BIF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
KALLLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR ALLA MEDLEMMAR. CAFETERIAN PÅ IP
TISDAGEN 26:E FEBRUARI KL 19:00. VÄLKOMMEN.
2018 var aterigen ett fantastiskt ar med mycket aktiviteter, arrangemang och verksamhetsutveckling. Öppna
berattelsen och las vidare…
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FÖRENINGEN
Före ninge n

FAKTA
BIF har under verksamhetsaret haft 545 medlemmar vilket ar en fantastisk siffra for ett litet samhalle med
717 invanare vilket ger en andel om 76 %. Vi ar sa klart mycket glada for detta!

ÅRET SOM GÅTT
Fardigstallande av ansatsbana till allaktivitetsytan ar klar. Den blev kanonfin med ny gummibelaggning.
Uppfraschning av kansliet till konferensrum ar klart, ocksa det kanonfint. Vi sitter med i Johan Printz
kommitte som i ar utsag Rallargruppen som pristagare. I ovrigt har mycket fokus och arbete legat pa att
verka for att fa en ny inomhushall som moter foreningens behov.
Vara olika projekt som fortsatt kommer att arbetats med:






All-aktivitetsyta (Hojdhopps ansats och ny matta i anslutning till ansatsbana)
Ny teknikbana MTB (Strackning oster om A-plan)
Anläggning (Grusa upp runt forrad, ny belysning klubbstuga, ny Cafeplats ute, renovera utegym)
Hemsida (Klubbgemensam hemsida med ny leverantor Sportadmin)
Utökad asfalterad parkeringsplats (plats for fler bilar och cyklar pa anvisade platser)

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER
Forutom alla vara matcher, tavlingar och arrangemang som hander under aret sa fick BIF-dagen fick i ar ett
nytt format, vi gjorde en gemensam aktivitet tillsammans med Allianskyrkan och forflyttade denna dag till
skolgarden. Detta bestod av en dag full av aktiviteter och framforallt samlade vi in over 50 000 kronor till
specificerade projekt via Erikshjalpen, tack alla for er insatser. Vi kommer ta lardom av arets arrangemang
och kommer gora detta arrangemang annu battre till 2019.
Vara vandringspriser:
Bottnaryds företagarnas vandringspris for 2018 tilldelats.
Johnny Simonsson – Johnny har med sin entusiasm och arbetsvilja dragit ett stort lass i Rallar gruppen och
skoter gruppen under mång år.
Tage Lööf’s uppmuntringspris for 2018 tilldelas.
Alma Karlsson – Alma har med sin träningsvila, talang och ledaregenskaper varit en stor bidragande orsak till
F03 lagets goda säsong.

EN FRAMÅTBLICK
Fokus for foreningen under 2019 blir att fortsatt fardigstalla samtliga ovanstaende pagaende projekt, med
anlaggningen som huvudfokus. Dartill kommer vi titta pa nya projekt i syfte att utveckla verksamheten.

Sida 1

STYRELSEN
Styrel sen

ÅRET SOM GÅTT
Genomfort 10 protokollforda moten samt tva stormoten dar samtliga sektioner deltagit och medlemmar
varit valkomna samt 2 arbetsdagar har arrangerats.

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER
Vara sektioner arbetar vidare pa ett fortjanstfullt satt med vara barn/ungdomar och det ar de som star for
den egentliga idrottsverksamheten och vad som skett under aret finns att lasa i sektionernas egna
verksamhetsberattelser och man kan inta annat an att slas over det stora engagemang som finns i vara
sektioner. Nagra av arets hojdpunkter:







Tre Örienterings arrangemang
Rallarloppen (skidor, Cykel och lopning)
Bottnaryds kastet for 20:e aret i rad
Veteran-SM i kastmangkamp
112 st. spelade matcher i fotboll varav 82 st. i seriespel
Lopargrupp for lopare i alla nivaer kors alla torsdagar kl. 18:30

STÖD DIN FÖRENING 2019
For att kunna fortsatta att bedriva och utveckla en aktiv foreningsverksamhet behover vi din hjalp.
Stod genom att:




Bli ledare eller funktionär i en sektion. Vi hjalper dig med allt du behover for att lyckas.
Prenumerera på mera spel eller bingolotto. Se mer info pa www.idrottonline.se/BottnarydsIF
Bli medlem på Club-Intersport. Se mer info pa www.intersport.se/club-intersport/

RUTIN MEDLEMSAVGIFT 2019
Befintliga medlemmar far ett inbetalningskort hemskickat eller via mail i borja av aret. Vid betalning ar det
viktigt att man anger fakturanummer och inget annat som ÖCR nummer. Vid familjemedlemskap ar det
viktigt att alla i familjen ocksa ar inskrivna som medlemmar. Komplettera pa hemsidan vid behov.
Nya medlemmar ansoker om medlemskap pa var hemsida och far darefter ett inbetalningskort och
nodvandiga instruktioner.
Medlemsavgift: Vuxna 200:-

Ungdom(t.o.m 19 år)/Pensionär 150:-

Familj 400:-

Ördforande: Fredrik Lantz

Vice Ördforande: Pierre Figeus

Kassor: Susanne Karlsson

Sekreterare: Ulrik Gustafsson

Ledamot: Johan Edstrom

Suppleant: Viktor Barje

STYRELSEN

Suppleant: David Öskarsson
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FOTBOLLEN
Fotbolle n

ANTAL AKTIVA/LAG



103 aktiva spelare och 22 ledare/funktionarer (+ 27 spelare i A-lagets BIF/IKW)
4 seriespelande (A-lag, F03, F06, P05) samt 3 poolspelande (P08, F08 och P10/F10)

SÄSONGEN SOM VARIT
2018 var ett nytt rekordar inte i forsta hand till matchresultaten utan mer till antalet aktiva som spelat
fotboll. I ar har vi varit fler an nagonsin vilket sa klart ar kul da vart framsta mal ar att sa manga som mojligt
spelar fotboll, sa detta vill vi fortsatta att utveckla. Den storsta anledning till framgangen ar utan tvekan allas
engagemang (spelare, ledare/funktionarer och foraldrar) for att fa det att funka.... tack! Vill ocksa tacka vara
sponsorer for era bidrag som varit en viktig del for oss, med dessa har vi bl.a. kunnat kopa in nya drakter,
delta i Cup-spel och fortsatt utveckla sektionen.

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER
Man kan inte komma undan att arets hojdpunkt ar A-lagets sammanslagning med IK Wallgarda. Tidigare ars
farhagor om mojliga problem med ett samgaende visade sig vara totalt ogrundade. Det har gatt over
forvantan och truppen med tranaren Anna Karlsson i spetsen har visat att Norra Mo kan spela fotboll.
Tjejlagen. Vara tjejlag ar ett kapitel for sig sjalvt. Det ar sa roligt och viktigt for BIF att vi har sa manga
duktiga tjejer i sa manga arskullar. Vi trendar fortsatt mot vart mal att ha Damfotboll i BIF 2020.

PRESTATIONER/RESULTAT
A-laget har haft en mycket bra sasong och nadde uppsatt mal med rage om topp 3 placering.
Till lag prestation sett har F03 haft ett bra ar. Med ett underbemannat lag har tjejerna anda pa riktigt
utmanat och skakat om de basta lagen i serien….
Övriga lag har under aret saval tranat hart, kampat pa matcher och haft en fin lagutveckling under hela
sasongen. Vara tranare och ledare har aterigen gjort ett fantastiskt jobb.
Vill ocksa namna vara duktiga ungdomsdomare som har varit grymt duktiga!! Detta ska vi utveckla vidare.

NÄSTA SÄSONG
A-laget har som mal att ga upp i Div-5. Detta kommer styrelsen stodja stenhart, for dar ska vi vara senast
2020. Ser fram emot att valkomna nya spelare i fotbollsskolan med barn fodda 2012…bara en san sak 

STYRELSEN
Ördforande: Pierre Figeus
Kassor: Susanne Karlsson
Ungdomsansvarig: Erik Kjellberg Ledamot: Stefan Svahn
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Sekreterare: David Öskarsson

FRIIDROTTEN
Friidrotten

ANTAL AKTIVA
15-20 aktiva ungdomar. Inga aktiva seniorer men vara veteraner har samlat pa sig rekordmanga medaljer i
flera masterskap, Vi har ocksa haft c:a 20 stycken funktionarer igang under aret.

SÄSONGEN SOM VARIT
Vi har arr. Bottnarydskastet for 20:e aret i foljd samt aven VSM och VDM i kastmangkamp, detta ihop med
IKHP och LSSK. Vi har ocksa arr. KM i slagga for alla klasser samt KM i kula, diskus och spjut for 11-13 ar
(aven detta ihop med LSSK). Vi har ocksa kort nagra Castorama samt ytterligare nagon resultattavling.

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER
20-arsjubilerande B-kastet med extra satsning pa att fa ett hogklassigt startfalt i varldselit Det blev en hard
duell mellan Daniel Stahl och Fedrick Dacres, dar Daniel vann med 21 cm pa 67,39. Tva nya banrekord i kula
sattes, 20,79 av Mesud Pezer, och 18,94 av Paulina Guba. Övriga segrare var Eivind Henriksen i slagga med
76,20 och Jiannis Smalios i spjut med 75,03. Bland kvinnorna vann Kathrine Bebe diskus pa 54,47, Matilda
Elfgaard, spjut pa 44,97 samt Ida Storm, slagga pa 70,62. Idas resultat ar det langsta slaggkastet av nagon
svenska under hela 2018. Det noterades 17 nya personbasta samt 22 nya sasongsbasta, vilket sager allt om
tavlingens klass. Vi hade delt. fran Belgien, Bosnien/Herz., Danmark, Estland, Island, Jamaica, Norge, Polen,
USA och Uzbekistan. Vi riktar ett JATTESTÖRT TACK till vara trogna sponsorer/samarbetspartners, utan
vars stod det vore omojligt for oss att arr. B-kastet pa en sa fantastisk hog niva.

PRESTATIONER/RESULTAT
I fjol tog vara veteraner hela 14 VSM-medaljer, vilket vi trodde var svart att sla, men peppar, peppar, i ar blev
det 15 st; 4 guld, 8 silver och 3 brons. Roger toppar med 3 guld och 2 silver, Stefan tog 1 guld och 1 silver,
Inge tog 5 silver och 2 brons samt Greger 1 brons. Vi fick aven 3 nordiska mastare, dar Roger vann kula, vikt
och kastmangkamp, Stefan vann slagga och Inge spjut. Dartill blev Roger 2:a i slagga, Stefan 2:a i vikt och
Inge 3:a i kula. I DM-tavl. blev det 7 guld och 5 silver. Ytterligare har vi tagit narmare 20 medaljer vid KM/LM

NÄSTA SÄSONG
Vi ser fram emot att arr. det 21:a B-kastet och hoppas att kunna fa se Daniel Stahl och Simon Pettersson har
igen, vi vet att dem garna kommer hit. Vi skall ocksa inviga var nya spjut bana, antingen i samband med Bkastet eller vid en sep. tavling. Aven 2019 kommer vi att arr. VSM i Kastmangkamp, tillsammans med IKHP
och LSSK. Vi kommer sakert att kora nagra mindre tavlingar ocksa.

STYRELSEN
Ördforande: Sonny Stridh

Kassor / sekr.: Goran Holst

Protokollsekr.: John Rising

Ledamot: Tobias Melin

Ledamot: Roger Stridh

Ledamot: Sonny Gustavsson
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SKIDOR/ORIENTERINGEN
skidor/orie nteringe n

SÄSONGEN SOM VARIT
ORIENTERING: Med anledning av SM-tavlingarna i Vatterbygden med alla lokala klubbar som funktionarer,
blev det inte manga vanliga tavlingar i naromradet. Vi var en av arrangorsklubbarna och ansvarade for alla
vatskekontroller och depaer pa tavlingarna. Tavlingarna pagick hela sasongen, fran Natt SM 20 april,
Langdistans 8–9 september, Medeldistans14-15 september, stafett 16 september och till slut ultralang 4
november. Totalt femtiofyra Bottnaryds funktionarer stallde upp, och vi passar pa att tacka Er alla da detta
gav klubben extra inkomster. Men trots detta sprang vi pa 22 olika tavlingar under aret. Dom framgangarna
vi kan framhava ar Lars Fransson som tog brons i klass H 75 pa Natt DM i Aneby. Veteran orienteringarna pa
torsdagar har ett stort intresse pa 23 tavlingstillfallen med 96 starter fran klubben 2018. Vi har arrangerat
egna tavlingar med en Veteran orientering 9 augusti med drygt 100 deltagare och en sommar nar tavling
den 12 juli med cirka 120 startande. Vi har ocksa hjalpt till pa Hushallningssallskapet stora sommartraff i
Beth den 25 augusti, och aterigen tackar vi alla som var dar och hjalpte till. Klassiska Kongmo kavlen
avgjordes 10 maj med manga lag och Ulf Persson som arrangor. Klubbens motionspaket Naturpasset ar ett
enkelt satt att orientera och att lara kanna naturen runt Bottnaryd, det lockade i somras 22 deltagare. Pa
Öringen i Örnskoldsvik deltog sju stycken fran klubben och dom fick kanna pa den ovanliga varma
sommaren detta ar, men trivdes bra pa fina tavlingar i lite annorlunda terrang. Klubbmastare: Dag
orientering: H/D 16-cup Ulf Persson, D 12 Tyra Paulsson, D 10 Sofia Kilander Natt Örientering: H/D 16cup Marcus Persson Vandringspriset Alghornet (oppna klubbmastarba st): Jakob Ingstrom

SÄSONGEN SOM VARIT
SKIDOR: Skidsasongen borjade for var del nu med det traditionella skidlagret i Örsa i december, dar bade
rutinerade Vasaloppsakare och unga skidloften deltog. Öch tur var det att vi fick trana dar for i Bottnaryd
fick vi inte sno forran sasongen nastan var over. Sa vi fick forlita oss pa traktens konstsnoanlaggningar. Men
nar val snon kommer sa forsoker vi ordna bra skidspar. Satsningen sker framfor allt pa Banvallen och vid
Idrottsplan. Nar det ar sparat och fardigt, ar alla valkomna att aka skidor pa vara skidspar. Hela tretton
akare deltog i Vasaloppets olika skidlopp fran klubben, mycket roligt. Vi har ocksa arrangerat en
zontavling for ungdomar den 1 februari i samarbete med Hallby. Klubbens skidorienterare Peter Arnesson
tavlade sparsamt denna vinter men lyckades anda bli fyra pa en av distanserna pa SM i februari.

STIG LUNDINS PRIS 2018 TILLDELAS: Gunnar Gronqvist ”En hangiven orienterare och som alltid hjalper till
i klubbens olika arrangemang”

STYRELSEN
Ördforande: Hakan Gustavsson.

Kassor: Johanna Nojd

Ledamot: Jennie Persson

Ledamot: Christian Wigren

Ledamot Christian Melin

Ledamot Ulf Persson
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RALLARLOPPEN
Rallarloppe n

RALLARLOPPET
ReservRallarn lockade ett mycket starkt elitfalt med stora delar av Gotalands langlopps elit pa
herrsidan. Banan over 27 km kordes i ett helt varv med varierad akning, bade smakuperat och banvall
akning. Pa herrsidan skapade de pa forhand starkaste korten, Marcus Johansson Ulricehamns IF (Lager
157) och Markus Jonsson Tranemo IF tidigt en lucka. Strax bakom bildades ett par olika jagande grupper,
dar skidprofilen Erik Wickstrom Ulricehamns IF var starkast och kunde sakert kora hem tredjeplatsen. At
kampen om segern var inget att gora, da de bagge Marc(k)us var allt for starka. Det blev en rafflande
spurtstrid anda in over mallinjen, dar Marcus Johansson spurtade allra bast o vann med minsta mojliga
marginal, en skidpjaxa, fore Markus Jonsson. I damernas elitklass sa visade Johanna Sundstrom Hestra IF, att
hon stod i en klass for sig och skapade tidigt i loppet en lucka till bakomvarande akare. Har jagande narmast
Erika Karlsson Nybros Skidklubb och Kristin Barkman IF Hallby SÖK. Johanna som tidigare i vintras segrade
aven i Strakenloppet tog har med sin andra seger for sasongen och kunde defilera in over mallinjen. Bakom
holl sig ordningen med Erika Karlsson som tvaa och Kristin Barkman som trea.

CYKELRALLARN
CykelRallarn 2018 kommer att ga till historien som ”den dar gangen det var sa varmt”. Prognosen talade om
sol och hoga temperaturer och den infriades verkligen. Redan vid starten i Bottnaryd kl 11 sa visade tempen
pa 27 grader och hogre skulle det bli. Utmed banan och vid malet Hallbystugan sa lag termometern pa 30-31
grader. Trots ett mycket starkt startfalt sa var Alexander Wetterhall, Tre Berg, omutlig, han tog alla
spurtpris och cyklade i mal nastan tre minuter fore tvaan Daniel Brengdahl CK Hymer och trean Viktor
Ludvigsson CK Skovde. I damklassen sa kom det att handla om samma tjejer som i fjol var i taten. Asa
Erlandsson Varbergs MTB sag lange ut att ta hem en ganska saker seger men Sandra Salinger avslutade
mycket starkt och cyklade forbi Asa pa den sista tredjedelen. Erica Zetterlund Hjo CK cyklade in som trea

LÖPRALLARN
Perfekt loparvader, manga barn med mycket spring och gladje, som smittar av sig pa oss vuxna – bade
lopare och arrangorer. Med andra ord - en fantastisk Loprallarfest. Vi kan gladja oss at att deltagarantalet
sakta men sakert okar. I dag var det nara 180 lopare som sprang, ganska jamnt fordelat pa barn o vuxna. Vi
gratulera Jenny Johannesson Mullsjo SÖK och Öskar Claesson Savedalens AIK som vann i respektive
tavlingsklass.

RALLARFESTEN
Som avslutning pa RallarLoppsaret for funktionarerna sa har det blivit tradition for oss att bjuda till liten
julfest pa VIP Vastra Jara. Dar vi med god mat gjorde en summering av loppen och tittade in i framtiden.

Sida 6

GYMNASTIKEN
Gymna stike n

ANTAL AKTIVA



Sektionen har 53 aktiva vuxna i ålder 16-79 år. 2 ledare
I barngymnastiken har sammanlagt under våren 34 barn deltagit och under hösten har 41 barn i
åldrarna 4 till 6 år. 8 ledare har stått för ansvaret.

SÄSONGEN SOM VARIT
I 45 ar har det bedrivits motionsgymnastik i Idrottsforeningens regi och under Svenska Gymnastikforbundet
i Bottnaryd. Varje mandag och onsdag motionerar allt mellan 20-40 man och kvinnor till musik i
Bottnarydsskolans gymnastiksal under ledning av Lena Sterner och Anna Lyseback. Manga ar mycket flitiga
och har deltagit de flesta av de 60 gangerna. Barngymnastiken har bedrivits i tva familjegympagrupper
under varen. Den ena for barn fodda 13-14 och den andra for barn fodda 15. Familjegympa betyder att en
foralder ocksa ar med och gympar tillsammans med sitt barn. Under hosten har vi haft igang en
aventyrsgympagrupp med 20 barn och en familjegympagrupp. Intresset ar mycket stort, och det ska vi
forsoka ta vara pa

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER
Anna och Lena deltog i augusti i en inspirationsdag i Växjö. Vi fick med oss lite nya rörelser och hjälp med ny
musik. Vår avslutning gick i år till Svansö. Efter en lättare vandring intogs en smörgås hemma hos Lena.

PRESTATIONER/RESULTAT
Vi i styrelsen vill tacka vara hangivna ledare. Speciellt roligt ar det att vi har manga barnledare; Helen
Palmer, Malin Melin, Madelene Wilbertsson, Yvonne Wikberg, Emma Axelsson, Frida Lagerlof, Emili
Widegren och Mimmi Bagefalk.

NÄSTA SÄSONG
Styrelsen önskar alla ett Gott Nytt År och hoppas på många, stora som små, gymnaster i rörelse

STYRELSEN
Ördforande: Lena Sterner

Kassor: Eva Gustavsson Sekreterare: Gunilla Hilliges

Ledamot: Yvonne Wikberg

Ledamot: Anna Lyseback
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INFORMATION TILL BLIVANDE MEDLEMMAR
Information till blivande medlemmar

FÖRENINGEN
Valkommen till var forening. Har ar vara viktigaste malsattningar:






Vi ska erbjuda alla intresserade i Bottnaryd en aktiv och rolig idrottsupplevelse, samt en mojlighet
att idrotta pa sina villkor.
Vi ska se till att alla ledare/tranare ska vara utbildade for att kunna ge barnen/ungdomarna det
basta och det senaste inom de idrotter som klubben ar verksamma inom.
Vi ska inte fokusera pa resultatet nar det galler barn och ungdomar, i stallet ska vi lagga kraft pa
prestation utifran egen formaga. Detta galler bade individuellt och for laget.
Vi ska på ett aktivt sätt påverka kommun och privat verksamhet for att fa forutsattningar att
bedriva idrott i enlighet med vara riktlinjer.
BIF ska uppfattas som ett attraktivt varumarke vilket lokala foretag garna vill forknippas med, och
som samtliga medlemmar kan kanna stolthet over.

SEKTIONERNA
BIF ar en forening med gamla anor, den bildades redan 1929 och har under en lang tid varit en viktig del av
Bottnaryds samhalle. Idag har foreningen nastan 600 medlemmar uppdelat pa fem sektioner.






Fotboll
Friidrott
Örientering
Skidor
Gymnastik

Samtliga sektioner styrs av egen styrelse och har aktiva utovare, med flest i fotboll och gymnastik. Skidor,
friidrott och orientering ar i tillagg ocksa arrangorssektioner for olika evenemang ibland anda upp till
nationell niva. BIF skoter sjalva underhallet av anlaggningen, saval skidspar som grasytor. Det kravs ett
standigt arbete for att halla anlaggningen i trim med 7-8 st. aktiva fotbollslag, friidrottstraningar, storre
idrottsarrangemang mm. Detta ar endast mojligt da det finns en lang tradition av ideellt arbete, nagot som
starkt sammanhallning och ar starkt utmarkande for var forening.
Mer information och kontaktpersoner hittar du pa www.idrottonline.se/BottnarydsIF

HUR BLI NY MEDLEM?
1. Ga in pa www.idrottonline.se/BottnarydsIF/Foreningen/Nymedlem
2. Fyll i alla uppgifter I formularet, nar vi behandlat din ansokan far du ett mail med inloggningsuppgifter,
instruktioner, prisniva samt hur du betalar din medlemsavgift.
Varmt Välkommen!!
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