BILLINGSTAD IDRETTSFORENING

Årsberetning for året 2017
Idrettsforeningens hovedaktiviteter har i 2017 knyttet seg til følgende aktiviteter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fotball for ulike årsklasser
Allidrett/innetrening for ulike klassetrinn
Gubbefotball inne og ute
Trening for Billingstaddamene
Deltagelse og delarrangør for Lynfesten
17. mai kakesalg på Billingstad skole sammen med Billingstaddamene
Informasjonsmøte om kunstgress

Ved utløpet av 2017 hadde BIF 245 medlemmer, derav 213 barn. Medlemstallet har gått noe
ned da det i 2016 lå inne en del duplikater / feilregistrering av medlemmer foregående år.
Fotball har stor oppslutning gjennom følgende lag:
Både Jenter 7 år og Gutter 7 år har deltatt med lag i mikroserie i regi av Holmen.
I det ordinære seriespillet i regi av Oslo Fotballkrets har foreningen hatt følgende lag:
Jenter 8 år
Jenter 9 år
Jenter 10 år
Jenter 11 år
Jenter 12 år

Gutter 8 år
Gutter 9 år
Gutter 10 år
Gutter 1 1 år
Gutter 12 år

Allidretten er godt innarbeidet. Hvert klassetrinn tilbys en time i gymsalen på Billingstad
skole fra høst til vår. Det har i 2017 vært allidrettsgrupper for 1-4 klasse, mens 5-6 klasse i
større grad går over til fotballtrening. Innholdet i den tildelte timen styres av
klassetrinnet/trenerne selv. Gruppene har stor oppslutning. Allidrettsgruppen for
førskolebarn or også videreført. Denne gruppen er et flott "lavterskel" tilbud til de minste og
er svært populær.
Gubbefotballen har godt oppmøte hele året. Billingstaddamene har trening hver mandag
kveld, med ulike ballidretter.
For førsteklasseforeldre (1 .klasse høst 2017) ble det gitt informasjon i forbindelse med
foreldremøte i september og det er startet foreldregrupper for både allidrett og fotball.
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Det var Lyn-fest den 10 .juni. Foreningen stod for arrangementet i samarbeid med Billingstad
Vel. Foreningen foresto den tradisjonelle fotballturnering mellom klasselag og foreldre mot
barn. Det ble også solgt pølser til inntekt for kunstgresset.
Økonomien er god og foreningen har ingen gjeld. Antallet som har registrert BIF som
grasrotandel-mottager hos Norsk Tipping er fortsatt lavt.
Medlemshåndtering og fakturering håndteres gjennom medlemssystemet KlubbAdmin.
Medlemskontingenten er en fast årskontingent lik for alle medlemmer, og tilleggsavgift for
fotball.
Årsmøtet i Billingstad IF vedtok, den 27 mars 2017 å jobbe for etableringen av en
kunstgressbane på dagens Billingstadbane. Arbeidet med dette har vært styrets hovedfokus
gjennom 2017. Arbeidet har primært dreid seg om den formelle prosessen overfor Asker
kommune som planmyndighet og Norges idrettsforbund (spillemidler). Arvid Moger, som
tidligere har prosjektert dagens grusbane på Billingstadbanen, ble engasjert til å lage et
forprosjekt samt sende inn byggesøknad til Asker kommune.
Dialogen med Asker kommune om søknaden om spillemidler har også vært god og i desember
ble en fullstendig søknad om spillemidler sendt til Norges idrettsforbund. Styret har utarbeidet
en finansieringsplan for byggingen av kunstgressbanen, her er spillemidler en avgjørende del.
Det har også blitt jobbet mot eksterne sponsorer av kunstgressbanen og finansieringen fikk et
viktig bidrag da Billingstad Vel vedtok å støtte prosjektet med 150 000 kroner og da Profier
valgte å støtte prosjektet med kr 200.000. Lokalmiljøet på Billingstad har også bidratt gjennom
Vipps aksjoner. Det har også vært klessalg til inntekt for prosjektet.
Kunstgressbanen er nå godkjent av kommunen. Bruk av granulat er en problemstilling som
både styret og Asker kommune tar alvorlig. Det er også vedtatt nasjonale forskrifter for bygging
av kunstgressbaner. Granulat er godkjent av Asker kommune som innfyll på kunstgressdekket.
Det er etter Norges fotballforbunds mening ingen gode alternativer til kunstgress med granulat.
Styret har derfor søkt og fått godkjent en bane med granulatfyll. Kommunen har stilt strenge
krav til byggingen av banen og et viktig tiltak er vinterstengt bane samt oppsamlingskummer
for granulat rundt banen.
Vi takker for alt frivillig arbeid som er nedlagt gjennom styrearbeid, lagledelse, trening og
dugnader. Det er mange engasjerte foreldre og andre ildsjeler som bidrar. Vi er en liten
idrettsforening og er avhengige av at enkeltpersoner engasjerer seg. Dere er med på å gjøre
området til ett unikt sted for barna å vokse opp.
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Med sportslig hilsen
Styret i Billingstad Idrettsforening

Bjarte Reve

Øyvind Munthe-Kaas

Thomas Revheim

Levi Lippert

Anne-Karin Larsen

Erlend Storaker
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David Ulvær

Karin Liset

