BILLINGSTAD IDRETTSFORENING

Årsberetning for året 2016
Idrettsforeningens hovedaktiviteter har i 2016 knyttet seg til følgende aktiviteter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fotball for ulike årsklasser
Allidrett/innetrening for ulike klassetrinn
Asker Cheer Team Ace (første halvår)
Gubbefotball inne og ute
Trening for Billingstaddamene
Deltagelse og delarrangør for Lynfesten
Informasjonsmøter

Ved utløpet av året 2016 hadde foreningen 287 medlemmer.
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
Gutter 8 år
Jenter 9 år
Gutter 9 år
Jenter 10 år
Gutter 10 år
Jenter 11 år
Gutter 11 år
Jenter 12 år
Gutter 12 år
Cheerleader gruppen, Asker Cheer Team ACE, har vært en del av Billingstad Idrettsforening,
og har hatt opp mot 90 utøvere, inkludert enkelte utøvere fra Bærum og Røyken. Gruppen ble
imidlertid oppløst etter første halvår 2016 som følge av at mange av de aktive ungdommene
sluttet/flyttet etter endt skoleår, og det var derfor ikke trenerkapasitet lenger til å drive videre.
Allidretten er godt innarbeidet. Hvert klassetrinn tilbys en time i gymsalen på Billingstad
skole fra høst til vår. Det har i 2016 vært allidrettsgrupper for 1.- 3. klasse, mens 4.- 6. klasse i
større grad går over til fotballtrening. Innholdet i den tildelte timen styres av
klassetrinnet/trenerne selv. Gruppene har stor oppslutning. Nytt for 2016 er at det også er
etablert en allidrettsgruppe for barnehagebarn.
Gubbefotballen har godt oppmøte hele året. Billingstaddamene har trening hver mandag
kveld, med ulike ballidretter.
Det ble avholdt barnefotballkveld / informasjonsmøte for lagledere og trenere i forkant av
sesongen i april 2016.
For førsteklasseforeldre (1.klasse høst 2016) 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 11.juni. Foreningen stod for arrangementet i samarbeid med Billingstad
Vel. Foreningen foresto den tradisjonelle fotballturnering mellom klasselag og foreldre mot
barn.
Økonomien er god og foreningen har ingen gjeld. Foreningen har for tiden ingen faste
sponsorer, men vil jobbe for å få sponsorer på plass, særlig nå i forbindelse med realisering av
kunstgressprosjektet. Antallet som har registrert BIF som grasrotandel-mottager hos Norsk
Tipping er fortsatt lavt.
Medlemshåndtering og fakturering har blitt forenklet gjennom implementering av
medlemssystemet KlubbAdmin, og gjennom endringen av medlemskontingenten til en fast
årskontingent lik for alle medlemmer, og tilleggsavgift for fotball.
Styret har arbeidet videre med kunstgress på Billingstadbanen, og det er nedsatt en egen
prosjektkomite. Det er innhentet forprosjektering som danner grunnlag for videre arbeid med
finansiering og søknad om tippemidler og nødvendige søknader og avklaringer med Asker
kommune. Det er betydelig entusiasme knyttet til prosjektet, og styret vil følge opp arbeidet
gjennom 2017.
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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