Årsmelding 2015 fotballgruppen Bønes IL
Fotballstyrets sammensetning 2015:

Leder
Styremedlemmer

Christian Kanzler (hovedstyrerepresentant)
Synnøve Stub (hovedstyrerepresentant)
Bjørn Sætre
Kjersti Røyrvik
Lasse Eliassen
Rune Stavenes
Ola Hauge

To av styremedlemmene har vært fotballstyrets representanter hovedstyret.
Medlemstall
Fotballgruppen er fortsatt den største gruppen i idrettslaget. Pr. 31.12.2015 var det registret
452 aktive medlemmer i tillegg til 113 trenere, totalt 565 medlemmer.

Fig.1: Aldersfordeling uten trenere

Fig.2: Kjønnsfordeling uten trenere

Fig.3: Medlemsutvikling 2013-2015 Bønes IL Fotball inkl. trenere i lyse blått
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Sportslige resultater.
Bønes IL Fotball hadde i 2015 om lag 50 påmeldte lag i kretsspillet. Aktiviteten har vært stor,
og vi har hatt mange flotte sportslige høydepunkt. Damelaget hadde en god sesong med
mange aldersbestemte spillere involvert og lederteamet gjorde en flott innsats hvilket
resulterte i opprykk til 3. divisjon. På herresiden rykket seniorens A-lag opp til 4. divisjon. På
aldersbestemte nivåer ble det levert mange flotte prestasjoner.
Aktiviteten kommende sesong forventes å bli høy og på nivå med forrige sesong.
Medlemsmassen er stabil. Aldersfordelingen blant de aktive i fotballgruppen er lite forandret
fra foregående år.

Banekapasitet
Fotballgruppen benytter Fjellsdalen kunstgressbane (11-er bane) ved Fjellsdalen skole,
Bønesbanen (en 9-er bane) en grusbanen ved Bønesskole og Bønesparken ( 5-er bane) på
toppen av Bønesskogen til trening og kampavvikling. Både 5-er og 9-er banene blir først og
fremst benyttet av de yngste klassene. Generelt er banekapasiteten i minste laget, hvilket
skaper en del utfordringer i forhold til å gi medlemmene en bredere og bedre utviklingsarena.
I tillegg deles den tilgjengelige banetid ved Bønesbanen med Kråkenes IL.

Anleggsforhold
Kunstgressbanen i Fjellsdalen ble gjennom våren og forsommeren 2015 rehabilitert med nytt
kunstgressdekke.
Styret vil fortsette arbeidet med å få oppgradert Bønesbanen til dagens standard. Klubben vil
derved kunne gi de unge aktive i Bønes et enda bedre banetilbud som forhåpentligvis vil
stimulerer til økt fysisk aktivitet.
Økonomi
Fotballgruppens største inntektskilde er teningsavgiften. Det har dessverre vært vanskelig å
inndrevet alle kontingentene for sesongen 2015. Dette legger noen begrensninger i det tilbudet
som kan ytes til medlemmene.
Fotballgruppen resultat for 2015: +184.000 kr.
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Klubbutvikling
Fotballstyret har satset på økt trenerkompetanse i inneværende periode. I samarbeid med
Hordaland Fotballkrets har det vært arrangert flere trenerkurs. Dette var et tilbud som fikk god
oppslutning blant trenerne for de yngste kullene, mens interessen og oppslutningen for de
eldre partiene var synkende og meget variabel. Styret anser økt kompetanse som en av de
viktigste og mest effektive måten å videreutvikle kvaliteten i det aktivitetstilbudet
fotballgruppen kan tilby dets medlemmer.
Som et ledd i økt bevisst rundt kosthold, rusmidler og doping ble det våren 2015 arrangert ett
anti-doping arrangement i samarbeid med Anti-doping Norge og Idrettsseksjonen i Bergen
Kommune. Arrangementet var rettet mot alle aktive fra 12 årsalderen, trenere og foreldre.
Arrangementer
Tradisjonen tro har vi også i denne perioden gjennomført fotballskole i forbindelse med
skolens sommerferie.
Andre forhold
Fotballstyret har etter grundig evaluering gitt sin vurdering av forholdene rundt Claus
Lundekvam til Hovedstyret. Fotballstyrets enstemmige beslutning var avvikling av
treneroppdraget, samt ikke å fornye oppdraget som sportslig ansvarlig for fotballgruppen når
denne gikk ut 31.12.2015.

Fotballgruppen i Bønes IL
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