
     

BIF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

KALLELSE TILL DIGITALT ÅRSMÖTE FÖR ALLA MEDLEMMAR. LÄNK PÅ 

HEMSIDAN, START 23:E FEBRUARI KL 19:00. VÄLKOMMEN.  

2020 var a terigen ett fantastiskt a r med mycket aktiviteter, arrangemang och verksamhetsutveckling. Ö ppna 

bera ttelsen och la s vidare… 
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FÖRENINGEN 

Sida 1 

Före ninge n 

FAKTA 

BIF har under verksamhetsa ret haft 686 medlemmar inskrivna vilket a r en fantastisk siffra fo r ett litet samha lle 

med 717 inva nare.  Vi a r sa  klart mycket glada fo r detta da  det a terigen a r en o kning med 11% mot fo rega ende a r. 

Delvis beror detta pa  en mer komplett registrering av medlemmar samt fler medlemmar fra n va rt nya omra de.  

ÅRET SOM GÅTT 

Ma nga kommer minnas 2020 som ett ”skita r” vilket inte a r konstigt ur ma nga aspekter inte minst det idrottsliga. 

Ä ven vi blev drabbade med kraftigt minskade ungdomsaktiviteter och de flesta av arrangemangen insta llda. Det 

som trots allt varit positivt a r att fo reningen kunnat stanna upp ”ha mta andan” genom att slutfo ra pa ga ende 

projekt. Vi har ocksa  fa tt tid att reflektera o ver va r organisation och hur vi kan fo ra ndra fo r att bli mer relevanta. 

Genomfo rda projekt under 2020, samtliga bidragsfinansierade: 

• Utökat arrende (Ny-asfalterad parkeringsplats samt fo r vindskydd grillplatsomra de) 

• Ny belysning (Ytter och inner belysning i klubbstugan) 

• Hinderbana (Klar fo r Seniorer) 

• Internet (Fiber indraget till klubbstugan) 

• Nya Fotbollssarger (2st 3-manna sargade planer sa tts upp permanent) 

Kommande och pa ga ende projekt 2021:  

• Ny Grillplats med Vindskydd (Ny stor grillplats under tak, samt 3 stora vindskydd) 

• Ny Frisbeegolf bana (9-ha lsbana med TEE:s och SM-korgar) 

• Hinderbana (Fa rdigsta llas fo r juniorer) 

• Uteförråd (Uppfo rande av va gg samt skjutdo rr fo r att rama in utefo rra dsdelen) 

• Terrass (Uppfo ra tak o ver terrass mot konstgra splan) 

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER 

Bottnarydskastet som kunde genomfo ras pa  ett galant och Coronasa kert sa tt.  Invigning av va r nya Hinderbana 

fo r seniorer. Äsfaltering av parkeringsplatsen.  

Va ra vandringspriser: 

Bottnaryds företagarnas vandringspris fo r 2020 tilldelas Bengt Gustafsson 

”Bengt har alltid haft ett stort hjärta för föreningen. Han har jobbat såväl bakom kulisserna som i centrum, där den 
gemensamma nämnaren är hans drivkraft till att ta viktiga initiativ för att föreningens utveckling ” 

Tage Lööf´s uppmuntringspris fo r 2020 tilldelas Ida Karlsson 

”Ida har visat hög tränings vilja och har utvecklats mycket som spelare. Hon har också tagit ett stort ansvar i rollen 
som hjälpledare för ungdomar” 

Gösta Wessbergs minne Rune Karlssons ledarpris fo r 2020 tilldelas Göran Holst 

” Göran har sedan tidigt 80-tal ställt upp för föreningen i vått och torrt. Han har jobbat i skidsektionen, 
huvudstyrelsen men framförallt friidrottssektionen där han varit kassör i många år. Göran ställer plikttroget upp på 
föreningens olika arrangemang oavsett om det är en stor tävling eller en städdag på idrottsplatsen.” 

 



STYRELSEN 

Sida 2 

Styrelsen 

ÅRET SOM GÅTT 

Genomfo rt 10 protokollfo rda mo ten. 

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER 

Va ra sektioner arbetar vidare pa  ett fo rtja nstfullt sa tt med va ra barn/ungdomar trots a rets tuffa fo rutsa ttningar 

med pandemin. Den positiva andan inom sektionerna har trots allt varit ho g vilket gjort att man hittat nya va gar 

fo r att ha lla idrotten iga ng sa  la ngt som mo jligt i enlighet med ra dande riktlinjer. Na gra av a rets ho jdpunkter: 

• Äktiv orienteringssektion med ma nga nya barn  

• Bottnarydskastet genomfo rdes fo r 22:e a ret i rad. 

• Ma nga nya barn fra n andra kulturer har gett ett positivt tillskott till fotbollen 

• Ca 40 barn i barngymnastiken 

• Lo pargrupp fo r lo pare i alla niva er ko rs alla torsdagar kl. 18:00 

 

STÖD DIN FÖRENING 2021 

Fo r att kunna fortsa tta att bedriva och utveckla en aktiv fo reningsverksamhet beho ver vi din hja lp. 

Sto d genom att: 

• Bli ledare eller funktionär i en sektion. Vi hja lper dig med allt du beho ver fo r att lyckas. 

• Bli medlem på Club-Intersport. Se mer info pa  www.intersport.se/club-intersport/ 

• Prenumerera på spel i hemmavinsten/gräsroten. La s mer pa  www.bottnarydsif.se/sida/?ID=251597 

RUTIN MEDLEMSAVGIFT 2021 

Befintliga medlemmar fa r en inbetalningsla nk via mail i bo rja av a ret. Vid betalning a r det viktigt att man fo ljer 

instruktionerna. Medlem som inte har tillga ng till att betala digitalt har som ansvar att sja lv kontakta fo reningen 

fo r manuell betalning.  

Nya medlemmar anso ker om medlemskap pa  va r hemsida och fa r da refter ett inbetalningskort och no dva ndiga 

instruktioner. 

Medlemsavgift: Vuxna 200: - Ungdom (t.o.m. 19 år)/Pensionär 150:-  Familj 400:-  

STYRELSEN 

Ördfo rande: Fredrik Lantz  Vice Ördfo rande: Sonny Stridh  Kasso r: Susanne Karlsson 

Sekreterare: Pierre Fige us Ledamot: Johan Edstro m   Suppleant: Viktor Barje 

Suppleant: Joakim Tinnis 

http://www.intersport.se/club-intersport/
file:///C:/Privat/www.bottnarydsif.se/sida/%3fID=251597


FOTBOLLEN 

Sida 3 

Fotbolle n 

ANTAL AKTIVA/LAG 

• 90 aktiva barn/ungdomar, 18 Ä–lagspelare i BIF/IKW och 22 ledare/funktiona rer. 

• 5 seriespelande lag (Ä-lag, F07, P08 F10 och P10) och sa  har vi fotbollsskolan fo r barnen som a r fo dda 2012 och 
2013 som har tra nat varje vecka. 

SÄSONGEN SOM VARIT 

Med Corona som slog till mot oss i va ras sa  blev inte denna sa song som vi hade ta nkt oss. Älla va rens matcher och 

cuper sta lldes in och va ra fo rsta matcher spelades i augusti. Blev ista llet en enkelserie fo r alla va ra seriespelande 

lag. 

Ä-laget har ju tillsammans med Wallga rda IK ko rt pa  med tra ningar och matcher pa  Idrottsplatsen i Bottnaryd och 

pa  Spafors IP. I tabellen blev vi 9a och pa  9 matcher blev det 2 vinster och 6 inspelade poa ng. Var en tuff bo rjan pa  

sa songen men spelade upp sig och det blev en bra avslutning med 4–0 mot Tord FC. 

Vi har haft ma nga ungdomslag iga ng och va ldigt kul att pa  tisdagar och torsdagar se och ho ra alla barn pa  

planerna. Fo r flera av lagen har det varit va ldigt bra resultat men huvudsaken a r barnen tycker att det a r kul att 

komma upp till idrottsplatsen och tra na och spela matcher. Vill ge ett stort tack till alla 

tra nare/ledare/funktiona rer/domare som har gjort ett otroligt bra jobb, utan er hade det inte fungerat. Vill ocksa  

ge ett stort tack till va ra sponsorer som ser till att vi kan ha lla iga ng lag med bollar, utrustning, plansko tsel och 

cupspel. 

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER 

Under 2019 och 2020 sa  har det bo rjat ma nga nya killar och tjejer i blandade a ldrar fra n flera olika la nder och 

kulturer. Det har varit ett otroligt positivt tillskott till verksamheten och har hja lp alla barn att utvecklats som 

fotbollsspelare och ma nniskor. 

Ett lag som verkligen stack ut med fina resultat var va rt F10 lag som vann na stan alla sina matcher och flera med 

2 siffrigt. Älla lagen har under a ret sa va l tra nat ha rt, ka mpat pa  bra pa  matcherna och utvecklats tillsammans. 

NÄSTA SÄSONG 

Under na sta sa song sa  kommer en ny kull med barn fo dda 2014 som skall bli kul att fo lja. Vi hoppas att vi kan 

ko ra va r fotbollsskola i sommar och ha ller pa  att planera tra ningsla ger till va ren.  

STYRELSEN 

Ördfo rande: Stefan Svahn  Kasso r: Susanne Karlsson  Sekreterare: David Öskarsson 

Ungdomsansvarig: Pa r Blomqvist   Ledamot: Daniel Viscovich, Thomas Go tvik. 



FRIIDROTTEN 

Sida 4 

Friidrotten 

ANTAL AKTIVA 

Vi har ca: 15 aktiva ungdomar som tra nar regelbundet, ba de inne och ute. Pa  seniorsidan har vi bara Pontus Lantz 
som a r aktiv, medan vi har hela 15 veteraner som har genomfo rt na gon eller na gra ta vlingar under a ret. Vi har 
ocksa  ca: 20 funktiona rer som a r iga ng vid ex. Bottnarydskastet. 

SÄSONGEN SOM VARIT 

Som alla vet har ju Corona-pandemin sta llt till det fo r ba de arrango rer och ta vlande, och de flesta ta vlingar runt 
om i va rlden har ju blivit insta llda. Vi lyckades mot alla odds att genomfo ra det 22: a B-kastet i fo ljd och a ven ett 
separat B-kast Junior, om a n med ha rda restr.  ex. ingen publik och ingen servering. Eftersom sa  gott som alla plan. 
ta vlingar blivit insta llda har vi ista llet varit mycket flitiga med egna ta vlingar pa  hemmaplan, hela 10 st. har 
genomfo rts. Dessutom har ungdomarna ko rt flera klubbta vlingar i samband med tra ningarna. 

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER 

Som vanligt a r ju Bottnarydskastet a rets ho jdpunkt, a ven om det inte var sig riktigt likt i a r p.g.a. pandemin. Det 
var la nge ovisst om vi o verhuvudtaget skulle kunna ko ra na gon ta vling. Vi kunde ju inte satsa pa  na got 
internationellt motsta nd till va r svenska elit, men a nda  kom det 5 deltagare fra n va ra grannla nder. Vi var ju 
beredda pa  mycket la nga diskuskast av Daniel Sta hl efter hans fantastiska rekord (71,86) fo rra a ret. Tyva rr var 
det vindstilla i a r och han stannade pa  fo r honom blygsamma 64,92, med Simon Pettersson strax efter pa  63,63. 
Kula vann Wictor Petersson pa  goda 19,91 och sla gga vann Öscar Vestlund pa  68,90. I spjut fick vi se ett nytt fint 
banrekord, da  Kim Ämb kla mde i med hela 82,29. Pa  kvinnliga sidan vann Fanny Roos kula pa  fina 18,55, diskus 
vann Emma Ljungberg pa  54,64 och sla gga vanns av Tracey Ändersson med 64,79. Ä ven ha r fick vi ett mycket fint 
banrekord i spjut, da  Äsdis Hjalmsdottir kastade hela 62,66. Fo r att det inte skulle bli fo r mycket folk pa  IP ko rde 
vi en separat ta vling fo r 19 och 17 a r (Bottnarydskastet Junior 30/8), da r det ocksa  noterades ma nga fina resultat. 
Det blev ocksa  en extra klass fo r kvinnor, diskus, eftersom sa  gott som hela den svenska eliten i denna gren bad 
om att fa  komma hit och kasta, och det kunde vi ju inte neka dom till. Vi riktar ett varmt tack till va ra trogna 
sponsorer som a ven i a r sta llde upp, trots alla problem. Tack a ven till alla funktiona rer fo r ett som vanligt 
suvera nt jobb 

PRESTATIONER/RESULTAT 

Det har ju blivit va ldigt tunnsa tt med ta vlingar, uto ver va ra egna arr. IVSM kunde dock genomfo ras och da r tog 
Inge Melin brons i kula fo r M 75, sa  vi blev inte utan na gon VSM-medalj i a r heller (Stora VSM sta lldes in). Stora 
VDM kunde inte genomfo ras som planerat, utan fick ista llet ko ras pa  resp. klubbs hemmaplan. Da r deltog vi flitigt 
och plockade hem inte mindre a n 24 medaljer, varav 7 guld. Sa  gott som alla kretsma sterskap har dock kunnat 
genomfo ras, och da r har vi haft en hel del deltagare, och gla djande nog flera ungdomar. 

NÄSTA SÄSONG 

Vi planerar fo r det 23:e Bottnarydskastet den 10–11/7. Vi hoppas att pandemin har klingat av och att alla har fa tt 
sina vaccinsprutor da , sa  att vi kan genomfo ra ta vlingen under normala omsta ndigheter. Vi kommer sa kert ocksa  
att ko ra ett antal andra ta vlingar, bl.a. KM i sla gga 

STYRELSEN 

Ördfo rande: Sonny Stridh Kasso r: Sonny Gustavsson        Sekreterare: Go ran Holst  

Protokollsekr.: John Rising Ledamot: Roger Hegg-Stridh s 



SKIDOR & ORIENTERING 

Sida 5 

Skidor & Orie ntering  

Vi bo rjar med klubbens skidverksamhet detta egendomliga a r med kanske den sno  och ko ld fattigaste 

vintern na gonsin. Men va r skidsa song hann inte drabbas av Corona som slog till fo rst efter Vasaloppet. Sa  

fyra a kare fra n klubben kunde ko ra detta klassiska skidlopp med bra tider. 

Örienteringen da , detta a r? De vanliga ta vlingarna blev inget av, men sent pa  ho sten kunde det genomfo ras 

ett fa tal arrangemang med begra nsat antal deltagare med starttider lagt o ver hela dagen, utan na gra 

samlingar. En handfull deltagare fra n BIF var med och sprang dessa ta vlingar. Dom stora evenemangen 

uteblev som 10-mila och Ö-ringen, och inte kunde vi arrangera na gra Rallarlopp. Det gla djande som man 

kan hitta i Corona mo rkret a r att vi kunde arrangera klubbens interna sma  ta vlingar som bland annat 

jubilerande Kongmo Kavlen som firade 40 a r, som arrangerades av familjen Sterner, sexton lag deltog denna 

soliga kristihimmelsfa rdsdag. Ä ven va ran sommar na r ta vling kunde genomfo ras som veckans bana, och sa  

genomfo rdes a ven veteran orienteringen vecka fyrtiotre. Med cirka a ttio deltagare pa  varje arrangemang. 

Naturpasset blev ett reja lt rekord a r med hela sextiotva  inla mnade resultat, kanske ville man ro ra pa  sig och 

det var ocksa  smitt sa kert i dessa tider att vistas i Bottnaryds ha rliga natur. En lyckad satsning var ocksa  

nybo rjar och ungdoms tra ningar pa  torsdags kva llarna da  vi var ett tjugotal barn och fo ra ldrar som la rde sig 

orientering pa  ett lekfullt enkelt sa tt, vi kommer ho gst troligt fortsa tta nu till va ren. Ä rets klubbma sterskap 

blev en eftermiddag och kva ll pa  Brittebo la gerga rd. Fo rst dag orientering och sedan bjuds det pa  mat och 

tillbaka blickar pa  gamla tider i klubbens anrika historia. Sedan genomfo rdes ett natt klubbma sterskap i 

Svanso  skogarna. En lyckad och trevlig klubbgemenskap, sa  Klubbma stare 2020 fo r Bottnaryds IFs 

orienterare a r: 

Dag HD 14-cup  Lena Sterner     Natt HD 14-cup   Lars Fransson 

D10   Sofia Kilander        
          Segrare i 
H10   Olle Ronnemo       Älghorns Cup 2020/Bäst Dag o Natt 

         Johan Edström 

D8   Maja Helgesson        
     

H8   Alfred van der Meiden 

 

Sektionens Stig Lundins vandringspris som tilldelas fo r framga ng och ledarinsatser, tilldelas: Lena Sterner  

”Lena är engagerad i Jönköpings OL-allians och orienterings veteraner och troligen klubbens 

mest framgångsrikaste orienterare i O-ringen med flera etapp segrar. Lena är även aktiv skidåkare med flera 

Vasalopps starter” 

Sa  vill vi minnas Bengt-Erik Gustafsson som avled 97 a r gammal i november. Bengt-Erik var engagerad 

ledare i ma nga a r under klubbens storhets tid och en av pionja rerna fo r orienteringsidrotten i Bottnaryd. 

Ett Tack och Tankar fra n oss alla 

STYRELSEN 

Ördfo rande: Ha kan Gustavsson.  Kasso r: Johanna No jd  Ledamot: Christopher Svensson 

Ledamot: Christian Wigren  Ledamot: Christian Melin  Ledamot: Ulf Persson 



RALLARLOPPEN 

Sida 6 

Rallarloppe n 

RALLARLOPPET  

INSTÄ LLT, sno n kom aldrig. Jo, den la sig faktiskt lite kring 26/2 men tyva rr alldeles fo r lite. Mildva der strax efter 

gjorde att vi a ven fick sta lla in ReservRallarn ocksa  som vi ta nkt genomfo ra 15/3.  

CYKELRALLARN  

INSTÄ LLT, i mars- april eskalerade covid19 och riktlinjer, rekommendationer fra n folkha lsomyndigheten gjorde 

att vi tog va rt ansvar och sta llde in a rets CykelRallare  

LÖPRALLARN  

INSTÄ LLT, a ven Lo pRallarn fick vi sta lla in pa  grund av covid19. Det sa g ganska ljust ut med smittla get men i dessa 

tider kan man inte vara nog sa  fo rsiktig.  

RALLARFESTEN  

INSTÄ LLT, 2020 vill vi som ta vlingsarrango r ÄLDRIG se igen. Hoppas att vi snart kan ta nya tag med nya 

arrangemang. Vi planerar fo r att arrangera nya spa nnande banor och lo sningar. Tyva rr ser vintern 2020–21 ut att 

bli ta vlingslo s men vi planerar fo r en ha rlig CykelRallare, ha ll ut och ha lla avsta ndet.  



GYMNASTIKEN 

Sida 7 

Gymna stike n 

ANTAL AKTIVA  
 
Gymnastiksektionen har för närvarande 83 aktiva varav 40 är barn under 7 år.  

SÄSONGEN SOM VARIT  

Under va ren startades en ny barngympagrupp. Johanna No jd och Mathilda Tinnis drog iga ng familjegympa fo r 

barn fo dda 2017. Familjegympa inneba r att en fo ra lder a r med barnet hela gympapasset. Uto ver det fortsatte 

Mimmi Ba genfalk, Frida Lagerlo f och Emma Äxelsson med familjegympa fo r barn fo dda 2015-2016. 

Ä ventyrsgympa fo r de a ldsta barnen fo dda 2013-2014 leddes av Emma Äxelsson, Madelene Persson och Yvonne 

Wikberg. Da r deltar barnen utan fo ra ldrar. Ma let med barngympa a r att barnen fo r det fo rsta ska tycka det a r 

roligt att ro ra pa  sig, men a ven att o va de 12 motoriska grundformerna pa  olika sa tt.  

Motionsgymnastiken pa  ma ndag- och onsdagskva llar har fortsatt som vanligt under Änna Lyseba ck och Lena 

Sterners ledning. Entusiasmen och deltagandet har varit stort. Ba de unga och gamla, ma n och kvinnor deltar.  

Tyva rr var vi tvungna att avsluta terminen redan i mitten av mars, ba de fo r barngympan och motionsgympan pga 

det ra dande sjukdomsla get i va rlden. Ä ven en kurs som tre barngympaledare var anma lda till blev insta lld. 

Info r ho sten planerade vi gympa fo r ba de barn och vuxna. Barngympan drog iga ng med familjegympa och 

a ventyrsgympa. Vi hann en bit in i terminen innan vi var tvungna att sta lla in igen. Motionsgympan ho ll iga ng 

under september och oktober innan det blev stopp. 

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER  

xx 
 

PRESTATIONER/RESULTAT  

Gymnastiksektionen vill tacka alla engagerade ledare som helt ideellt la gger tid och kraft pa  gymnastik fo r alla. 

 

NÄSTA SÄSONG  

Som läget är nu vet vi inget om smittläget inför våren, men ändras det står vi i startgroparna. 

   

STYRELSEN  

Ördfo rande: Lena Sterner Kasso r: Eva Gustavsson Sekreterare: Emma Äxelsson 

Ledamot: Yvonne Wikberg Ledamot: Änna Lyseba ck  

 



INFORMATION TILL BLIVANDE MEDLEMMAR 

Sida 8 

Information till blivande medlemmar 

FÖRENINGEN 

Va lkommen till va r fo rening.  Ha r a r va ra viktigaste ma lsa ttningar: 

• Vi ska erbjuda alla intresserade i Bottnaryd en aktiv och rolig idrottsupplevelse, samt en mo jlighet att 

idrotta pa  sina villkor.  

•  Vi ska se till att alla ledare/tra nare ska vara utbildade fo r att kunna ge barnen/ungdomarna det ba sta och 

det senaste inom de idrotter som klubben a r verksamma inom.  

• Vi ska inte fokusera pa  resultatet na r det ga ller barn och ungdomar, i sta llet ska vi la gga kraft pa  

prestation utifra n egen fo rma ga. Detta ga ller ba de individuellt och fo r laget.  

•  Vi ska pa  ett aktivt sa tt pa verka kommun och privat verksamhet fo r att fa  fo rutsa ttningar att bedriva 

idrott i enlighet med va ra riktlinjer.  

• BIF ska uppfattas som ett attraktivt varuma rke vilket lokala fo retag ga rna vill fo rknippas med, och som 

samtliga medlemmar kan ka nna stolthet o ver.  

SEKTIONERNA 

BIF a r en fo rening med gamla anor, den bildades redan 1929 och har under en la ng tid varit en viktig del av 

Bottnaryds samha lle. Idag har fo reningen na stan 700 medlemmar uppdelat pa  fem sektioner.  

• Fotboll 

• Friidrott  

• Örientering  

• Skidor  

• Gymnastik  

Samtliga sektioner styrs av egen styrelse och har aktiva uto vare, med flest i fotboll och gymnastik. Skidor, friidrott 

och orientering a r i tilla gg ocksa  arrango rssektioner fo r olika evenemang ibland a nda upp till nationell niva . BIF 

sko ter sja lva underha llet av anla ggningen, sa va l skidspa r som gra sytor. Det kra vs ett sta ndigt arbete fo r att ha lla 

anla ggningen i trim med 7–8 st. aktiva fotbollslag, friidrottstra ningar, sto rre idrottsarrangemang mm. Detta a r 

endast mo jligt da  det finns en la ng tradition av ideellt arbete, na got som sta rkt sammanha llning och a r starkt 

utma rkande fo r va r fo rening.  

Mer information och kontaktpersoner hittar du pa  www.bottnarydsif.se 

HUR BLI NY MEDLEM? 

 

1. Ga  in pa  www.bottnarydsif.se 

2. Klicka pa  ”ny medlem” Fyll i alla uppgifter I formula ret, na r vi behandlat din anso kan fa r du ett mail med 

inloggningsuppgifter, instruktioner, prisniva  samt hur du betalar din medlemsavgift. 

Varmt Välkommen!! 


