BIF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
KALLELSE TILL DIGITALT ÅRSMÖTE FÖR ALLA MEDLEMMAR. LÄNK PÅ
HEMSIDAN, START 23:E FEBRUARI KL 19:00. VÄLKOMMEN.
2020 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 686 medlemmar inskrivna vilket ar en fantastisk siffra for ett litet samhalle
med 717 invanare. Vi ar sa klart mycket glada for detta da det aterigen ar en okning med 11% mot foregaende ar.
Delvis beror detta pa en mer komplett registrering av medlemmar samt fler medlemmar fran vart nya omrade.

ÅRET SOM GÅTT
Manga kommer minnas 2020 som ett ”skitar” vilket inte ar konstigt ur manga aspekter inte minst det idrottsliga.
Även vi blev drabbade med kraftigt minskade ungdomsaktiviteter och de flesta av arrangemangen installda. Det
som trots allt varit positivt ar att foreningen kunnat stanna upp ”hamta andan” genom att slutfora pagaende
projekt. Vi har ocksa fatt tid att reflektera over var organisation och hur vi kan forandra for att bli mer relevanta.
Genomforda projekt under 2020, samtliga bidragsfinansierade:
• Utökat arrende (Ny-asfalterad parkeringsplats samt for vindskydd grillplatsomrade)
• Ny belysning (Ytter och inner belysning i klubbstugan)
• Hinderbana (Klar for Seniorer)
• Internet (Fiber indraget till klubbstugan)
• Nya Fotbollssarger (2st 3-manna sargade planer satts upp permanent)
Kommande och pagaende projekt 2021:
• Ny Grillplats med Vindskydd (Ny stor grillplats under tak, samt 3 stora vindskydd)
• Ny Frisbeegolf bana (9-halsbana med TEE:s och SM-korgar)
• Hinderbana (Fardigstallas for juniorer)
• Uteförråd (Uppforande av vagg samt skjutdorr for att rama in uteforradsdelen)
• Terrass (Uppfora tak over terrass mot konstgrasplan)

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER
Bottnarydskastet som kunde genomforas pa ett galant och Coronasakert satt. Invigning av var nya Hinderbana
for seniorer. Äsfaltering av parkeringsplatsen.
Vara vandringspriser:
Bottnaryds företagarnas vandringspris for 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 for 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 for 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.”
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STYRELSEN
Styrel sen

ÅRET SOM GÅTT
Genomfort 10 protokollforda moten.

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER
Vara sektioner arbetar vidare pa ett fortjanstfullt satt med vara barn/ungdomar trots arets tuffa forutsattningar
med pandemin. Den positiva andan inom sektionerna har trots allt varit hog vilket gjort att man hittat nya vagar
for att halla idrotten igang sa langt som mojligt i enlighet med radande riktlinjer. Nagra av arets hojdpunkter:
•
•
•
•
•

Äktiv orienteringssektion med manga nya barn
Bottnarydskastet genomfordes for 22:e aret i rad.
Manga nya barn fran andra kulturer har gett ett positivt tillskott till fotbollen
Ca 40 barn i barngymnastiken
Lopargrupp for lopare i alla nivaer kors alla torsdagar kl. 18:00

STÖD DIN FÖRENING 2021
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 2021
Befintliga medlemmar far en inbetalningslank via mail i borja av aret. Vid betalning ar det viktigt att man foljer
instruktionerna. Medlem som inte har tillgang till att betala digitalt har som ansvar att sjalv kontakta foreningen
for manuell betalning.
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: Joakim Tinnis
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FOTBOLLEN
Fotbolle n

ANTAL AKTIVA/LAG
• 90 aktiva barn/ungdomar, 18 Ä–lagspelare i BIF/IKW och 22 ledare/funktionarer.
• 5 seriespelande lag (Ä-lag, F07, P08 F10 och P10) och sa har vi fotbollsskolan for barnen som ar fodda 2012 och
2013 som har tranat varje vecka.

SÄSONGEN SOM VARIT
Med Corona som slog till mot oss i varas sa blev inte denna sasong som vi hade tankt oss. Älla varens matcher och
cuper stalldes in och vara forsta matcher spelades i augusti. Blev istallet en enkelserie for alla vara seriespelande
lag.
Ä-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 9a och pa 9 matcher blev det 2 vinster och 6 inspelade poang. Var en tuff borjan pa
sasongen men spelade upp sig och det blev en bra avslutning med 4–0 mot Tord FC.
Vi har haft manga ungdomslag igang och valdigt kul att pa tisdagar och torsdagar se och hora alla barn pa
planerna. 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/domare 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.

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER
Under 2019 och 2020 sa har det borjat manga nya killar och tjejer i blandade aldrar fran flera olika lander och
kulturer. Det har varit ett otroligt positivt tillskott till verksamheten och har hjalp alla barn att utvecklats som
fotbollsspelare och manniskor.
Ett lag som verkligen stack ut med fina resultat var vart F10 lag som vann nastan alla sina matcher och flera med
2 siffrigt. Älla 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 2014 som skall bli kul att folja. Vi hoppas att vi kan
kora var fotbollsskola i sommar och haller pa att planera traningslager till varen.

STYRELSEN
Ördforande: Stefan Svahn
Ungdomsansvarig: Par Blomqvist
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Kassor: Susanne Karlsson

Sekreterare: David Öskarsson

Ledamot: Daniel Viscovich, Thomas Gotvik.

FRIIDROTTEN
Friidrotten

ANTAL AKTIVA
Vi har ca: 15 aktiva ungdomar som tranar regelbundet, bade inne och ute. Pa seniorsidan har vi bara Pontus Lantz
som ar aktiv, medan vi har hela 15 veteraner som har genomfort nagon eller nagra tavlingar under aret. Vi har
ocksa ca: 20 funktionarer som ar igang vid ex. Bottnarydskastet.

SÄSONGEN SOM VARIT
Som alla vet har ju Corona-pandemin stallt till det for bade arrangorer och tavlande, och de flesta tavlingar runt
om i varlden har ju blivit installda. Vi lyckades mot alla odds att genomfora det 22: a B-kastet i foljd och aven ett
separat B-kast Junior, om an med harda restr. ex. ingen publik och ingen servering. Eftersom sa gott som alla plan.
tavlingar blivit installda har vi istallet varit mycket flitiga med egna tavlingar pa hemmaplan, hela 10 st. har
genomforts. Dessutom har ungdomarna kort flera klubbtavlingar i samband med traningarna.

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER
Som vanligt ar ju Bottnarydskastet arets hojdpunkt, aven om det inte var sig riktigt likt i ar p.g.a. pandemin. Det
var lange ovisst om vi overhuvudtaget skulle kunna kora nagon tavling. Vi kunde ju inte satsa pa nagot
internationellt motstand till var svenska elit, men anda kom det 5 deltagare fran vara grannlander. Vi var ju
beredda pa mycket langa diskuskast av Daniel Stahl efter hans fantastiska rekord (71,86) forra aret. Tyvarr var
det vindstilla i ar och han stannade pa for honom blygsamma 64,92, med Simon Pettersson strax efter pa 63,63.
Kula vann Wictor Petersson pa goda 19,91 och slagga vann Öscar Vestlund pa 68,90. I spjut fick vi se ett nytt fint
banrekord, da Kim Ämb klamde i med hela 82,29. Pa kvinnliga sidan vann Fanny Roos kula pa fina 18,55, diskus
vann Emma Ljungberg pa 54,64 och slagga vanns av Tracey Ändersson med 64,79. Även har fick vi ett mycket fint
banrekord i spjut, da Äsdis Hjalmsdottir kastade hela 62,66. For att det inte skulle bli for mycket folk pa IP korde
vi en separat tavling for 19 och 17 ar (Bottnarydskastet Junior 30/8), dar det ocksa noterades manga fina resultat.
Det blev ocksa en extra klass for 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 vara trogna
sponsorer som aven i ar stallde upp, trots alla problem. Tack aven till alla funktionarer for ett som vanligt
suverant jobb

PRESTATIONER/RESULTAT
Det har ju blivit valdigt tunnsatt med tavlingar, utover vara egna arr. IVSM kunde dock genomforas och dar tog
Inge Melin brons i kula for M 75, sa vi blev inte utan nagon VSM-medalj i ar heller (Stora VSM stalldes in). Stora
VDM kunde inte genomforas som planerat, utan fick istallet koras pa resp. klubbs hemmaplan. Dar deltog vi flitigt
och plockade hem inte mindre an 24 medaljer, varav 7 guld. Sa gott som alla kretsmasterskap har dock kunnat
genomforas, och dar har vi haft en hel del deltagare, och gladjande nog flera ungdomar.

NÄSTA SÄSONG
Vi planerar for det 23:e Bottnarydskastet den 10–11/7. Vi hoppas att pandemin har klingat av och att alla har fatt
sina vaccinsprutor da, sa att vi kan genomfora tavlingen under normala omstandigheter. Vi kommer sakert ocksa
att kora ett antal andra tavlingar, bl.a. KM i slagga

STYRELSEN
Ördforande: Sonny Stridh

Kassor: Sonny Gustavsson

Protokollsekr.: John Rising

Ledamot: Roger Hegg-Stridh
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Sekreterare: Goran Holst
s

SKIDOR & ORIENTERING
Skidor & Orie ntering

Vi borjar med klubbens skidverksamhet detta egendomliga ar med kanske den sno och kold fattigaste
vintern nagonsin. Men var skidsasong hann inte drabbas av Corona som slog till forst efter Vasaloppet. Sa
fyra akare fran klubben kunde kora detta klassiska skidlopp med bra tider.
Örienteringen da, detta ar? De vanliga tavlingarna blev inget av, men sent pa hosten kunde det genomforas
ett fatal arrangemang med begransat antal deltagare med starttider lagt over hela dagen, utan nagra
samlingar. En handfull deltagare fran BIF var med och sprang dessa tavlingar. Dom stora evenemangen
uteblev som 10-mila och Ö-ringen, och inte kunde vi arrangera nagra Rallarlopp. Det gladjande som man
kan hitta i Corona morkret ar att vi kunde arrangera klubbens interna sma tavlingar som bland annat
jubilerande Kongmo Kavlen som firade 40 ar, som arrangerades av familjen Sterner, sexton lag deltog denna
soliga kristihimmelsfardsdag. Ä ven varan sommar nar tavling kunde genomforas som veckans bana, och sa
genomfordes aven veteran orienteringen vecka fyrtiotre. Med cirka attio deltagare pa varje arrangemang.
Naturpasset blev ett rejalt rekord ar med hela sextiotva inlamnade resultat, kanske ville man rora pa sig och
det var ocksa smitt sakert i dessa tider att vistas i Bottnaryds harliga natur. En lyckad satsning var ocksa
nyborjar och ungdoms traningar pa torsdags kvallarna da vi var ett tjugotal barn och foraldrar som larde sig
orientering pa ett lekfullt enkelt satt, vi kommer hogst troligt fortsatta nu till varen. Ä rets klubbmasterskap
blev en eftermiddag och kvall pa Brittebo lagergard. Forst dag orientering och sedan bjuds det pa mat och
tillbaka blickar pa gamla tider i klubbens anrika historia. Sedan genomfordes ett natt klubbmasterskap i
Svanso skogarna. En lyckad och trevlig klubbgemenskap, sa Klubbmastare 2020 for Bottnaryds IFs
orienterare ar:
Dag HD 14-cup Lena Sterner
D10
Sofia Kilander

Natt HD 14-cup

Lars Fransson
Segrare i
Älghorns Cup 2020/Bäst Dag o Natt
Johan Edström

H10

Olle Ronnemo

D8

Maja Helgesson

H8

Alfred van der Meiden

Sektionens Stig Lundins vandringspris som tilldelas for framgang 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 ar gammal i november. Bengt-Erik var engagerad
ledare i manga ar under klubbens storhets tid och en av pionjarerna for orienteringsidrotten i Bottnaryd.
Ett Tack och Tankar fran oss alla
STYRELSEN
Ördforande: Hakan Gustavsson.

Kassor: Johanna Nojd

Ledamot: Christian Wigren

Ledamot: Christian Melin
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Ledamot: Christopher Svensson
Ledamot: Ulf Persson

RALLARLOPPEN
Rallarloppe n

RALLARLOPPET
INSTÄLLT, snon kom aldrig. Jo, den la sig faktiskt lite kring 26/2 men tyvarr alldeles for lite. Mildvader strax efter
gjorde att vi aven fick stalla in ReservRallarn ocksa som vi tankt genomfora 15/3.

CYKELRALLARN
INSTÄLLT, i mars- april eskalerade covid19 och riktlinjer, rekommendationer fran folkhalsomyndigheten gjorde
att vi tog vart ansvar och stallde in arets CykelRallare

LÖPRALLARN
INSTÄLLT, aven LopRallarn fick vi stalla in pa grund av covid19. Det sag ganska ljust ut med smittlaget men i dessa
tider kan man inte vara nog sa forsiktig.

RALLARFESTEN
INSTÄLLT, 2020 vill vi som tavlingsarrangor ÄLDRIG se igen. Hoppas att vi snart kan ta nya tag med nya
arrangemang. Vi planerar for att arrangera nya spannande banor och losningar. Tyvarr ser vintern 2020–21 ut att
bli tavlingslos men vi planerar for en harlig CykelRallare, hall ut och halla avstandet.
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GYMNASTIKEN
Gymna stike n

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

SÄSONGEN SOM VARIT
Under varen startades en ny barngympagrupp. Johanna Nojd och Mathilda Tinnis drog igang familjegympa for
barn fodda 2017. Familjegympa innebar att en foralder ar med barnet hela gympapasset. Utover det fortsatte
Mimmi Bagenfalk, Frida Lagerlof och Emma Äxelsson med familjegympa for barn fodda 2015-2016.
Äventyrsgympa for de aldsta barnen fodda 2013-2014 leddes av Emma Äxelsson, Madelene Persson och Yvonne
Wikberg. Dar deltar barnen utan foraldrar. Malet med barngympa ar att barnen for det forsta ska tycka det ar
roligt att rora pa sig, men aven att ova de 12 motoriska grundformerna pa olika satt.
Motionsgymnastiken pa mandag- och onsdagskvallar har fortsatt som vanligt under Änna Lyseback och Lena
Sterners ledning. Entusiasmen och deltagandet har varit stort. Bade unga och gamla, man och kvinnor deltar.
Tyvarr var vi tvungna att avsluta terminen redan i mitten av mars, bade for barngympan och motionsgympan pga
det radande sjukdomslaget i varlden. Även en kurs som tre barngympaledare var anmalda till blev installd.
Infor hosten planerade vi gympa for bade barn och vuxna. Barngympan drog igang med familjegympa och
aventyrsgympa. Vi hann en bit in i terminen innan vi var tvungna att stalla in igen. Motionsgympan holl igang
under september och oktober innan det blev stopp.

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER
xx

PRESTATIONER/RESULTAT
Gymnastiksektionen vill tacka alla engagerade ledare som helt ideellt lagger tid och kraft pa gymnastik for alla.

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

STYRELSEN
Ördforande: Lena Sterner

Kassor: Eva Gustavsson Sekreterare: Emma Äxelsson

Ledamot: Yvonne Wikberg

Ledamot: Änna 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 nastan 700 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. Klicka pa ”ny medlem” 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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