Årsmelding 2016 fotballgruppen Bønes IL
Fotballgruppen er en av tre særgrupper i Bønes Idrettslag. Særgruppens medlemmer er
tilknyttet Norges Fotballforbund. Fotballgruppen har som mål å legge til rette for bredde
innen fotball og andre ballidretter. Særgruppen understøtter BIL sin visjon om flest mulig
lengst mulig, samt mål om å skape identitet og tilhørighet til Bønes gjennom idrettslige og
sosiale aktiviteter.
Fotballstyret 2016
Fotballstyret har hatt følgende sammensetning:

Leder
Styremedlemmer

Thomas Tennebø (hovedstyrerepresentant)
Synnøve Tangen Stub (hovedstyrerepresentant)
Bjørn Sætre
Kjersti Røyrvik
Lasse Eliassen
Ola Hauge

Styret har gjennomført 7 styremøter i perioden. I tillegg har det vært avholdt møter i sportslig
utvalg. To av styremedlemmene har også vært en del av hovedstyret i 2016.

Medlemstall
Per 31. desember 2016 er det 400 aktive medlemmer i fotballgruppen. I tillegg har klubben
86 trenere, totalt 486 medlemmer.
Aldersfordeling spillere:
6-12 år (2004-2010): 188 personer (133 gutter og 55 jenter)
13-19 år: (1997-2003): 190 personer (98 gutter og 92 jenter)
20+: 22 personer (18 menn og 4 kvinner)

Sportslig arbeid
Det er utarbeidet en sportslig plan for fotballgruppen. Denne er rådgivende for hvordan
klubben utvikler og driver håndballaktivitet. Denne ligger tilgjengelig på bonesil.no under
fanen Fotball.
Bønes IL Fotball hadde i 2016 i 57 påmeldte lag i kretsspillet. Aktiviteten har vært stor, og vi
har hatt mange flotte sportslige høydepunkt. Vi kan nevne J17 som ble kretsmestre og fikk en
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strålende 2 plass i Norway Cup. Damelaget, bestående av svært unge jenter, beholdt plassen i
3 div. A-laget for herrer rykket ned fra 4 div. I tillegg ble G14 seriemestre i 9'er-fotball.
I 2016 ble det igjen etablert et Sportslig utvalg (SU) i Fotballgruppen, med fem representanter
fra barne-, ungdoms- og seniorlagene. I løpet av året fikk SU oppdatert øvelsesbanken
på bonesil.no, laget en «startpakke» for nye grupper/lag, gjennomførte trenerkurs for yngre
lag ifm aktivitetshelgen i september, og stod for planleggingen av vintertreningstidene i
Fjellsdalen.

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.
Det jobbes aktivt sammen med Kråkenes om å få kunstgress på Bønesbanen. Det er satt ned et
utvalg fra Bønes IL og Kråkenes som jobber med dette prosjektet.
Så snart prosjektet blir realisert, vil tilbudet om gode trenings- og kamptilbud for klubbens
medlemmer øke betraktelig. En bane med nytt kunstgress vil også ha stor betydning for den
uorganiserte aktiviteten blant barn og unge på Bønes og Kråkenes-området.
Det er investert i noen små mål på banen i Bønesparken, som gjør det bedre egnet for de aller
minste å trene der. Bønes IL har søkt Bergen kommune om ny utstyrsbod til oppbevaring av
kritt og krittmaskin ettersom boden er meget slitt og ikke kan låses.
Økonomi
Hovedinntektskildene i fotballgruppen er:




Medlemskontingent
Dugnader
Kommunale tilskudd

Fotballgruppen gikk med et overskudd i 2016: + kr 147 841,Klubbutvikling
Fotballstyret etterstreber økt trenerkompetanse blant trenerne, og anser dette som den
viktigste og mest effektive måten å utvikle kvaliteten i tilbudet til klubbens medlemmer.
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Sportslig utvalg har jevnlig informert og oppfordret trenere til å melde seg på kurset NFF
Grasrottreneren. En liten del av trenergruppen har tatt oppfordringen, og har påbegynt kurs i
2017.
Per 1.januar 2017 har 11 aktive trenere deltatt barnefotballkveld. 4 trenere har delkurs 1 og 2,
mens kun 1 trener har fullført NFF grasrottreneren (C-lisens), samt keepertrener 1 (C-lisens).
Dette er tall som fotballstyret og Sportslig utvalg ikke er fornøyd med, og som det blir stort
fokus på i 2017.

Arrangement
Tradisjonen tro har Bønes IL gjennomført Tine Fotballskole en uke i august forbindelse med
skolens sommerferie.
Fotballgruppen har i 2016 gjennomført ekstratrening om fredagen (Fredagsgjengen) for barn
og ungdom som ønsker dette. Tiltaket har pt god oppslutning blant guttene i klubben, og man
ønsker å trekke flere jenter til tilbudet.
Organisasjon
Fotballstyret har jobbet videre med å gjøre organiseringen i fotballgruppen mer oversiktlig, og
å ha definerte grensesnitt. Styret har som må å få et klarere skille mellom sport og
administrasjon, slik at det er lett for både omgivelsene og medlemmene å vite hvor man skal
henvende seg. Dette er også grunnlaget for å at klubben har engasjert Reidun Seth som fra 1.
mars 2017 går inn som sportslig leder for fotballgruppen. Seth vil være et viktig bindeledd
mellom fotballstyret og trenergruppen i klubben.
Informasjon og kommunikasjon
Klubben informerer trenere og medlemmer via ulike fora. Medlemmer, presse og interesserte
kan lese om de ulike aktivitetstilbudene i Bønes IL på¨nettsidene bonesil.no, samt følge
klubben via sosiale medier som Facebook og Instagram.
Fotballstyret, sportslig utvalg og trenere har jevnlig dialog gjennom trenerforum på Facebook.
Ellers går dialogen mellom klubbstyre og trenergruppen gjennom tradisjonelle
kommunikasjonsflater som møter, telefon og epost.
Utdrag fra årshjul 2016
Januar - mars
- Budsjettarbeid
- Årsmøte
- Påmelding av lag til seriespill
- Trener- og lagledermøter
- Info om kurs for trenere, dommere og ledere.
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April - juni
- Utsending faktura kontingent 2016
- Opprydding og rengjøring anlegg (baner, ballhus, boder og garderober)
- Oppstartsmøte for de yngste lagene på gutte- og jentesiden
- 17.mai-prosesjon i Bergen sentrum
- Sommerfest for trenere
Juli - september
- Tine Fotballskole
- Info om kurs for trenere, dommere og ledere.
- Nattcup for ungdom 13-18 år på tvers av særgruppene
- Aktivitetsdag for barn 6-12 år på tvers av særgruppene
Oktober – desember
- Fusjon med lag fra Kråkenes 11 og/eller 12 år
- Julebord for trenere og ledere
- Fyrverkerisalg i regi av herrer senior

Bønes 1. mars 2017
Styret i fotballgruppen i Bønes IL,
Thomas Tennebø

Synnøve Tangen Stub

Kjersti Røyrvik

Lasse Eliassen

Ola Hauge

Bjørn Sætre
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