ÅRSMELDING SESONGEN BIL FOTBALL 2016
Styret:
‐ Leder: Raymond Olsen
‐ N‐Leder: Elisabeth Hakkebo
‐ Medlem: Børge Nikolaisen
Raymond har hatt det totale ansvaret med hovedvekt på det sportslige
Elisabeth er vår materialforvalter, og holder styr på økonomien
Børge er anleggssjefen vår med ansvar for vedlikehold av kunstgressbane og
klubbhus. Er kurset for å drive vedlikehold på kunstgressbanen.

Lagene:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

A‐lag
Gutter 16år 7`er
Lillegutter 12år 7`er
Lillejenter 11år 7`er
Lilleguutter 10år 5`er
Minigutter 6‐8år (ikke seriespill)

Spillere:
‐ 75 spillere har spilt 83 seriekamper og deltatt på 3 turneringer.
o Eat move sleep, Finnsnes
o Solifer Cup Bardufoss
o Coop Cup Salangen
Trenere og Lagledere:
‐ 13 stk trenere og oppmenn har administrert disse lagene
‐ På 42 hjemmekamper har de hatt en inntekt på ca 25000kr på salg
‐ Vi har gjennomført 4 fellesmøter gjennom sesongen,
o Oppstartmøte, melde på lag og fylle ut spillelister

o Første evalueringsmøtet vår, ta opp det som fungerte og det som
ikke hadde fungert.
o Andre evalueringsmøtet, gjennomgang sesongen og planlegge
avslutning for ungene
o Gjennomføre avslutningen, minst 150stk til stede i en smekkfull
kultur sal hedret spillerne og trenerne.

Dugnad:
‐ Styret vil berømme alle spillere på de eldste lagene og foreldrene på alle
lag for deres deltagelse på dugnader, på og ved kunstgressbanen og
klubbhus, torgdagen, Dyrøyseminaret og Romjulsturneringen, har ikke
vært noe problemer med å få folk til å stille, viktig inntektsbringende
arrangementer for oss, takk for innsatsen.

‐ Det ligger an til 10 hjemmekamper på A‐laget i 2017, her ligger det et
potensiale til gode inntekter ved salg. I snitt hadde A‐laget ca 70stk
betalende tilskuere over 16 år, + alle ungene som var der. På det meste
hadde vi en inntekt på over 3000kr på en kamp, her bør vi organisere
hjemmekampene skikkelig.
Anlegg:
‐ Vi har den beste kunstgressbanen i fylket, ifølge de som foretok
vedlikehold i sommer for oss.
‐ Men vi må hogge ned all skog som er mellom banen og vollyballbanene,
det kommer mye barnåler og løv inn på banen på høstene som ikke er
helt heldig.
‐ Klubbhus, storstua fungerer ok, med unntak av kjøkken, det er litt slitt og
umoderne, samt alt for lav strømkurs for å koke kaffe å steke vaffel
samtidig.
‐ Lager, vi trenger større lager til utstyret vårt, baller figurer kjegler ++, vi
trenger også å få bedre systemer på forbruksmateriellet vårt.
‐ Garderobe, disse trenger oppussing, er veldig slitt og dusjrom og dursjer
er ikke særlig tiltalende.

Generelt:
V har hatt en kjempe fin sesong, med stor aktivitet. Fotball er blitt en helårs
idrett og dette må vi prøve å tilpasse oss. Aldri har alle lagene begynt å trene
for jul før. Vi gjør det generelt veldig bra i de aldersbestemte klassene og det
tyder på at vi har god treningskultur i BB.
I 2017 vil vi sette fokus på opplæring og vi skal arrangere trenerkurs for alle
trenere og oppmenn 1 og 2 april, første i en serie på 4. alle 4 skal være
gjennomført i løpet av 2017.
Vi har nylig utdannet 6 ny klubbdommere som skal være med å dømme
hjemmekampene i i de aldersbestemte klassen
Fotball går mot en spennende vår, etter listene som til nå er kommet inn, vil
antall fotballspillere øke.

Ønsker alle samen en flott idretts år 2017.

For Styret i BIL Fotball

Med vennlig hilsen / Best regards

Raymond Olsen
Tlf: +47 45407730
E.post: ro@ibsp.no

