BIF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
KALLLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR ALLA MEDLEMMAR. CAFETERIAN PÅ IP
TISDAGEN 25:E FEBRUARI KL 19:00. VÄLKOMMEN.
2019 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 614 medlemmar inskrivna vilket ar en fantastisk siffra for ett litet
samhalle med 717 invanare. Vi ar sa klart mycket glada for detta da det ar en okning med 12% mot
foregaende ar. Delvis beror okningen pa en mer komplett registrering av medlemmar fran barngymnastiken.

ÅRET SOM GÅTT
Fardigstallande av ansatsbana lagom till Bottnarydskastet hann precis bli klar och invigd av Sveriges elit.
Den blev kanonfin men lite efterjusteringsarbete kvarstar. Nya teknikbanor till MBT ar anlagda och bjuder
pa omvaxlande utmaningar. En ny uteplats till Cafet ar byggd och blev riktigt bra. Slutmontering av ny teknik
med nya projektorer till cafet och kansliet ar i stort sett klart
Vara olika projekt som fortsatt kommer att arbetats med for att fardigstallas:
•
•
•

All-aktivitetsyta (Hojdhopps ansats och ny matta i anslutning till ansatsbana)
Ny hinderbana (For bade Seniorer som juniorer med en strackning runt 800 m)
Anläggning (Grusa upp runt uteforrad, ny belysning runt klubbstuga)

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER
Bottnarydsdagen var en riktig hojdare. Samhallets foreningar och samfund i ett tatt samarbete samt att
aktiviteter, vader och deltagare var pa plats gjorde att dagen blev riktigt lyckad. Inte minst spring for livet
som drog in 78 000kr till valgorande andamal…vad sager man hatten av. Detta vill vi fortsatta med sa
planeringen for 2020 kommer att komma igang under januari.
Vara vandringspriser:
Bottnaryds företagarnas vandringspris for 2019 tilldelas Stefan Svahn
”Stefan har genom sitt aktiva ledarskap tagit fotbollssektionen till nästa nivå. Han har visat ett högt
engagemang och duglighet i såväl tränar som ordföranderollen vilket har gynnat BIF på allra bästa sätt ”
Tage Lööf´s uppmuntringspris for 2019 tilldelas Nora och Freja Pettersson
” Tjejerna får priset för deras träningsflit samt viljan att tävla och alltid med ett leende på läpparna”

EN FRAMÅTBLICK
Fokus for foreningen under 2020 blir att paborja arbetet med att:
• se over var organisation och utveckla den till var samtid med mycket kraft
• starta Miljonprogrammet: en stor ansats till upprustning/utveckling av anlaggning och forening
klart till 100 ars jubileet
Detta gor vi tillsammans med utvalda medlemmar i workshopform for att presentera till arsmotet 2021
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STYRELSEN
Styrel sen

ÅRET SOM GÅTT
Genomfort 10 protokollforda moten samt tva stormoten dar samtliga sektioner deltagit och alla medlemmar
varit valkomna.

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 sla s over det stora engagemang som finns i vara
sektioner. Nagra av arets hojdpunkter:
•
•
•
•
•
•

Valdigt aktiv orienteringssektion med 100 + 100 starter
Rallarloppen (skidor, cykel och lopning) med sedvanligt hog kvalitet
Bottnarydskastet for 21:e aret i rad MED ETT NYTT SVENSKT REKÖRD!
7 matchspelande lag i fotboll (seriespel + poolspel)
50 barn i barngymnastiken
Lopargrupp for lopare i alla nivaer kors alla torsdagar kl. 18:30

STÖD DIN FÖRENING 2020
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.
Bli medlem på Club-Intersport. Se mer info pa www.intersport.se/club-intersport/
Prenumerera på spel i hemmavinsten/gräsroten. Las mer pa www.bottnarydsif.se/sida/?ID=251597

RUTIN MEDLEMSAVGIFT 2020
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: Sonny Stridh

Kassor: Susanne Karlsson

Sekreterare: Pierre Figeus

Ledamot: Johan Edstrom

Suppleant: Viktor Barje

STYRELSEN

Suppleant: Ulrik Gustafsson
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FOTBOLLEN
Fotbolle n

ANTAL AKTIVA/LAG
•
•

95 aktiva barn/ungdomar, 22 A–lagspelare i BIF/IKW och 24 ledare/funktionarer.
5 seriespelande lag (A-lag, F03, F06, F08, P08) 2 poolspelande lag F10 och P10 och sa har vi
fotbollsskolan for barnen som ar fodda 2012.

SÄSONGEN SOM VARIT
A-laget har ju tillsammans med Wallgarda IK kort pa med traningar och matcher pa Idrottsplatsen i
Bottnaryd och pa Spafors IP. I tabellen blev vi 5a och pa 16 matcher blev det 7 vinster och 22 inspelade
poang. Anna Karlsson kommer att aven nasta ar fortsatta att trana A-laget. Malsattningen tills nasta ar att
vara ett topplag i div 6 Jonkoping.
Vi har haft manga ungdomslag igang och valdigt kul att pa tisdagar och torsdagar se allt myller pa planerna
da alla barn tranar. For flera av lagen har det varit valdigt bra resultat men huvudsaken ar barnen tycker att
det ar kul att komma upp till idrottsplatsen och trana och spela matcher. Vill ge ett stort tack till alla
tranare/ledare/funktionarer som har gjort ett otroligt bra jobb, utan er hade det inte fungerat. Vill ocksa ge
ett stort tack till vara sponsorer som ser till att vi kan halla igang lag med bollar, utrustning, planskotsel och
cupspel. Vill ocksa namna vara ungdomsdomare som har varit riktigt duktiga, stort tack till er alla.

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER
Ett valdigt trevligt tillskott blev det med vart yngsta lag (2012orna) dar det borjade hela 23 st. barn. En bra
grund att bygga vidare pa. Ett annat lag som verkligen stack ut med fina resultat var vart F08 lag som gick
obesegrade genom hela hostsasongen sa dom har verkligen utvecklats at ratt hall.
Alla lagen har under aret saval tranat hart, kampat pa bra pa matcherna och utvecklats tillsammans.

NÄSTA SÄSONG
Under nasta sasong sa kommer en ny kull med barn fodda 2013 som skall bli kul att folja. Aven F10 och P10
kommer att borja med seriespel.

STYRELSEN
Ördforande: Stefan Svahn
Sekreterare: David Öskarsson
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Ungdomsansvarig: Erik Kjellberg
Ledamot: Daniel Viscovich

Kassor: Susanne Karlsson

FRIIDROTTEN
Friidrotten

ANTAL AKTIVA
Vi har 15–20 aktiva ungdomar som tranar regelbundet, medan tavlingsintresset som vanligt ar samre. Vi har
ocksa ett antal aktiva veteraner, medan seniorsidan ar ”tom”. Vi har ocksa c: a 20 funktionarer igang.

SÄSONGEN SOM VARIT
Vi har arr. Bottnarydskastet for 21: a aret i foljd, samt aven VSM i Kastmangkamp (ihop med IKHP och LSSK).
Vi har ocksa arr. KM i Slagga samt nagra Castorama och ytterligare nagon resultattavling.

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER
Som vanligt Bottnarydskastet, som i ar gynnades av perfekta vaderleksforhallanden, med stralande sol och
ratt vind for diskus. Daniel Stahl var i kanonform och satte ju ett fantastiskt Svenskt Rekord med 71,86, som
ar det basta resultatet som nagon gjort pa 11 ar. Det ar bara 3 man i hela varlden som har kastat langre
nagonsin. Ett skapligt banrekord, eller hur? Banrekord blev det aven i kvinnornas spjut, med 58,53 av
islandska Asdis Hjalmsdottir. Island hade f.o. en minst sagt bra dag med segrar aven i slagga (Hilmar Örn
Jonsson, 73,96) och spjut (Dagbjartur Dadi Jonsson, 78,30). Kula vanns av Mesud Pezer, BIH med goda 20,69.
Övriga segrare bland kvinnorna blev Fanny Roos i kula med 18,18, Vanessa Kamga i diskus med 57,00 och
Ida Storm i slagga med 70,00. Det blev ytterligare 2 nationsrekord, danskt rekord i diskus av Kathrine Bebe
med 56,21 och norskt juniorrekord av Elisabeth Rosvold, ocksa i diskus med 52,13. Det noterades inte
mindre an 20 nya personrekord och ytterligare 21 nya sasongsbasta, vilket bevisar att forhallandena var
perfekta. Som vanligt var det ett stort Int. delt. med tavlande fran 11 lander, utover Sverige. Vi fick valdigt
mycket berom for tavlingen fran alla hall, vilket inte minst senare visade sig da Bottnarydskastet
tilldelades ”Arets Hederspris” vid Friidrottsgalan, ett unikt pris som inte delats ut pa 10 ar, motivering finns
pa var hemsida. Vi tackar aterigen vara trogna sponsorer och funktionarer som mojliggor denna kastgala.

PRESTATIONER/RESULTAT
Vi har inte tavlat lika mycket i ar som vanligt, men nagra VSM-medaljer har det i alla fall blivit, narmare
bestamt 7 st. dar Inge har tagit 3 silver och 2 brons, Roger har 1 silver och Stefan 1 brons.

NÄSTA SÄSONG
Vi planerar for Bottnarydskast nr 22, prel. datum 27–28/6. Vi raknar med att aterigen fa se Daniel Stahl har,
kanske kan vi da fa uppleva ett nytt varldsrekord pa Bottnaryds IP? Vi har ocksa forhoppningar om att med
kommunens hjalp fa till en helt ny diskusbur. Eventuellt ska vi aterigen arrangera VSM i Kastmangkamp.

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: Svenska Dagbladets bragdguld gick till orienteringen genom suverana Tove Alexandersson.
Da passar det att aven dela ut sma bragdguld till alla orienterare i Bottnaryds IF som tranar, tavlar,
arrangerar och engagerar sig i sporten ocksa. Tavlat har vi gjort fran 6 april till 10 november i cirka 30
tavlingar och ungefar 100 starter. Lika mycket aktiviteter hade veteranerna i klubben, med cirka 24 tavlingar
och exakt 100 starter. Veteranerna arrangerade den 30 oktober avslutnings tavling med 130 startande pa
var ny ritade Brittebokarta. Klubben ordnade ocksa den 16 maj en etapp pa ungdomens 5 dagars i samhallet
med 165 startande. Ö-ringen 2019 bjod pa bra vader i Norrkoping och lockade sju deltagare fran var klubb,
drygt 21 000 orienterare deltog totalt. En stor nyhet pa slutet av aret, var att ar 2023 kommer Ö-ringen till
Jonkoping och med BIF som en av de 20 arrangorsklubbarna. Kongmo kavlen avgjordes som vanligt
kristihimmelsfardsdags morgonen i Algaryd med hela 12 lag som fullfoljde. Natur-passet som ar ett satt for
alla att lara kanna naturen runt sin hembygd, lockade 27 att prova pa. Vara klubb-masterskap arrangerades
pa en och samma dag den 12 oktober och med en trevlig gemensamhets kvall med mat och nostalgi, genom
att bland annat titta pa foto fran klubbens anrika historia.
Klubbmästare 2019:

Dag orientering HD 14-cup: Magnus Persson D12: Tova Persson D10:
Sofia Kilander. Nattorientering HD 14-cup: Pierre Figéus

Vandringspriset Älghornet-Klubbmästarbäst 2019:

Erik van der Mieden

SKIDOR: Visst finns det entusiaster och dom tuffaste av dessa maste vara langskidakare som utovar sin
idrott pa vara breddgrader. Men anda sa har klubben haft framgangar och verksamhet 2019. Framforallt sa
fixade Peter Arnesson och Johan Granath ett SM brons till Bottnaryds IF i seniorklassen pa stafetten
skidorientering i Östersund i februari. Skidungdomarna fick aven chans att aka fyra zontavlingar pa
konstsnoanlaggningar runt Jonkoping. Men vi var den enda klubb som arrangerade zontavling pa natursno
den 31 januari med 49 deltagare, kanske rent av den enda skidtavling i sodra Sverige pa riktig sno denna
vinter. Vasaloppet har som vanligt lockat deltagare fran klubben. Sju tappra killar korde kanske for dom
tuffaste nio milen pa mycket lange i Vasaloppet. Aven pa dom ovriga skidloppen pa Vasaloppsveckan fanns
det deltagare fran klubben. Sa fantastiskt bra kampat av alla klubbens skidentusiaster detta snofattiga 2019.
STIG LUNDINS PRIS 2019 tilldelas:
Nominering

Leif Götesson

” Gemensamma bussresan varje år till Vasaloppet som Leif arrangerar, är och för blir en
jätteinsats för klubbens åkare och längdskidåkning över lag ”

Vi vill ocksa uppmarksamma att under 2019 gick en av klubbens stora ledargestalter bort av alder av 89 ar
Per-Erik ”Pelle” Persson
Han var en stor resurs genom aren med sitt engagemang i framfor allt i stora skidor och orienteringstavlingar for
BIF. Aven ledare nar klubben i orientering var en av Sveriges ba sta. Motionsverksamheten genom spardragning och
kartor. Han var pa aldre dagar aven mycket engagerad i andra aktiviteter i klubben och for bygden. Tack for allt.

STYRELSEN
Ördforande: Hakan Gustavsson
Ledamot: Christian Wigren
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Kassor: Johanna Nojd
Ledamot Christian Melin

Ledamot: Jennie Persson
Ledamot Ulf Persson

RALLARLOPPEN
Rallarloppe n

RALLARLOPPET
Rallarloppet 2019 kommer att ga till historien som ett av de tyngre och kampigaste Rallarloppen. Den
senaste veckans mildvader holl i sig aven under Rallarlopps sondagen 17 februari, och dagen bjod flertal
plusgrader samt dis och gravader. Men som ni kampade i det sega blotklister foret som radde. Hallbystugans
konstsnospar som ar Rallarloppets reservbana blev en tuff utmaning dar man som akare inte fick manga
meter gratis. Vi kunde trots detta konstatera att det var manga glada, om an forstaeligt trotta a kare i
malfallan. Ett Rallarlopp som sag Erik Nero Mullsjo SÖK vinna overlagset i herrarnas huvudklass och ta sin
andra Rallarlopps seger. Selma Moqvist Savedalens AIK vann aven hon klart damernas huvudklass.
Men vi tror och hoppas att manga utav er som kampade i mal kunde kanna er som segrare efter den rejala
provningen som arets Rallarlopp blev.

CYKELRALLARN
Vilken fantastisk dag det blev! Nastan tangerat deltagarrekord, strax over 700 deltagare. Som vanligt en
harlig mix av glada, nervosa, frustrerade och trotta mtb-cyklister fran nyborjare till elitakare, och sist men
inte minst over hundra funktionarer med humoret pa topp. I herrklassen blev det dubbelt IKHP med Anders
Ljungberg som etta och Michael Stjernqvist som tvaa. Damklassen vanns av Erica Zetterlund fran Hjo med
Ingrid Kjellstrom som tvaa

LÖPRALLARN
Loprallarn ar i mal, liksom tavlingsaret 2019
Det blev repris pa segrare fran forra aret. Jenny Johannesson och Öscar Claesson vann dam respektive
herrklassen GRATTIS.
Öscar passade ocksa pa att putsa sitt egna banrekord.
Som vanligt hojer barnen trivselfaktorn pa tavlingen, med mycket spring och gladje.

RALLARFESTEN
Hade vi som vanligt pa VIP Vastra Jara dar koksmastare Gradde bjod pa ett valsmakande julbord
Funktionarer, sponsorer och markagare fick information fran RallarLoppsaret 2019 och vad som kommer
att handa 2020.
RallarLoppet
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16/2

CykelRallarn

31/5

LopRallarn

13/9

GYMNASTIKEN
Gymna stike n

ANTAL AKTIVA
Motionsgympan som bedrivits på måndagar och onsdagar, där deltar 20–40 män och kvinnor varje gång.
Barngymnastiken hade under våren 40 barn och under hösten 50 barn.

SÄSONGEN SOM VARIT
Barngymnastiken har utvecklats mycket under aret. Varterminen bestod av 2 grupper med barn i aldrarna
3–7 ar, familjegympa for de yngre och aventyrsgympa for de aldre. Frida Lagerlof, Emma Axelsson, Madelene
Wilbertsson, Emeli Widegren och Yvonne Wikberg var ledare i dessa tva grupper.
Under hostterminen deltog ca 50 barn i aldrarna 2–6 ar i familjegympan och aventyrsgympan. Under denna
termin deltog aven Anja Sternudd som ledare. Gympan har varit valdigt uppskattad och en sak som barnen
ser fram emot.
Som vanligt under mandagar och onsdagar ar pulsen hog i Bottnarydsskolans gymnastiksal. Dar svettas
mellan 20–40 gymnaster under ledning av Anna Lyseback och Lena Sterner. Vi anvander taktfast musik for
att bli riktigt peppade. Narvaron ar hog och manga missar inte en gang.

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER
Frida och Madelene deltog under våren i en Baskurs för Barngymnastikledare. Lena och Anna var som
vanligt på inspirationsdag i Växjö i augusti, där vi fick med oss några nya rörelser och lite tips på
inspirerande musik.
Vår avslutning gick i år till Åros Kvarn. Efter en lättare vandring i försommargrönska intogs en macka i
kaféet

PRESTATIONER/RESULTAT
Vi i styrelsen vill tacka alla ledare. Utan er hade vi ingen verksamhet. Extra roligt med alla unga mammor
som engagerar sig.

NÄSTA SÄSONG
I vår kommer vi starta ytterligare en barngympagrupp så det finns intresse och stort engagemang i
föreningen och det är väldigt inspirerande.

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 pa ett aktivt satt paverka 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 drygt 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.bottnarydsif.se

HUR BLI NY MEDLEM?
1. Ga in pa www.bottnarydsif.se
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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