
2015 
Bottnaryds IF har under verksamhetsåret haft 567 medlemmar vilket är en ökning med 9 %, 

det är en fantastisk siffra för ett samhälle som Bottnaryd med ca 720 invånare.  Vi är mycket 

glada för våra trogna medlemmar! 

Året som gått  
Vi har under våren gjort en större investering/renovering av köket i klubbstugan(ett särskilt 

tack till Werner och Arne) där sektionerna även bidragit med finansieringen. Vi genomförde 

även två arbetsdagar under året där vi snyggade till och genomförde bestämda projekt på ett 

bra sätt.  

Onsdagsgruppen har även varit aktiva och flitiga under året och hjälpt till med flera projekt 

för föreningen. Deltagande i 6 é juni firande och även arbetet kring julmarknaden är ett 

stående inslag. Vidare har i föreningen löpande ansvar för vandringsleder och för Stråkens 

badplats samt även våra egna spår runt idrottsplatsen. 

Vi tackar Motionskommittén som även detta år förtjänstfullt hållit i föreningens planering och 

upplägg av tipspromenader under vår och höst. Samverkan har skett med allianskyrkan, 

hembygdsföreningen, PRO, SPF, LRF samt sektionerna och huvudstyrelsen. Har varit något 

lågt men stabilt deltagande. 

Verksamhetshöjdpunkter 

Vi arrangerade för första gången en gemensam sommar/höst fest för våra aktiva barn och 

ungdomar. Det var hoppborgar, Seg Way, lotterier och en mycket uppskattad Tobbe trollkarl. 

Sektionerna visade upp sina verksamheter som gick ut på att alla som ville kunde prova på 

alla de olika idrotter vi kan erbjuda i föreningen. 

Bottnaryds företagarnas vandringspris för 2015 tilldelas Ingemar Gustafsson. 

Ingemar har med sitt outtröttliga engagemang och kunnande en förmåga att entusiasmera och 

inspirera. Ingemar har varit viktig del i Bottnaryds IF’s organisation under många år och vi 

hoppas på många fler…  

Tage Lööf´s uppmuntringspris för 2015 tilldelas Ella Ingström 

Ella har genom sitt glada och positiva inställning lockat och engagerat fler barn till att börja 

träna.  

Avslutningsvis vill Styrelsen tacka alla medlemmar, ledare, sponsorer för det gångna 

verksamhetsåret 2015 och önskar framgångsrikt och spännande idrottsår 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Styrelsen 
Året som gått 

Vi har haft 10 protokollförda möten samt två stormöten där samtliga sektioner deltagit och 

alla medlemmar varit välkomna. Det har varit mindre bra uppslutning på våra Stormöten och 

men stort engagemang och bra diskussioner på dessa möten under året har det varit. 

Verksamhetshöjdpunkter 

Våra sektioner arbetar vidare på ett förtjänstfullt sätt med våra barn/ungdomar och det är de 

som står för den egentliga idrottsverksamheten och vad som skett under året finns att läsa i 

sektionernas egna verksamhetsberättelser och man kan inta annat än att slås över det stora 

engagemang som finns i våra sektioner.  

För att nämna något så är det fantastiskt att Bottnarydskastet arrangerades för 17 é gången 

med många internationella deltagare. Vi har även våra numera kända Rallarlopp som består 

av skidor, cykel samt löpning som rullar på under året. Fotbollen har ett bra år bakom sig och 

så många som över 114 aktiva som spelat i något av våra fotbollslag under 

året…imponerande siffra. Det är som vanligt riktig stort intresset för motions gymnastik som 

även detta år fyllt vår gymnastiksal med motionärer, ung som gammal. En efterlängtad nyhet 

är att barn gymnastiken för barn mellan 4-6 år efter många års frånvaro återigen har startat sin 

verksamhet i gymnastiksalen.  

Styrelsen 
Ordförande Fredrik Lantz 

Vice Ordförande Ulrik Gustafsson 

Kassör Susanne Karlsson 

Sekreterare Yvonne Hladish 

Styrelseledamot Pierre Figéus 

Styrelsesuppleant Johan Edström 

Styrelsesuppleant Bertil Wilhelmsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotbollen 
Antal aktiva/lag 

114 aktiva spelare och 26 ledare/funktionärer  

 4 seriespelande (A-laget, F02, F04 och P04) samt 3 poolspelande (P06, F06 och 

fotbollsskolan) 

Säsongen som varit 

2015 har varit en lyckad säsong, inte i första hand till matchresultaten utan mer till antalet 

aktiva som spelat fotboll. I år har vi varit fler än någonsin vilket så klart är kul då vårt främsta 

mål är att så många som möjligt spelar fotboll, så detta vill vi fortsätta att utveckla. Den 

största anledning till framgången är utan tvekan allas engagemang för att få det att funka. 

Spelare, ledare/funktionärer och föräldrar som jobbar på oförtröttligt... tack! Vill också tacka 

våra sponsorer för era bidrag som varit en viktig del för oss, med dessa har vi bl.a. kunnat 

köpa in nya dräkter, delta i Cup-spel och ha roliga lagaktiviteter.  

Verksamhetshöjdpunkter 

Man kan inte komma undan att årets höjdpunkt är alla nya barn som börjar i fotbollsskolan. 

Ett myller av småspelare som springer omkring överallt. Här är fotbollen som allra bäst när 

det är glädje, lek, kaos och ett evigt knytande av skor.  Det är här där allting börjar... detta är 

framtidens spelare. 

Tjejlagen. Våra tjejlag är ett kapitel för sig självt. Det är så roligt och viktigt för BIF att vi har 

så många duktiga tjejer i så många årskullar. Håller denna trend i sig når vi vårt mål att ha 

Damfotboll i BIF inom 5 år. 

Prestationer/resultat 

Till resultatet sett har A-laget haft en riktigt bra säsong. Trygghet och harmoni i laget har gjort 

att de gått från klarhet till klarhet och varit ett av de mest tongivande i serien, och riktigt nära 

att kvala upp till 5:an.  

Till lag prestation sett har P04 haft en fin utveckling under året. Bra ledarskap och hög 

tränings-närvaro har skapat ett bra lag som genomfört många fantastiskt spännande matcher 

under året. 

P06 har under året tränat hårt och haft en fin lagutveckling där alla spelare blivit ett snäpp 

bättre. Detta har visat sig inte minst i de matcher de spelat där de många gånger varit 

dominerande. 

Nästa säsong 

Vi kommer jobba vidare med att försöka bibehålla alla våra spelare och ledare till nästa år. Vi 

kommer satsa ännu mer på vår digitala plattform Idrottonline. Vi kommer också påbörja 

arbetet med att förbättra våra planer, detta främst genom att utöka 7-manna till 9-manna samt 

att snygga till konstgräsplan.  

Styrelsen 
Ordförande: Pierre Figéus Kassör: Susanne Karlsson Sekreterare: David Oskarsson 

Ungdomsansvarig: Erik Kjellberg Ledamot: Niklas Svahn Ledamot: Oscar Swahn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Friidrotten 
Antal aktiva 

Vi har haft c:a 25 st ungdomar som varit med på våra träningar. Dom flesta har också varit 

med på någon el. några av våra träningstävlingar och 4 av dom var också med på Junespelen. 

Bland dom äldre har 14 st tävlat någon el. några gånger. Vi har också haft c:a 20 st 

funktionärer igång under året.  

 SÄSONGEN SOM VARIT 

Vi har arr. Bottnarydskastet, VDM i Kastmångkamp, KM (JKPG Friidr.krets) i kast för 13 

och 11 år, 5 st Castoramatävlingar samt 7 st träningstävlingar. Rent allmänt kan sägas att 

veteranerna har varit mest aktiva, medan ungdomarna har tränat bra medan tävlandet har varit 

mera sparsamt. Vi tackar alla berörda för den gångna säsongen, inte minst våra 

sponsorer/samarbetspartners för det fina stödet, som gör att vi årligen kan genomföra 

Bottnarydskastet på samma höga nivå. 

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER 

Årets höjdpunkt var som vanligt Bottnarydskastet, med massor av utmärkta resultat. Det var 

17:e gången i svit och återigen succé. Följande segrare korades: Män: Kula-Tim Nedow, 

Canada 20,59 (banrek.), Diskus-Axel Härstedt, MAI 64,72 (pers.), Slägga-Oscar Vestlund, 

Göta 69,22 (pers.), Spjut-Quincy Andersson, MAI 70,25. Kvinnor: Kula-Fanny Roos, 

Atleticum Växjö 16,73, Diskus-Julia Wiberg, Spårvägen 55,09, Slägga-Katrin Klaas, 

Tyskland 71,37 (banrek.), Spjut-Linn Riddarström, Motala 45,26 (pers.). Det blev alltså 2 nya 

banrek. och inte mindre än 20 nya personbästa. Vår ende delt. var Pontus Lantz som blev 2:a i 

P 19 slägga med nya perset 53,36. Vi måste också nämna UVM-medaljören Wictor Petersson, 

MAI, som noterade utmärkta resultat i P 17-klassen, 20,69 i kula och 64,25 i diskus, det 

senare pers. Som vanligt var det ett stort int. delt. med tävlande från Canada, Bosnien/Herz., 

Danmark, Estland, Storbrit., Tyskland och USA.    

PRESTATIONER/RESULTAT 

Vi har även i år plockat flera SM-medaljer. Roger tog guld i Kastm.kamp vid VSM (M 35). 

Vid IVSM tog Greger och Inge varsitt silver i kula, M 65 resp. M 70. Vid Stora VSM blev det 

brons i kula för Inge. Pontus var 3:a i slägga vid Skol-SM och 4:a vid JSM (P 19). I årets 

Sverige-bästa ligger Pontus 5:a i P 19, slägga, bara 4 cm efter 4:an. Han är också bara 5 cm 

från Mikael Holsts klubbrekord för P 19 med seniorsläggan, 50,33 mot 50,38. Vi arr. årets 

VDM i Kastm.kamp., där vi fick 2 segrare, Roger i M 35 och Fredrik i M 40. Vi har följande 

toppar i årets Smålands-statistik. Adam Stridh: P 14 slägga, Pontus: P 19 slägga (54,67), 

Roger: M 35 kula, vikt, Castorama, Kastm.kamp, Fredrik: M 40 vikt, Kastm.kamp. Vi har 

också en mängd 2:a och 3:e plac.  

NÄSTA SÄSONG 

Nästa år kommer Bottnarydskastet att gå tidigare, 18-19/6. Vi kommer också att åter arr. 

VSM i Kastmångkamp, vilket går den 10/9. I övrigt plan. Vi att bygga en ny spjutbana och 

även en ny kulring.  

STYRELSEN 
Sonny Stridh, ordf., Göran Holst, kassör och sekr., Greger Melin, Tobias Melin, Roger Stridh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skidor 
Säsongen som varit 

Säsongen 2014-15 var inte enkelt att bedriva längdskidor på, med knappt någon vinter alls att 

prata om.  Men ändå har klubben haft skidträning med ungdomar. Och ”Engströms träna på 

pris” tilldelades i år, Axel Edström och Emma Karlsson. Vi tackar tränarna Håkan Götesson 

och Ulf Rydå för att ändå har lyckats genomföra någon form av träningar under säsongen. 

Ett antal skidåkare har i vanlig ordning tävlat i en del långlopp även denna vinter med 

Vasaloppet som höjdpunkt.  Ingen nämnd och ingen glömd, men att lyckas genomföra 

Vasaloppets nio mil med sydsvenska vintrar som träningsgrund är en bragd i sig. 

Verksamhetshöjdpunkter 

SM och VM medaljören Peter Arnesson om säsongen 2015: 

  

”Säsongens stora mål var ju VM i Norge, där jag hade tänkt att försöka försvara något av 

mina tidigare guld från förra VM 2013. Hela säsongsupplägget var gjort för att vara i så bra 

form som möjligt den där veckan i februari varvid jag inte la så stor vikt vid tidigare tävlingar 

under säsongen. Därmed blev det "bara" två 3:e platser på SM och under EM i Schweiz som 

var säsongens näst största mål blev det två 6:e och en 8:e plats, något jag ändå var hyfsat nöjd 

med då jag kände att VM-formen var på G! Under VM blev jag sedan 4:a på både sprinten 

och långdistansen, båda gångerna ytterst nära medalj. Avslutade sedan med en 7:e plats på 

medeldistansen och en 2:a plats i stafetten där jag åkte 1:a sträckan tillsammans med Erik 

Rost och Andreas Holmberg. Överlag ganska nöjd med mina insatser under VM även om jag 

inte lyckades uppnå min målsättning. Jag gjorde något litet misstag på varje distans, något 

man inte har råd med om man vill stå högst upp på pallen!”  / Peter    Bilden från VM i Norge 

2015  

  

Vi GRATULERAR Peter för framgångarna. Och att han valde att återvända för att tävla för 

Bottnaryds IF är otroligt roligt oss skidvänner i klubben.     

    

Orienteringen 
Säsongen som varit 

Till skillnad på skidsäsongen blir orienteringssäsongen bara längre för varje år. Från mars till 

november har vi tävlat i år med framgång. När vi summerar säsongen så har klubben haft hela 

293 starter runt omkring i landet uppdelat på över 45 tävlingar. Tillkommer då också 

veteranorienterings sammankomster på tjugofyra torsdagar då klubben haft två till åtta 

stycken deltagare vid varje tillfälle. 

Verksamhetshöjdpunkter 

Roligt är att deltagandet i s.k. flerdagars tävlingar har i år ökat från klubben, med O-ringen i 

Borås som toppade med hela 17 stycken deltagare från BIF. Att bjuda tillbaka hör orientering 

till. Så även i år har vi haft arrangemang att ”bjuda tillbaks på”. Först en vinter träning 8 mars 

med 25 deltagare. Senare arrangerade vi ungdomens 5 dagars den 28 april i Kolgränna med 

201 deltagare. Senare en veteranorientering torsdagen den 21 maj med 104 deltagare i 

Älgaryd skogarna Vi vill tacka markägare och funktionärer, utan er tillåtelse och medverkan 

är det omöjligt att genomföra dessa evenemang. 

Interna arrangemang med Kongmo Kavel för trettiofemte året i följd har genomförts. I år var 

Erik och fam. Engström-Lyckborg som bjud in på kavlen och lyckades genomföra den i sann 

Kongmo anda med åtta fyrmanna lag på startlinjen. Även Natur passet lockade med tjugosju 

deltagare som letade kontroll punkter hela sommaren runt Bottnaryds samhälle. 

    

Dag KLUBB MÄSTARE 2015 NATT KLUBB MÄSTARE 2015  



Banläggare/arrangör: Ingemar Gustavsson   Banläggare/arrangör: Ingemar Gustavsson     H/D 

17- Hans-Åke Arnesson H/D 17- Erik Van der Meiden 

D12 Ella Ingström 

KLUBBMÄSTARBÄST med VANDRINGSPRISET ÄLGHORNET  

Blev Jakob Ingström med två andra placeringar detta år. 

Stig lundins pris 2015 

Vill sektionen tilldela Gunilla Holst 

 ”Bäst i klubben på SOFTs Sverigelista år från år, och idogt tävlande med sprint och 

mästerskap tävlingar som specialitet”    

Styrelsen 

Ordförande Håkan Gustavsson 

Kassör Marita Rydå 

Sekreterare Jennie Persson Ledamöter Christian Wigren, Ulf Persson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rallarloppen 
 

Rallarloppet 
2015 började inte så lyckat för Rallarloppen , mildväder och dåligt med snö. Så pass dåligt att 

vi inte kunde genomföra Rallarloppet. Extra trist eftersom vi är första loppet 2015 i 

Jönköpingsklassikern och Rallarmedaljserien 

. 

CykelRallarn 
Nästa deltävling var CykelRallarn i slutet på maj och den skulle visa sig slå deltagare rekord 

igen. Men troget fint väder och fantastiska funktionärer så kom 712 stycken nöjd a cyklister i 

mål. Extra bonus och fjäder i hatten fick vi med det fina startfältet. Trots att Falun hade en 

stortävling på Lugnet så lyckades vi locka en stor del av Sverige eliten, Michael Stenqvist IK 

Hakarpspojkarna som vann herrklassen och på damsidan vann Ellinor Huusko, Team 

Rytger.  Bästa lokala cyklist på damsidan var Sofia Ödeen, IKHP, som kom fyra. 

Löprallaren 
Tredje deltävlingen i Rallarloppen är LöpRallarn. Ett terränglopp som startar vid 

Hallbystugan och går rakaste vägen mot Bottnaryd på banvallen för att gå i mål på 

idrottsplanen. Just LöpRallarn har svårt för att växa,två år nu så står vi och stampar på cirka 

100 deltagare och i jämförelse med Blodomloppet, vårruset som har tusental deltagare så 

tycker vi att det borde gå att locka fler. Ett nytt banrekord blev det i alla fall Oscar Claesson 

från IF Hallby SOK putsade siffrorna med över två minuter till 1:05:53.  

Rallarfesten 
RallarLopps året avslutades som vanligt på VIP Västra Jära med glögg, julmat , bilder 

,tipsfrågor och en rolig och intressant föreläsning av Hans Holmberg om Banvallens, 

Pinebobanans historia. 

RALLARLOPPEN 2016 

 31/1 RallarLoppet    5/6 CykelRallarn    27/8 LöpRallarn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gymnastiken 
Antal aktiva 

Vi har under året varit 59 inskrivna gymnaster, men som mest har vi varit ca 40 st. samtidigt i 

gymnastiksalen. Då är det trångt och luften tar nästan slut. Vi har fortfarande plats för fler 

motionärer, så alla är välkomna att träna upp sin kondition, styrka, balans och koordination. 

Ledare under året har varit Lena Sterner och Anna Carlsson. 

Efter många år utan barngymnastik har vi äntligen kommit igång med två grupper för barn 

mellan 4-6 år. Intresset är stort så grupperna är med råge fyllda. Det betyder mellan 17-20 

barn i varje grupp. Pauline Holst, Annifrid Sjöman och Jessica Johansson har varit ledare för 

de äldre barnen och Helén Palmér och Yvonne Wikberg för de yngre. Dessutom har några 

föräldrar hjälpt till. 

Säsongen som varit 

Vilket framgångsrikt år vi har haft i gymnastiksektionen!!  

Motionsgymnastiken har fortsatt med oförminskat deltagande. Vi är mellan 20-40 st varje 

gång. Som vanligt är vi en väldig blandning av motionsgymnaster, allt mellan 15-åringar till 

75-åringar av båda könen. Vi tränar till musik 2 gånger i veckan, en timme varje gång, alla 

måndagar och onsdagar utom i månaderna maj t.o.m. augusti.  

Vi gläder oss åt ledarnas entusiasm och deras vilja att lära mer. Det gör att barnen tycker det 

är jätteroligt. Vi vet att barn behöver träna sin grovmotorik och det gör man ju så bra 

tillsammans med andra. 

Verksamhetshöjdpunkter 

Den hemliga avslutningsresan gick i år till Vidablick i Bankeryd. Vi vandrade utmed Vättern 

några km innan vi vände åter för den obligatoriska mackan.  

De fem barngympaledarna var en helg i september på baskurs i Vara. På en baskurs får man 

lära sig om barns utveckling samtidigt som man lär sig om hur ett gympapass ska utformas. 

De var mycket nöjda med kursen. 

Lena och Anna var en söndag i augusti på gymnastikkonvent i Växjö. De fick pröva på nya 

trender och testa olika redskap som man kan använda för att göra träningen mer effektiv och 

roligare. Dessutom ger konventet inspiration till nya program och tips på bra ”gympamusik”. 

Styrelsen 
Lena Sterner ordförande Gunilla Hilliges sekreterare Birgitta Pohlhall kassör 

Anneli Berglund Tinnis Ledamot Anna Carlsson ledamot 
 


