Årsmelding 2017 fotballgruppen Bønes IL
Fotballstyret sin sammensetning i 2017:

Leder
Styremedlemmer

Thomas Tennebø (hovedstyrerepresentant)
Synnøve Stub (hovedstyrerepresentant)
Kjersti Røyrvik
Ola Hauge
Robert Kvinge
Jens Martin Wennesland
Endre Totland Jansen
Christer Bergene

Vi har gjennomført 8 styremøter i perioden. I tillegg har det vært avholdt møter i sportslig
utvalg. To av styremedlemmene har også vært en del av hovedstyret i 2017.
Medlemstall
Fotballgruppen er fortsatt den største gruppen i idrettslaget. Pr. 31.12.2017 var det 440 aktive
medlemmer i tillegg til 86 trenere, totalt 526 medlemmer.
Fordeling
6-12 år (2010-2004):
13-19 år (2005-1999):
Senior, dommere, styremedlemmer

345
134
44

Totalt ant medlemmer
Totalt ant medlemmer
Totalt ant medlemmer

Sportslige resultater.
Bønes IL Fotball hadde i 2017 i underkant ca 50 påmeldte lag i kretsspillet. Aktiviteten har
vært stor, og vi har hatt mange flotte sportslige høydepunkt. Vi kan nevne J19 som ble
kretsmestre og fikk en strålende ny 2 plass i Norway Cup for 7’er lag. Damelaget, bestående
av svært unge jenter, beholdt plassen i 3 div. A-laget for herrer beholdt plassen i 5 div.

Banekapasitet
Fotballgruppen benytter Fjellsdalen kunstgressbane (11-er bane) ved Fjellsdalen skole,
Bønesbanen (en 9-er bane) 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
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forhold til å gi medlemmene en bredere og bedre utviklingsarena. I tillegg deles den
tilgjengelige banetid ved Bønesbanen med Kråkenes IL.

Anleggsforhold
Det er investert i noen små mål på banen i Bønesparken, som gjør det bedre egnet for de aller
minste å trene der. 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. Det er i disse dager besluttet at Bønesbanen skal få kunstgress i løpet av våren
2019. Dette vil bedre treningsforholdene betraktelig.
Økonomi
Fotballgruppen gikk med et overskudd i 2018: kr. 204.889.Klubbutvikling
Fotballstyret satser på få økt trenerkompetansen, noe styret anser som den viktigste og mest
effektive måten å videreutvikle kompetansen og kvaliteten i det aktivitetstilbudet
fotballgruppen kan tilby dets medlemmer. I den forbindelse er det arrangert to temakvelder
for trenere, en barnefotballkveld og en ungdomsfotballkveld i samarbeid med Hordaland
fotballkrets. Sportslig utvalg hatt «oppstartsmøter» med de yngste lagene. Vi har også fått to
gutter fra seniorlaget Herrer, som er blitt trenere for yngre lag. Dette er noe vi ønsker for flere
spillere, både gutter og jenter.
Arrangementer
Tradisjonen tro har vi også i denne perioden gjennomført fotballskole en uke i forbindelse
med skolens sommerferie.
Ved sesongstart 2017 er det gjennomført trener og lagledermøter med de forskjellige
årsklassene.

Fotballgruppen i Bønes IL
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