BIF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR ALLA MEDLEMMAR. CAFETERIAN PÅ IP
TISDAGEN 28:E FEBRUARI KL 19:00. VÄLKOMMEN.
2016 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 593 medlemmar vilket ar en okning med 5 % fran foregaende ar, det ar
en fantastisk siffra for ett litet samhalle med ca 750 invanare. Vi ar sa klart mycket glada for detta.

ÅRET SOM GÅTT
Det har under aret paborjats och genomforts manga projektet uppe pa idrottsplatsen. Alla med ambitionen
att skapa annu battre forutsattningar for att utova foreningens olika aktiviteter, med nya allaktivitetsytan
som storsta enskilda projekt pa manga ar.
Vara olika projekt:








All-aktivitetsyta (Spjut bana, 60-meter, 9-manna plan, hojdhopp, langdhopp, slagga, tre-steg)
Nytt bevattningssystem (Nergravt 5 punkts system med sprinkler for bada planer)
Nytt Lås&Larm (Las med Tagsystem samt larm i cafeteria, kallare och kansli)
Ny led belysning (Battre ljus och miljohansyn till vara olika elljusspar)
Ny sträckning av skidspår (Strackan framfor klubbstuga omdragen for okad sakerhet/snorojning)
Renovering klubblokal (Malning av utsida, insida samlingslokal, nya bord mm)
Bankbyte (Klubbgemensam ekonomihantering och bokforing for okad kontroll)

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER
BIF-dagen som blivit var gemensamma sommar/host-fest for vara aktiva barn och ungdomar. Med
hoppborgar, Seg Ways, lotterier, kak och en mycket uppskattad trollkarl. Sektionerna visade upp sina
verksamheter dar alla som ville kunde prova pa.
Vara vandringspriser:
Bottnaryds företagarnas vandringspris for 2016 tilldelas Pierre Figéus.
”Pierre är en stor bidragande orsak till att fotbollssektionen utvecklas år efter år samt numera även är en
klippa i huvudstyrelsen med många bra idéer och med sitt arbetsamma sätt”
Tage Lööf´s uppmuntringspris for 2016 tilldelas Hanna Helmersson.
”Hanna har utvecklats som tränare och ledare och tagit ett stort ansvar när hon framgångsrikt utvecklat de
spelare hon tränat under flera säsonger”

EN FRAMÅTBLICK
Fokus for foreningen under 2017 blir att fardigstalla samtliga ovanstaende pagaende projekt.
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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. Det har varit mindre bra uppslutning pa vara Stormoten men det har varit stort engagemang
och bra diskussioner. Styrelsen diskuterar hur man kan utveckla Stormotena sa att det lockar fler.

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:








Nationell ÖL-tavling med nastan 600 deltagare
Rallarloppen (skidor, Cykel och lopning)
Bottnarydskastet for 18:e aret i rad
Veteran-SM i kastmangkamp
115 st. spelade matcher i fotboll varav 84 st. i seriespel
55 gymnaster i aldersspannet 4 ar till 70+
Nystart av grupptraning for lopare i alla nivaer kors alla torsdagar kl. 18:30

STÖD DIN FÖRENING 2017
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 2017
Vi har startat ett nytt samarbete med Swedbank for att ta hand om hanteringen av vara medlemsavgifter.
Varje medlem far ett eget inbetalningskort utan summa dar man sjalv anger ratt avgift. Betalar man for
familj sa anvander man bara ett inbetalningskort och anger summan 350 kr och slanger de andra korten.
Medlemsavgift: Vuxna 175:Ungdom(t.o.m 19 år)/Pensionär 125:Familj 350:-

STYRELSEN
Ördforande: Fredrik Lantz

Vice Ördforande: Ulrik Gustafsson

Kassor: Susanne Karlsson

Sekreterare: Yvonne Hladisch

Ledamot: Pierre Figeus

Suppleant: Johan Edstrom

Suppleant: David Öskarsson
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FOTBOLLEN
Fotbolle n

ANTAL AKTIVA/LAG



112 aktiva spelare och 24 ledare/funktionarer
4 seriespelande (A-laget, F03, F04 och P04) samt 4 match/poolspelande (P06, F06, P08 och F08)

SÄSONGEN SOM VARIT
Fotbollen ar BIF’s storsta sektion till antalet utovare och i ar har vi haft samma goda trend som tidigare med
stort antal spelare, vilket vi gillar da vart mal ar att sa manga som mojligt spelar fotboll. Allas engagemang ar
nyckeln till var framgang. Spelare, ledare/funktionarer och foraldrar som jobbar pa vecka efter vecka... 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 ha roliga lagaktiviteter.

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER
Forutom alla fantastiska traningar som genomforts och manga otroligt spannande matcher sa kommer vi
minnas F04s Cupspel samt fotbollsresan till Ullevi.
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. Haller denna trend i sig nar vi vart mal att ha Damfotboll i BIF inom 5 ar.

PRESTATIONER/RESULTAT
A-laget haft en helt ok sasong som borjade lite svajigt men blev battre mot slutet. Avsaknaden av en fast
tranare paverkade saval traningsdisciplin som matchning.
Pojklagen verkar ha tranat extra hart i ar vilket gett lagutveckling i prestation dar alla spelare blivit ett
snapp battre. Detta har visat sig inte minst i de matcher de spelat dar de manga ganger varit dominerande.
Flicklagen har under aret visat pa hog traningsnarvaro och bra individuell utveckling skapat bra lag som
genomfort manga fantastiskt spannande matcher under aret.

NÄSTA SÄSONG
1: Vi har ett par vakanser i tranar och ledarroller for P06 samt F06 som vi behover tillsatta. Gor en insats for
vara unga spelare och anmal ditt intresse, kan du inte fotboll sa lar vi dig bl.a. genom vara fina utbildningar.
2: Vi kommer fortsatta arbetet med att fardigstalla nya fina 9-manna sa att den ar spelbar till augusti. Vi
kommer ocksa att snygga till konstgrasplan och ytorna runt om.

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

FRIIDROTTEN
Friidrotten

ANTAL AKTIVA
Vi har kort regelbunden traning for vara ungdomar, bade inne och ute, intresset har varit gott med i regel
12-15 deltagare per gang. Daremot har tavlingsintresset varit svagt. Vi har ocksa haft c:a 20 st. funktionarer
igang pa vara tavlingar.
SASÖNGEN SÖM VARIT
Vi arrangerade Bottnarydskastet for 18:e gangen i foljd, samt VSM och VDM i kastmangkamp (tillsammans
med IKHP och LSSK). Vi har ocksa arrangerat KM i slagga for Jonkopings Friidrottskrets, 4 st. Castorama,
samt nagra resultattavlingar for bade ungdomar och veteraner. Vi vill tacka alla berorda for den gangna
sasongen, inte minst vara trogna sponsorer / samarbetspartners for det fina stodet, som gor att vi arligen
kan genomfora Bottnarydskastet pa samma hoga niva.
VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER
Arets hojdpunkt var naturligtvis Bottnarydskastet, dar vi fick se tva nya svenska rekord, 70,99 av Tracey
Andersson i slagga och 62,58 av Jacob Gardenkrans i diskus for P 19. Övriga segrare var: Man: Leif Arrhenius
i kula, 20,00, Axel Harstedt i diskus, 63,38, Eivind Henriksen, Norge, i slagga 72,87, Shih-Feng Huang,
Taiwan, i spjut, 79,28. Kvinnor: Rachel Wallader, Storbritannien, i kula, 16,94, Joanna Wisniewska, Polen, i
diskus, 58,93 och Chu Cheng, Taiwan, i spjut, 53,22. Hela 13 st. nya personbasta noterades av deltagarna. Vi
hade som vanligt ett stort internationellt deltagande (Australien, Bosnien/Herz., Canada, Danmark, Norge,
Polen, Storbritannien och Taiwan). Var ende egne deltagare var Pontus Lantz, som noterade 48;11 i slagga.
PRESTATIÖNER/RESULTAT
Vi har som vanligt plockat en del VSM-medaljer. Vid IVSM tog Inge silver i kula och Greger brons, bada i M
70. Vid stora VSM blev det dubbelseger i kula for broderna, Inge 1:a och Greger 2:a. Inge blev dessutom 2:a i
spjut. Vid vart VSM i kastmangkamp blev Roger 2:a i M 35 och Greger 3:a i M 70. I VDM, som var inlagt i
VSM, blev Roger 1:a och Greger 2:a i resp. klass. I arets Smalandsstatistik ar Roger 1:a i M 35-klassen i kula,
diskus, slagga, vikt, kastmangkamp och Castorama. I M 70-klassen toppar Inge i kula och spjut.
NASTA SASÖNG
Bottnarydskastet kommer att ga 1-2 juli. Vi skall liksom i ar arrangera VSM i kastmangkamp tillsammans
med IKHP och LSSK, datum ar inte spikat an. Vi hoppas pa att fa den nya spjutbanan klar, sa att vi kan inviga
den till Bottnarydskastet.
STYRELSEN
Ördforande: Sonny Stridh
Suppleant: Roger Stridh
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Kassor/sekreterare: Goran Holst
Suppleant: Sonny Gustavsson

Suppleant: Tobias Melin
Suppleant: John Rising

SKIDOR/ORIENTERINGEN
Skidor/ oriente ringen

ORIENTERING
Vi ar en just nu tavlingsarrangerande sektion med 3 Rallarlopp, en nartavling i orientering den 21 juli med
152 startande i Beth. En storre tavling den 20 augusti vid Lilla Klerebo med 549 orienterare och till slut
avslutning för veteranorienteringen i slutet på oktober med 105 deltagare.

TÄVLINGSSÄSONGEN
Resultaten under det gånga aret har varit bra, men utan nagra medaljplatser. Vi ar ett litet men valdigt
aktivt gang som aker runt och springer. Veteranorienteringen lockar en stabil skara pa torsdagar
formiddagar. Dar har vi Lena Sterner, Gunilla Holst och Hans-Åke Arnesson med flera bra placeringar under
året. Även pa ungdomssidan har klubben deltagit pa U5 dagars. O ringen som 2016 var i Salens fjallvarld,
var en mycket trevlig vecka. 8 stycken deltagare från BIF. Elin Edstrom i D 16 K var val den som lyckades
bast pa en jattebra 29 plats. Jakob Ingstrom i H16 var ocksa framgangsrik, men nu representerar han IKHP
från och med 2016.

ÅRLIGA TRADITIONELLA ARRANGEMANG
Kongmo Kavlen for 36 aret i foljd pa kristihimmelsfardsdagens morgon. I ar vid foten av Blasippeberget
med 30 deltagare från klubben. En trevlig morgon i sann Kongmo anda. Naturpasset 2016 lockade 29 att
bekanta sig med omgivningarna runt tatorten. Klubbmatchen mot Mullsjo SOK och OK Gransen kom vi nast
bast av dom tva sista aven detta ar, men vi kommer igen 2017 .

ORIENTERINGSKLUBBMÄSTARE 2016
Dag KM genomfordes 27 juni. Klubbmastare: D14 Ella Ingstrom, H14 Axel Edstrom, H/D 15-cup Ulf Persson
Natt KM genomfördes 29 december. Klubbmastare: H/D 15-cup Ingemar Gustavsson.
Älghornet 2016 (totalt bast dag och natt H/D cup) Ulf Persson pa 6 poang.

SKIDOR
Återigen ett tufft år for oss skidakare i sodra Sverige, tur vi har nara till konstsno i grannklubbarna. Nagra
ungdomar från klubben har deltagit pa s.k. zontavlingar. Annars ar det Vasaloppet som ar sasongen stora
mål for dom aldre, med overraskande bra resultat och tider fran medlemmar fran klubben med dom svara
traningsforhallanden. Ortens världsstjärna Peter Arnesson som satsade pa langlopp detta ar, med
klubbadress Ulricehamns IF hamnade på 117 plats med lite bekymmer pa vagen till Mora, bra resultat i det
hårda startfaltet. Peters skidorienteringsasong var lite vilande, men han tavlade pa SM och tog dar en brons
medalj på langdistansen (i skidorientering representerar Peter Bottnaryds IF).

STYRELSEN
Ordforande: Hakan Gustavsson
Suppleant: Christian Wigren
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Kassör: Marita Rydå
Suppleant: Ulf Persson

Sekreterare: Jennie Persson

RALLARLOPPEN
Rallarloppe n

SKID-RALLAREN
Tyvärr så kunde vi inte arrangera något skidlopp den 31 januari mellan Bottnaryd och Hallbystugan pga. av
snöbrist. Det gick inte heller att köra något varvlopp nere i Hallby då det var allt för dåliga förhållanden och
vi inte kunde ta emot mer en än handfull åkare.
Efter Vasaloppet fram till den 13 mars fanns det sa mycket sno att vi kunde arrangera RESERV RALLARN.
Pa kort varsel lyckades vi fa ett tavlingscentrum med start och mal i Vastra Jara. 107 startande skidakare i
alla aldrar pa ett 20 km motionslopp. En mycket lyckad och uppskattad tavling med idel lovord och med en
dramatisk segerspurt som slutade med delad seger och sjukhusbesok.

CYKEL-RALLAREN
Denna tavling har hittat sin plats i MTB cykel Sverige med okat startantal for varje ar. 2016 blev ett
deltagarrekord med 720 st. anmalningar den 5 juni. Cyklister som gav sig ut forst runt Bottnaryd och senare
till malet vid Hallbystugan pa en bana av 62 km, och ett kortare alternativ pa 35 km. Vadret denna dag var
perfekt for att cykla den numera klassiska banstrackningen kryddat med bergspris och vatskedepaer. Vann
gjorde Mikael Stjernqvist fran IKHP pa tiden 2:05:53. Vill passa pa att tacka ALLA arrangorer som hjalper
till, utan Er hjalp inget cykellopp. Just Cykelrallaren kraver extra mycket resurser av manniskor som vaktar
vagovergangar m.m.

LÖP-RALLAREN
Det verkliga gladjetecknet detta Rallarlopps ar var Lop-rallaren. Med valdigt negativ spiral med farre
anmalningar for varje ar, men som 2016 vande uppat med raketfart med ett nytt upplagg med start och mal
pa Bottnaryds IP (Mot tidigare ar med start i Hallby och mal i Bottnaryd). Kanske var det att slippa springa
pa banvallen och istallet lopa varvlopp runt och i Bottnaryd, som gjorde att fler anmalde sig att springa.
Antal loptavlingar for motionarer bara okar i landet sa att fa fler manniskor att aka till en liten ort i
nordvastra Smaland och springa ar inte daligt. Öm allt var positivt med Loprallaren sa var toppen pa
tavlingen alla barn som passade pa att springa. Nagot vi lovar att aterkomma med aven 2017.

RALLARFESTEN
Den 30 november bjod vi in till fest pa VIP Vastra Jara som tack till alla som stallt upp och hjalpt till under
aret. Markagare, sponsorer, funktionarer fran bada klubbarna. Totalt 80 gaster kom och trivdes med julmat
och foredrag om bataljer i historien.

RALLARLOPPEN 2017
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Skid-rallaren sondagen 5 februari
Cykel-rallaren sondagen 4 juni
Lop-rallaren sondagen 10 september

GYMNASTIKEN
Gymna stike n

ANTAL AKTIVA
Vi har under aret varit 55 inskrivna gymnaster i vara 2 motionsgrupper. Ledare har varit Lena Sterner och
Anna Lyseback. Som mest har vi varit ca 40 st. och da racker luften knappt till i gymnastiksalen. Det normala
ar mellan 25-30 st. sa vi har fortfarande plats for fler.
Vi bedrev barngymnastik i 2 grupper under varen med Pauline Holst, Anne-Frid Sjoman och Jessica
Johansson som ledare for de aldre barnen och med Yvonne Wikberg och Helen Palmer for de yngre.
Sammanlagt var det ca 40 barn som gympade.
Under hosten hade vi en grupp igang med 28 barn och med Yvonne och Helen som ledare.

SÄSONGEN SOM VARIT
Under aret som gatt har vi fortsatt att satta Bottnarydsborna av bada konen i rorelse. Vi har deltagare i vara
olika grupper fran 4 ar till 70+. Manga av vara gymnaster tar tillfallet i akt att rora pa sig bade mandag och
onsdag till medryckande musik.
Vi glader oss at ledarnas entusiasm och deras vilja att lara mer. Det gor att alla tycker det ar roligt. Speciellt
barnen behover trana sin grovmotorik tillsammans med andra och de aldre behover trana kondition, balans,
styrka och rorlighet.
Manga som vill delta i barngymnastik fick inte mojlighet trots att vi tog emot fler barn an som egentligen var
mojligt. Detta beror pa att vi inte fick tag i tillrackligt manga ledare och stodjande foraldrar.
Gymnastiksektionen gor harmed ett upprop till intresserade. Anmal er som ledare!! Det ger mycket tillbaka.
Det kan vi skriva under pa som hallit pa med detta i manga ar.

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER
Den hemliga avslutningsresan gick i ar till Knaggebo. Efter en jobbig vandring nedfor slalombacken och sa
smaningom tillbaka igen intogs den obligatoriska mackan.
Fyra barngympaledare var i borjan av september i Linkoping pa kurs ”Aventyrsgympa”. Till varen kommer
temat for barnen vara just Aventyr.
Lena och Anna var i augusti pa kurs i Vaxjo for att hamta ny inspiration.

STYRELSEN
Ördforande: Lena Sterner

Kassor: Birgitta Pohlhall

Ledamot: Anna Lyseback

Ledamot: Annelie Berglund Tinnis
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Sekreterare: Gunilla Hilliges

.

BLI NY MEDLEM
Bli ny me dlem

FÖRENINGEN
Valkommen till var forening. Har ar nagra av 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.

SEKTIÖNERNA
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 snart 600 medlemmar uppdelat pa fem sektioner.
 Friidrott
 Örientering
 Skidor
 Fotboll
 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 MAN BLIR NY MEDLEM
1.
2.
3.

Ga in pa www.idrottonline.se/BottnarydsIF/Nymedlem
Fyll i alla uppgifter, nar vi behandlat din ansokan far du ett mail med inloggningsuppgifter
Betala din medlemsavgift till foreningens bankgiro:242-2772 eller Swish:123 441 80 67 enligt
passande medlemskap: Vuxen 175:(Ungdom t.o.m 19 år)/Pensionär 125:Familj 350:Glom inte att skriva ditt namn eller personnummer i ÖCR/meddelandefaltet

Varmt valkommen!
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