BIF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
KALLLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR ALLA MEDLEMMAR. CAFETERIAN PÅ IP
TISDAGEN 27:E FEBRUARI KL 19:00. VÄLKOMMEN.
2017 var å terigen ett fantastiskt å r med mycket aktiviteter, arrangemang och verksamhetsutveckling. OÖ ppna
berä ttelsen och lä s vidare…
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FÖRENINGEN
Före ninge n

FAKTA
BIF har under verksamhetså ret haft 575 medlemmar vilket ä r en fantastisk siffra fö r ett litet samhä lle med
ca 720 invå nare. Vi ä r så klart mycket glada fö r detta.

ÅRET SOM GÅTT

Det har under å ret arbetats med att fä rdigstä lla må nga av de del projekt som uppkom i samband med
allaktivitetsytan. Det ä r fortsatt en del kvar att gö ra fö r att slutfö ra projektet som helhet.
Vå ra olika projekt som fortsatt arbetats med:
•
•

•
•

All-aktivitetsyta (Spjut bana, 60-meter, 9-manna plan, hö jdhopp, lä ngdhopp, slä gga, tre-steg)
Ny sträckning av skidspår (Strä ckan framfö r klubbstuga om dragen fö r ö kad
sä kerhet/snö rö jning)
Renovering klubblokal (Må lning av utsida, insida samlingslokal, nya bord mm)
Bankbyte (Klubbgemensam ekonomihantering och bokfö ring fö r ö kad kontroll)

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER

BIF-dagen som blivit vå r gemensamma sommar/hö st-fest fö r vå ra aktiva barn och ungdomar. Med
hoppborgar, aktiviteter, lotterier och mat. Sektionerna visade upp sina verksamheter dä r alla fick prova på .

Vå ra vandringspriser:

Bottnaryds företagarnas vandringspris fö r 2017 tilldelas Susanne Karlsson.
”Susanne har tagit ett stort ansvar för föreningens ekonomi. Hon har lagt ner mycket arbete och möda för att
få en enhetlig, enkel, och överskådlig ekonomihantering…och hon har lyckats med det ”
Tage Lööf´s uppmuntringspris fö r 2017 tilldelas Axel Edström.

”Axel har under året visat att han är en bra orienterare med framtiden för sig. Han har haft en fin utveckling
under året och däribland bra tävlingsdagar på O-ringen”
Gösta Wessbergs minne Rune Karlssons ledarpris fö r 2017 tilldelas Ulf Persson.

”Ulf har varit viktig för föreningen under en lång tid. Han har gjort betydande insatser och varit verksam som
tränare, funktionär och i styrelsearbete. Ulf är engagerad i hela föreningsarbetet men brinner framför allt för
skidor och orientering”

EN FRAMÅTBLICK
Fokus fö r fö reningen under 2018 blir att fortsatt fä rdigstä lla samtliga ovanstå ende på gå ende projekt, med
nya spjutbanan som huvudfokus. Dä rtill kommer vi titta på nya projekt i syfte att utveckla verksamheten. Ex
på projekt som diskuteras ä r, ny stö rre samlingslokal fö r uppå t 100 Pers, nya fö rrå dsytor, fortsatt
upprustning av lokalerna, nya spä nnande terrä nglopps tä vlingar. Mm.
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STYRELSEN
Styrel sen

ÅRET SOM GÅTT
Genomfö rt 10 protokollfö rda mö ten samt två stormö ten dä r samtliga sektioner deltagit och alla medlemmar
varit vä lkomna.

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER

Vå ra sektioner arbetar vidare på ett fö rtjä nstfullt sä tt med vå ra barn/ungdomar och det ä r de som stå r fö r
den egentliga idrottsverksamheten och vad som skett under å ret finns att lä sa i sektionernas egna
verksamhetsberä ttelser och man kan inta annat ä n att slå s ö ver det stora engagemang som finns i vå ra
sektioner. Nå gra av å rets hö jdpunkter:
•
•
•
•
•
•
•

Tre Orienterings arrangemang
Rallarloppen (skidor, Cykel och lö pning)
Bottnarydskastet fö r 19:e å ret i rad
Veteran-SM i kastmå ngkamp
112 st. spelade matcher i fotboll varav 82 st. i seriespel
101! gymnaster i å ldersspannet 4 till 78å r
Lö pargrupp fö r lö pare fö r alla nivå er kö rs alla torsdagar kl. 18:30

STÖD DIN FÖRENING 2018

Fö r att kunna fortsä tta att bedriva och utveckla en aktiv fö reningsverksamhet behö ver vi din hjä lp.
Stö d genom att:
•
•
•

Bli ledare eller funktionär i en sektion. Vi hjä lper dig med allt du behö ver fö r att lyckas.
Prenumerera på mera spel eller bingolotto. Se mer info på www.idrottonline.se/BottnarydsIF
Bli medlem på Club-Intersport. Se mer info på www.intersport.se/club-intersport/

RUTIN MEDLEMSAVGIFT 2018

I å r kommer det ut fö rtryckta inbetalningskort med unika fakturanummer till alla som ä r medlemmar i
fö reningen, OBS! anvä nd dessa och inga andra inbetalningssä tt.
Fö r er som vill bli nya medlemmar lä s information hur du ska gö ra på sista sidan.
Medlemsavgift: Vuxna 175: -

Ungdom (t.o.m. 19 år) /Pensionär 125: -

Familj 350: -

Ordfö rande: Fredrik Lantz

Vice Ordfö rande: Ulrik Gustafsson

Kassö r: Susanne Karlsson

STYRELSEN

Sekreterare: Yvonne Hladisch

Suppleant: David Oskarsson
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Ledamot: Pierre Figé us

Suppleant: Johan Edströ m

FOTBOLLEN
Fotbolle n

ANTAL AKTIVA/LAG
•
•

119 aktiva spelare och 24 ledare/funktionä rer
5 seriespelande (A-lag, F03, F06, P03, P06) samt 3 poolspelande (P08, F08 och fotbollsskolan)

SÄSONGEN SOM VARIT

2017 var ett nytt rekordå r inte i fö rsta hand till matchresultaten utan mer till antalet aktiva som spelat
fotboll. I å r har vi varit fler ä n nå gonsin vilket så klart ä r kul då vå rt frä msta må l ä r att så må nga som mö jligt
spelar fotboll, så detta vill vi fortsä tta att utveckla. Den stö rsta anledning till framgå ngen ä r utan tvekan allas
engagemang (spelare, ledare/funktionä rer och fö rä ldrar) fö r att få det att funka.... tack! Vill också tacka vå ra
sponsorer fö r era bidrag som varit en viktig del fö r oss, med dessa har vi bl.a. kunnat kö pa in nya drä kter,
delta i Cup-spel och fortsatt utveckla sektionen.

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER

Man kan inte komma undan att å rets hö jdpunkt ä r alla nya barn som bö rjar i fotbollsskolan. Ett myller av
knattar som springer omkring ö verallt. Hä r ä r fotbollen som allra bä st nä r det ä r glä dje, lek, kaos och ett
evigt knytande av skor. Det ä r hä r allting bö rjar... detta ä r framtidens spelare.
Tjejlagen. Vå ra tjejlag ä r ett kapitel fö r sig sjä lvt. Det ä r så roligt och viktigt fö r BIF att vi har så må nga
duktiga tjejer i så må nga å rskullar. Vi trendar fortsatt mot vå rt må l att ha Damfotboll i BIF 2020.

PRESTATIONER/RESULTAT

Till resultatet sett har A-laget haft en bra sä song sett till fö rutsä ttningarna med spelarbrist och
generationsvä xlingar.

Till lagprestation sett har P03 haft ett fantastiskt å r. Med ett ihop-plock av spelare frå n å rskull 02–07 bara
fö r att få lag, har man på riktigt utmanat och skakat om de bä sta lagen i serien…nu snackar vi framå tanda
eller vi kanske ska kalla det BIF-anda.
OÖ vriga lag har under å ret så vä l trä nat hå rt som haft en fin lagutveckling under hela sä songen, och detta
under fö rhå llande dä r det varit svå rt att få plats på grä set pga. nya planarbetet…snyggt jobbat alla!

NÄSTA SÄSONG

Vi kommer fortsatt jobba vidare med att fö rsö ka bibehå lla och utveckla vå ra spelare och ledare så lå ngt det
gå r till nä sta å r. Vi kommer satsa ä nnu mer på utbildning av ledare och nya domare.

STYRELSEN

Ordfö rande: Pierre Figé us
Kassö r: Susanne Karlsson
Ungdomsansvarig: Erik Kjellberg Ledamot: Niklas Svahn
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Sekreterare: David Oskarsson
Ledamot: Joakim Tinis

FRIIDROTTEN
Friidrotten

ANTAL AKTIVA
Vi har ca 15 st. ungdomar som trä nar regelbundet bå de ute och inne. Dä remot ä r tä vlingsintresset som
vanligt nå got sä mre. Nå gra aktiva seniorer har vi f.n. inte, utan det ä r veteranerna som ä r mest i farten. Vi
har också haft ca 20 st. funktionä rer igå ng på vå ra tä vlingar.

SÄSONGEN SOM VARIT

Vi har arr. Bottnarydskastet fö r 19:e å ret i fö ljd samt ä ven VSM och VDM i Kastmå ngkamp (ihop med IKHP
och LSSK). Vi har också arr. VDM i diskus, slä gga och vikt, samt KM i slä gga fö r alla klasser och KM i kula,
diskus och spjut fö r 11–13 å r (ä ven detta ihop med LSSK). Vi har också kö rt ett par Castorama samt
ytterligare nå gon resultattä vling.

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER

AÅ rets hö jdpunkt ä r ju som vanligt Bottnarydskastet, ä ven i å r med stort internationellt deltagande
(Australien, Danmark, Irland, Litauen, Norge och Ungern). Det noterades massor av utmä rkta resultat och
sattes 10 st. nya pers. rekord och 9 st. å rsbä sta. AÄ ven i å r kunde vi glä dja oss å t ett nytt svenskt rekord,
denna gå ng genom Vanessa Kamga, Upsala IF, som kastade diskusen 53,71, vilket var nytt svenskt
juniorrekord. I detta sammanhang vill vi tacka vå ra trogna sponsorer/samarbetspartners fö r det fina stö det,
som gö r det mö jligt fö r oss att å rligen genomfö ra Bottnarydskastet med samma hö ga standard. Vi tackar
ä ven alla andra berö rda fö r den gå ngna sä songen och ö nskar ett Gott Nytt Friidrottså r.

PRESTATIONER/RESULTAT

Det ä r veteranerna som sticker ut, trots flera skador som fö rhindrat fullt deltagande har vi tagit hela 14 st.
VSM-medaljer, varav 4 st. guld, vilket må ste vara rekord fö r BIF. Roger toppar med 3 st. guld, kula vid IVSM,
vikt vid Stora VSM och i Kastmå ngkamp. Han tog ä ven silver i bå de kula och diskus vid Stora VSM (M 35). I
samma klass tog Stefan guld i slä gga, silver i vikt och brons i diskus, samt silver ä ven i Kastmå ngkamp. Inge
tog 4 st. silver, i kula, slä gga och spjut vid Stora VSM samt i Kastmå ngkamp och dessutom brons i vikt (M 75).

NÄSTA SÄSONG

Nä sta gå ng firar Bottnarydskastet 20-å rsjubileum (30/6-1/7). Vi hoppas då att kunna sä tta lite extra krydda
på tä vlingen, kanske kan vi få hit Daniel Stå hl då ? Vi skulle också ö nska att vi ä ntligen kunde få spjutbanan
klar, så att vi kunde inviga den då . Vi kommer ä ven detta å r att arr. VSM i Kastmå ngkamp tillsammans med
IKHP och LSSK.

STYRELSEN

Ordfö rande: Sonny Stridh

Ledamot: Tobias Melin
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Kassö r / sekr.: Gö ran Holst

Ledamot: Roger Stridh

Protokollsekr.: John Rising

Ledamot: Sonny Gustavsson

SKIDOR/ORIENTERINGEN
Skidor/ oriente ringen

SÄSONGEN SOM VARIT ORIENTERING
Klubbens orienterare har ä ven detta å r varit vä ldigt aktiva. Summering av klubbens tä vlingsdeltagande
2017 var 122 starter på olika nationella tä vlingar. Tillkommer dessutom veteranerna på 24 tä vlingar på
torsdagarna i sö dra vä tterbygden med ofta sju stycken deltagare frå n BIF. Ungdomens 5-dagars har också
haft deltagare frå n klubben i å r. Hans -AÅ ke och Lars fick varsin klasseger i Vaggeryds nationella
orienteringstä vling 19 aug. Lars fick ä ven DM silvermedaljer i klassen H 75 i sprint och nattorientering
denna hö st. Vä rlden stö rsta orientering tä vling med ca 18 000 deltagare ä r O ringen. Detta å r i Arvika var
det tolv deltagare frå n Bottnaryd. Malin van der Maiden, Elin och Axel Edströ m hade bra resultat i skogarna
efter en fin semestervecka.
Klubben har haft tre arrangemang i å r. Ungdomens 5-dag/sö dra Vä tterbygds Mä sterskap med 255 deltagare
den 9 maj i Elgaryd. Veteran-OL 21 sep med 105 deltagare. PRO/SPF -match 36 deltagare. Kongmo Kavlen
arrangerades 2017 av fam. Sterner med ett 25 tal lö pare frå n klubben som vanligt på
kristihimmelsfä rdsdagen. Naturpasset lockade i å r tjugotvå deltagare att besö ka olika platser i naturen runt
samhä llet, hoppas på fler nä sta å r. Klubbmatchen vanns i å r av Mullsjö och vi på tredjeplats.
Klubbmästare: Dag orientering: Johan Edström Natt Orientering: Ella Ingström
Vandringspriset Älghornet (klubbmästarbäst): Johan Edström

SÄSONGEN SOM VARIT SKIDOR
AÅ terigen en snö fattig vinter fö r oss hä r i sö dra Sverige, men vi skidå kare ä r ett tå ligt slä kte som aldrig ger
upp. Trots brist på snö att trä na på hä r genomfö rde 11 stycken Bif’are Vasaloppet i å r. 8 st. på sö ndagen och
ö vriga på ö ppet spå r. AÄ ven deltagare på Tjejvasan. Deltagande på de få skidtä vlingar hä r omkring har också
gjorts. En egen s.k. Ungdomstä vling Zon, genomfö rde vi den 19 januari då på Hallbys konstsnö spå r. Peter
Arnesson har tä vlat i skidorientering denna sä song med må lsä ttning att kvala in i VM laget, tyvä rr fö ll han
på må llinjen fö r att komma med till Krasnoyarsk. Peter fick ä ndå med sig två SM bronsmedaljer frå n 2017 i
lå ngdistans och sprint.

STIG LUNDINS PRIS 2017 TILLDELAS:
Malin van der Meiden

”Med seger i O ringen och Polis SM, så är 2017 en lyckad säsong för Malin”

NÄSTA SÄSONG

2018 ä r vi medarrangö rer fö r SM i orientering

STYRELSEN

Ordfö rande: Hå kan Gustafsson
Ledamot: Christian Wigren
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Kassö r: Ulf Persson
Ledamot: Jennie Persson
Ledamot: Christian Melin

RALLARLOPPEN
Rallarloppe n

RALLARLOPPET
2017 blev inte heller nå got lopp mellan Bottnaryd och Hallbystugan. Snö n fö ll inte i den omfattningen så vi
fick kriga ihop nå gra extra kilometer kring Hallbys konstsnö spå r genom att kö ra snö frå n Rå slä tts IP.
Kostsamt men bra sportsliga fö rhå llanden blev det. Nä r vi tö mt den snö hö gen (20 lastbilslass) så blev
Hallbystugans konstsnö spå r så mä ter det totalt 4,3 km och till Rallarloppet på sö ndag så blev varvet bli
3,6km. Så på grund av dessa fö rhå llanden samt konkurrens frå n Vä stgö talopp så kom det bara 163 stycken
tyvä rr. Erik Nero frå n Mullsjö SOK vann herrarnas huvudklass och Anna Grehn Tenhult SOK tog hem segern i
damernas.

CYKELRALLAREN

AÄr en etablerad motionsMTBtä vling nu, startade 2012. Med nä stan 700 på startlistan så kä nns det vä ldigt
kul och stimulerande att vara del i arrangemanget. Må ste passa på att TACKA ALLA FUNKTIONAÄRER som
stä ller upp å r efter å r, utan er skulle vi aldrig fixa det. Totalt frå n Bottnaryd så ä r vi drygt 60 stycken som

stä ller upp denna dagen
Till 2018 så tar vi nya tag och introducerar ny klassindelning i hopp om att vi
kommer vä xa lite mer, 2017 backade vi lite i anmä lningsantalet. Fredrik Ludwigsson vann en hä ftig kamp
mot Dennis Wahlquist i herrarnas huvudklass och AÅ sa Erlandsson tog en ganska komfortabel seger i
damernas huvudklass fö re Sandra Salinger som vi var vä ldigt lyckliga att se igen. Sandra segrare 2013
och 2014 gjorde bejublad comeback i CykelRallarn efter skador och barnafö dande.

LÖPRALLAREN

Som avslutning på RALLARAÅ RET så belö nar vi dom som lyckats genomfö ra alla tre deltä vlingar under 2017.
Sju stycken lyckades med det detta å r, se namn och bilder på vå r hemsida: rallarloppet.se. Terrä nglopp i
Jö nkö ping drar inte annars så vä ldigt må nga deltagare, vi gnuggar geniknö larna fö r att få fler att
spinga/jogga men tycker vä l att fler borde uppleva Lö pRallarn. Det ö kade lite i alla fall, 145 på startlistan ä r
ju inte så då ligt. Massor med glada barn med mycket spring i benen och hyfsat må nga fö rä ldrar som hejar på
gö r att man skiner ikapp med solen. Viktor Helander från Eksjö vann ganska enkelt herrklassen och Kristin
Dahlqvist IK Hakarpspojkarna vann damklassen. Kul för Bottnaryd var att Pär Blomqvist och Stefan Fransson
toppade korta herrklassen och Camilla Lorefors vann damernas korta.

RALLARFESTEN
Som avslutning på RallarLoppså ret fö r funktionä rerna så har det
blivit tradition fö r oss att bjuda till liten julfest på VIP Vä stra Jä ra.
Så ä ven 2017 dä r bildspel blandades med god mat och information
om vad som hä nder 2018.
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GYMNASTIKEN
Gymna stike n

ANTAL AKTIVA
•
•

Sektionen har 55 aktiva vuxna i å lder 16-78 å r. 2 ledare
I barngymnastiken har sammanlagt under vå ren 42 barn deltagit och under hö sten har 46 barn i
å ldrarna 4 till 6 å r. 6 ledare har stå tt fö r ansvaret.

SÄSONGEN SOM VARIT

Motionsgymnastiken till musik, som ä ger rum på må ndagar och onsdagar mellan kl. 19-20 under Lena
Sterners och Anna Lysebä cks ledning, ä r mycket vä lbesö kt. Deltagarantalet vid varje tillfä lle varierar mellan
20–35 st. Flera motionä rer ä r mycket flitiga och missar nä stan inte en gå ng.
Barngymnastiken har bedrivits i två grupper under bå de vå r och hö st. Den ena gruppen kallad
Äventyrsgympa och den andra kallad Familjegympa. I den senare gruppen, som riktar sig till de yngre
barnen, ska alltid en fö rä lder delta. Denna form av gympa ä r ny i Bottnaryd men har varit vä ldigt lyckosam.
Det har varit ett stort tryck på platserna i barngympan så alla som velat inte få tt plats. Vi vä lkomnar fler
barngympaledare.

VERKSAMHETSHÖJDPUNKTER

Anna och Lena deltog i en inspirationsdag i juni i Vä xjö . Vi fick med oss hä rlig musik och må nga nya rö relser.
Madeleine Wilbertsson, Malin Melin och Yvonne Wikberg deltog i GympaKidz-kurs i Eksjö i september.
Mycket inspiration och må nga nya idé er.

Vå r avslutning i å r gick till Knutssonds i Gisebo. Vi fick en guidning bland ä ppelträ den och sedan intogs en
god smö rgå s i deras lokaler.

PRESTATIONER/RESULTAT

Gymnastiksektionen vill sä rskilt framfö ra ett stort tack till alla hä ngivna barngymnastikledare, Madelene
Wilbertsson, Helen Palmé r, Malin Melin, Sofie Helgesson, Emma Axelsson med Yvonne Wikberg i spetsen. Vi
hoppas att ni hä ller på lä nge ä n. Det ä r så roligt att barngymnastiken kommit igå ng igen efter flera å rs
uppehå ll.

NÄSTA SÄSONG

Vi ö nskar alla ett gott nytt å r och hoppas på må nga, stora som små , gymnaster i rö relse.

STYRELSEN

Ordfö rande: Lena Sterner

Ledamot: Yvonne Wikberg
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Kassö r: Eva Gustavsson

Ledamot: Anna Lysebä ck

Sekreterare: Gunilla Hilliges

INFORMATION TILL BLIVANDE MEDLEMMAR
Information till blivande medlemmar

FÖRENINGEN
Vä lkommen till vå r fö rening. Hä r ä r vå ra viktigaste må lsä ttningar:
•

•
•
•
•

Vi ska erbjuda alla intresserade i Bottnaryd en aktiv och rolig idrottsupplevelse, samt en mö jlighet
att idrotta på sina villkor.
Vi ska se till att alla ledare/trä nare ska vara utbildade fö r att kunna ge barnen/ungdomarna det
bä sta och det senaste inom de idrotter som klubben ä r verksamma inom.
Vi ska inte fokusera på resultatet nä r det gä ller barn och ungdomar, i stä llet ska vi lä gga kraft på
prestation utifrå n egen fö rmå ga. Detta gä ller bå de individuellt och fö r laget.
Vi ska på ett aktivt sä tt på verka kommun och privat verksamhet fö r att få fö rutsä ttningar att
bedriva idrott i enlighet med vå ra riktlinjer.
BIF ska uppfattas som ett attraktivt varumä rke vilket lokala fö retag gä rna vill fö rknippas med, och
som samtliga medlemmar kan kä nna stolthet ö ver.

SEKTIONERNA

BIF ä r en fö rening med gamla anor, den bildades redan 1929 och har under en lå ng tid varit en viktig del av
Bottnaryds samhä lle. Idag har fö reningen snart 600 medlemmar uppdelat på fem sektioner.
•
•
•
•
•

Fotboll
Friidrott
Orientering
Skidor
Gymnastik

Samtliga sektioner styrs av egen styrelse och har aktiva utö vare, med flest i fotboll och gymnastik. Skidor,
friidrott och orientering ä r i tillä gg också arrangö rssektioner fö r olika evenemang ibland ä nda upp till
nationell nivå . BIF skö ter sjä lva underhå llet av anlä ggningen, så vä l skidspå r som grä sytor. Det krä vs ett
stä ndigt arbete fö r att hå lla anlä ggningen i trim med 7-8 st. aktiva fotbollslag, friidrottsträ ningar, stö rre
idrottsarrangemang mm. Detta ä r endast mö jligt då det finns en lå ng tradition av ideellt arbete, nå got som
stä rkt sammanhå llning och ä r starkt utmä rkande fö r vå r fö rening.
Mer information och kontaktpersoner hittar du på www.idrottonline.se/BottnarydsIF

HUR BLI NY MEDLEM?

1. Gå in på www.idrottonline.se/BottnarydsIF/Foreningen/Nymedlem
2. Fyll i alla uppgifter I formulä ret, nä r vi behandlat din ansö kan få r du ett mail med inloggningsuppgifter,
instruktioner, prisnivå samt hur du betalar din medlemsavgift.
Varmt Välkommen!!
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