ÅRSBERETNING FOR FOTBALL 2017

STYRET FRAM TIL JUNI 2017:
-

Leder: Raymond Olsen fram til juni-17.

-

N-leder: Elisabeth Hakkebo

-

Medlem: Børge Nikolaisen

-

Kasserer: Frank Moldvik

STYRET FRA NOVEMBER 2017
-

Leder fra nov.-17: Morten Pedersen

-

N-leder: Elisabeth Hakkebo

-

Styremedlem: Marit Dalseth

-

Styremedlem: Fozia Eshetu

-

Styremedlem: Børge Nikolaisen

Lagene:
-

A-lag

-

Gutter 14 år

-

Lillegutter G 12 år

-

Lillejenter J 12 år

-

Lillegutter G 10 år

-

MINI G8 mix

Generelt:
Vi har i sesongen 2017 hatt ca. 90 spillere som har deltatt i seriespill og ulike cuper. Det har
vært stor aktivitet i idrettsparken gjennom hele sesongen. Fotball har etter hvert blitt en
helårsidrett i Brøstadbotn. Treninger til neste sesong har startet opp allerede før jul.
Vi har trenere som er under utdanning da vi ønsker kompetente trenere. Disse kursene skal
være gjennomført innen 2018. Vi har også i år kurset nye klubbdommere, som skal være
med å dømme hjemmekampene i aldersbestemte klasser.
Vi har i år som tidligere år gjennomført avslutning for aldersbestemte lag.

Høsten 2017 ble det satt ned en gruppe som fikk ansvar for å utarbeide en sportsplan. Dette
gjøres for at vi ønsker at trenere, ledere, spillere og foresatte får gitte rammer å forholde seg
til.
Økonomi:
-

I juni-2017 arrangerte Brøstadbotn IL torgdagen. Her deltok fotballgruppa på dugnad.
Dette er en viktig og inntektsbringende dugnad for klubben.

-

På alle hjemmekampene til de ulike lagene har det vært kaffe og vaffelsalg.

-

I november-2017 ble det gjennomført salg av kakebokser. Her ble det gjort en
kjempegod jobb av de som solgte.

-

Futsalturneringen i romjula har etter hvert blitt en tradisjon og ble også gjennomført
i 2017.

Den økonomiske statusen pr. 31.12.17 ble kr.
Fotballstyret ønsker å takk alle spillere og foresatte for innsatsen gjennom sesongen 2017 og
håper at vi kan få et enda større engasjement i 2018.

Med vennlig hilsen
styret i fotballgruppa i BIL
Morten Pedersen (leder)
Elisabeth Hakkebo (nestleder)
Fozia Eshetu (styremedlem)
Marit Dalseth (styremedlem)
Børge Nikolaisen (styremedlem)

