle sine medlemmer under 26 år. 
Også de som driver med idrett. Oppsummert; Det er ikke alltid slik at 
lik behandling er det samme som rettferdig behandling. I denne      
sammenhengen oppleves lik kontingent som urettferdig. Jeg oppfordrer 
derfor alle til å stemme for mindretallets innstilling. Takk.»  

Og hvordan endte så dette?Bare 5-6 stykkertok ordet, ogde fleste  
fremmet argumenter i tråd med NU-styrets innstilling. Det gikk på 
«man skal ikke særbehandle noen», «det er skummelt og kan føre til 
oppløsning av hele NU-systemet», «hvor skal grensa gå –skal de som 
driver med kor og teater også ha særbehandling?», «det er opp til     
lokallaget å få å noe igjen fra NU», etc. Vi gikk altså på et tap (8 mot 
62 stemmer, 1 blank), men jeg syns likevel det var verdt innsatsen. Vi 
fikk satt BUL Tromsø på kartet og vet nå bedre beskjed om holdningen 
til denne type spørsmål.  

Bente Evjemo  
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LANDSMØTE I  
NOREGS UNGDOMSLAG 

SAK 4 PÅ 

 

I år har jeg vært delegat på NU sitt landsmøte. Det var heldigitalt, en 
lørdag i april. Jeg kjenner ikke NU særlig godt, og ikke er jeg den som 
gjerne snakker i store forsamlinger. Men på dette møtet var det meldt 
strid om innbetaling av kontingenten til NU, en strid som BUL Tromsø 
allerede var delaktig i. 

 

 

 

 

 

 

 

NU har hatt et utvalg i sving for å utrede alternative                     
kontingentmodeller. Rundt juletider ble lokallagene oppfordret til å 
komme med innspill, og styret i BUL Tromsø tok oppgaven seriøst. Vi 
så snart at her kunne vi få utløsning for en mangeårig frustrasjon,    
nemlig at vi  betaler store summer inn til NU i form av  
medlemskontingenter (kr53.950 i fjor) og får svært lite igjen.  

Kontingentutvalget tok våre innspill på alvor og til (i alle fall min store 
glede) konkluderte utvalget med en innstilling om redusert kontingent 
for medlemmer av idrettslag(!) Styret i NU hadde imidlertid ingen sans 
for en slik særbehandlingog fremmet et motforslag. Jeg dristetmeg inn 
i diskusjonen med dette innlegget:  

«Vil først takke kontingentutvalget for grundig arbeid, ikke minst i 
måten dere har inkludert innspill fra lokallagene. Dette motiverer til 
videre engasjement i NU sitt arbeid.Så til punktetdet strides om –punkt 
5 –der kontingentutvalget går inn for en redusert kontingent til 
medlemmer som deltar i lokallagets idrettsgrupper, mens NU-styret 
ikke ønsker en slik særbehandling. 
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FOLKEDANSLAGET 
Folkedanslaget mimrer tilbake til en tid uten korona. En tid der vi 
var på stevne med barn fra hele landsdelen, når vi kunne komme 
ombord på cruiseskipet Aida Cara og når vi kunne reise til Oslo å 

møte likesinnede dansere.  

Håper det snart skjer igjen! 
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SNØFRITT PÅ 

VALHALL 
Det er 19. april og friidrettsungdommen 
kjenner tartan under føttene for første 
gang –en rekordtidlig start på utendørsse-
songen.         Brøytemannskaper har måket 
unna snø på løpebanene, slik at sola fikk 
en enkel jobb med å få det helt bart. Her 
har Tromsø kommune gjort en god jobb. 
Valhall frister med røde løpebaner. Enn så 
lenge i alle fall.  
 
 
 
 
 
 

Det var FIFA-gruppa som var først ute denne mandags ettermiddagen. 
Valhall ligger østvendt, såden bratte bergskrenten kaster skygge    
overdeler av stadio’n. Det gjelder å holde seg i aktivitetog ha varme 
klær i beredskap.  
 
Og hvilken våryr gjeng! Det var som å slippe en kalveflokk ut      
fjøsen –det var hopp og sprett og et hoiende humør. Hurra det er vår!  
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OPPDATERING FRA 
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OPPDATERING FRA 

JUNIORGRUPPA 
Juniorgruppa I folkedanslaget har gledet seg over muligheten til å 
danse masse sammen i år, med kun noen få ukers pause ved           
smitteopplomstring i byen. Vi setter stor pris på at det har vært mulig å 
opprettholde aktivitet for barn og unge. Vi har for det meste danset på 
BUL-huset i dansesalen vår, og med ei lita gruppe har vi kunnet være 
fleksible med det vi ønsker å øve på. Vi har hatt fokus på å trene inn 
danser som de voksne kan, slik at det er lett å hive seg med og       
grunnleggende steg i reinlender, polka, vals og halling. Vi har også 
hatt fokus på sang, sanglek og rytmer og har laget en liten vri på ‘katta 
lå pun omna'.  

1 mai skal gruppa opptre på dansens dager i rødbanken her i byen. Vi 
gleder oss, og barna har satt sammen et eget program der de har 
blandet flere danser til en sammenhengende dans på ca 5 minutter. I 
forbindelse med dette satt vi opp en ekstra øving en lørdag der vi 
drillet programmet, sjekket at draktene passer, og spiste pizza sammen. 
Vi ønsket å filme programmet ute i sola, men det var ganske mye vind 
denne dagen og lyden hadde blitt dempet av dette. Vi spurte dermed 
pent om vi kunne filme inne på The Edge, og personalet her var       
hyggelige å behjelpelige. Dette resulterte i en koselig og fin dansefilm 
fra The Edge som vi kan dele på facebooksiden vår etter dansens 
dager.  

Juniorgruppa har ikke prioritert rekruttering i år pga corona, men    
ønsker å ha mer fokus på dette til neste år. Vi håper filmen og     
opptredenen kan bidra til å synliggjøre oss og det vi driver med. Barna 
har et stort ønske om å få til mer aktivitet og møte andre barn som 
danser det samme som dem, og vi håper det blir mulig å reise litt på 
kurs eller stevner til neste år. To av våre dansere tenkte seg på        
sommerleiren i år, men denne har nå dessverre, men forståelig, blitt 
avlyst. Vi krysser fingrene for at det er mulig å få til noe gøy med    
andre dansegrupper til høsten.  

 

Susanne 
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SIDSEL HAR SKREVET 

KORONA-KLAGE-SONG 

(Mel: Nei, se der danser bestefar.) 
 

Nei, sjå der dansar ikkje vi, 
Eit virus går forbi. 

Det seier vi må passa på, 
Og ingen Covid få. 

Vi prøvde å dansa med avstand, du veit, 
Ikkje ta handa, var ikkje greit. 

Ville så gjerne få haldalitt rundt, 
For det er nemleg sundt. 

Så difor dansar ikkje BUL, 
Korona er`kje tull. 

 
Men alt blir bra, dei seier så, 

Vaksine skal vi få. 
Når covid han er jagd på dør, 

Vi svingar oss som før. 
Med reinlender, tretur og vals og litt song, 

Kroppane svingar seg, gong etter gong. 
Vi klarte dugnaden, flinke var vi, 

Vi kjenner oss meir fri. 
Ja, alt blir bra ein vakker dag, 

Då dansar vi i lag.  
 
 

April 2021 Sidsel Lilleng.  
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STATUS FRA 

SPELLEMANNSLAGET 
For Spellemannslaget har året 2021 også starta spesielt pga              
Corona.Vi har hatt øvinger når det har vært åpna for max 10 stk, vi har 
holdt 1 meter avstand og sprita oss før og etter øvingene! Første del av 
vinteren praktiserte vi rulleringsliste slik at alle fikk sine møtedager. 
Nå etter påske har vi forhåndspåmelding til hver øving på facebook. Vi 
satser på bedre tider til høsten med flere nye og kjente ansikter på 
øvingene.  

Spellemannslaget øver på og vedlikeholder de gode gamle låtene og 
prøver på litt nytt innimellom, f.eks Venners vals. Det gjelder å holde 
motivasjonen oppe og være forberedt når det åpnes opp for         
spelleoppdrag utenfor BUL-huset. Vi savner muligheten til å dra på 
turer, hente inspirasjon fra eksterne spellekurs og treffe andre       
folkemusikkinteresserte. Vi håper at det skjer om ikke altfor lenge! 

Ønsker alle i BUL en solfylt vår og sommer! 

Hilsen  
Liv Nesset  
Leder Spellemannslage  
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HONNØR TIL 

O-GRUPPA  
Noen har trosset vintermørket og lagt ut på skitur i ulendt terreng. Det 
må ha skjeddtidlig i februar. I sekken har de hatt et ti-talls rød og hvite 
metallvimpler. Etter hvert som de fant det for godt, har de surret dem 
fast, en og en, på ei ungbjørk eller ei krokete furu. Dernest har de 
navngitt stedet som kolle eller stein eller søkk eller andre fenomener i 
landskapet.  

Flest koller har vi inntrykk av, der vi utstyrt med kart og kompass skal 
forsøke å finne dem igjen. Vimplene altså. Det er april måned og sola 
står høyt og vi tror dette vil gå greit. Postene er jo markert helt tydelig 
på kartet, og med kolle, stein og søkk som hjelpenavn.  

Det tar ikke lang tid før vi innser at en kolle ikke er en veldefinert  
størrelse, ei heller en stein. Dessuten; det som er eller kunne vært en 
kolle er dekket av forblåste snøvirvler og fonner. Og søkkene, de er 
søkk borte. Kartet leder oss ut av scooterspor og oppkjørte løyper. Vi 
tråkker opp langs islagte bekkefar og krysser høydedrag og er helt   
sikker på at kollen er rett der borte. Som dere skjønner ble det flere 
turer enn planlagt og mange timers leiting. Og vi er i skrivende stund 
ennå ikke i mål. Men vi er topp fornøyde, og krysser fingrene for at 
våren og vårløysinga ikke kommer så brått. Vi trenger skiføre til minst 
en tur til –før siste kolle er besøkt.  

Takk til O-gruppa for et finfint tiltak!  


