
Verksamhetsberättelse för Blekinge Friidrottsförbund avseende Verksamhetsåret 2017.   

Inledning av Ordföranden. 

Blekinge är ett litet län och Blekinge Friidrottsförbund är ett litet förbund. Trots denna litenhet har vi 
skördat framgångar på såväl det rent idrottsliga, som det arrangörsmässiga planet under 2017. Några
av dessa bedrifter finns redogjorda för nedan i denna verksamhetsberättelse.

Under året har styrelsen hållit 6 möten och min uppfattning är att styrelsearbetet har fungerat väl. 

En god respektfull stämning har rått och efter att vi från början gått igenom våra roller och fastställt 
vår roll som förbund har arbetet förflutit bra. Lite av vår verksamhet finns beskrivet nedan lite mer 
detaljerat av respektive ansvarig.

Förutom ansvariga i styrelsen har vi haft till vår hjälp ytterligare tre personer som haft var sitt ansvar 
men utanför styrelsen. Dessa är:

Krister Svensson KA 2 IF som iklätt sig rollen som GM-General.

Patric Stenlund som varit ungdomsansvarig.

Henrik Hultman som varit Utbildningsansvarig. 

Samtliga rapporterande till Styrelsen på ett utmärkt sätt.

Styrelsen Tackar för deras nerlagda arbete.

En lite tråkig sak nådde oss för någon månad sedan då vår kassör Ninna Malmros avsade sig sitt 
uppdrag från och med detta Årsmöte. Hon har utfört ett noggrant och bra arbete under många år 
men ser ingen möjlighet att fortsätta detta  p.g.a. tidsbrist. Vi respekterar hennes beslut, tackar för 
hennes insats och in i det sista pågår arbetet med att rekrytera en ersättare för Ninna.

Vår förhoppning inför 2018 är att vi dels skyndsamt ska kunna rekrytera en ersättare som kassör men
även bli en fulltalig styrelse. Sedan tidigare vill vi ha samtliga friidrottsföreningar i Blekinge 
representerade och arbetet med detta fortskrider in i det sista inför årsmötet.

Styrelsen ser fram emot ännu ett givande och framgångsrikt år detta 2018.



            

DM

20/5 Vägga!  IF udd & Fif-Gnistan arrangerade DM deltävling 1. De grenar som hade Dm-status för 
dagen var, korta häcken, längd, spjut, diskus samt 200/300m & 800m. Vädret bjöd på strålande 
solsken och stilla vindar. 101 deltagare gjorde tillsammans ca 260 starter. Vid lunchtid delades pris till
Blekinges bästa 15-åring ut (2016) Freja Andersdotter Ka2if och Thomas Jones Kyrkhults Sk fick ta 
emot utmärkelsen. Prisutdelare var Bfifs ordförande Bosse Nilsson.

27/8 Olofström! Uf-Contact och Kyrkhults Sk arrangerade Dm deltävling 2, De grenar som hade Dm-
status för dagen var, tresteg, kula, höjd, sprint & slägga samt 1500m. Även här bjöd vädret på 
strålande sol och ljumma vindar. Totalt gjordes 153 starter. 

Den gemensamma nämnaren för de bägge tävlingarna är att det är för få deltagare. Tyvärr är detta 
inget nytt fenomen, utan en negativ trend med lågt deltagarantal har synts de senaste åren och det 
gäller i alla distrikt ! 

GM

I år var det dags för Blekinges ungdomar som är födda 2003 & 2004 att tävla i Götalands 
mästerskapen. Bfif stod för startavgifter och resa till de två olika tävlingarna som hölls i Växjö resp 
Uddevalla. Många fina individuella prestationer genomfördes. Eftersom vi är det minsta distriktet, 
hamnade vi därav på sista plats i lagtävlingen. 

Peter Persson.

Hemsidan

För att nå ut till en större grupp har Bfif fört över en stor del av sin aktivitet på internet från 
hemsidan till Facebooksidan. Anledningen till detta är att Facebook är ett smidigare sätt att få ut 
information samtidigt som hemsidan kräver en hel del tid och kunskap. Hemsidan är numera ett arkiv
för att spara resultatlistor och annan väsentlig fakta. Även styrelsens kontaktuppgifter finns att hitta 
där för dem som vill nå oss.

Facebooksidan

Bfif Facebooksida uppdateras ca 3 gånger i veckan och där läggs framstående resultat, 
tidningsartiklar, och allmän info upp. Facebooksidan har givit Bfif ett effektivt sätt att nå ut till många
som är intresserade av våra aktiviteter.

Oscar Hjerm.



Ekonomiberättelse från kassören

Slutresultatet för 2017 blev att vi gick minus med 8355,90 kr. Det är i huvudsak två saker som har 
orsakat de röda siffrorna.

1. SDF-stödet från Blekinge Idrottsförbund halverades nästan jämfört med 2016. 12 799 istället 
för 23 800. Anledningen till detta är att Blekinge Idrottsförbund tagit fram en ny 
fördelningsmodell, vilket innebar att bidraget delades upp i två delar och vi missade att 
ansöka om Utvecklingsdelen.

2. Inkomsterna från DM-tävlingarna minskade med nästan 70%. Detta pga att föreningarna inte
betalade in för varje DM-start utan endast självkostnadspris för de medaljer som delades ut.

Den första punkten är ”lätt” åtgärdad genom att vi under 2018 ansöker om alla bidrag som vi kan.

När det gäller DM-medaljerna har vi beslutat att under 2018 ska föreningarna inte behöva betala 
någonting till BFIF för att de anordnar DM. BFIF står för hela medaljkostnaden. För att kompensera 
detta vill vi höja service-avgifterna.

Ninna Malmros

Årets 15-åringar.

Oskar Bengtsson 

Oskar har sedan i somras satsat mer på friidrotten efter att ha varit väldigt aktiv inom ishockey. Det 
är vi i IF Udd väldigt tacksamma för. Han fick en fin utomhussäsong och fin placering och tider på 
USM på P15 80m (9.41, final 9.54 ) och en femteplats.Under inne USM i Växjö var det jämna tider 
(7.31, 7.29, 7.33) han presterade på P16 60m och han slutade på en hedervärd femteplats även där. 
Nu satsar han vidare inför utomhussäsongen med stor tillförsikt.

Maja Pettersson

Maja FIF Gnistan hade en alldeles strålande säsong 2017 där mängder av fina prestationer, rekord 
och medaljer sammanfattande året. Höjdpunkten blev utan tvekan IUSM i Uppsala där hon i F15:s 
längdhoppsfinal slog till med 5,46 i sista hoppet och avancerade från en sjundeplats upp till ett 
överraskande silver. Dessutom hade allsidiga Maja ytterligare fyra USM- finaler som i samtliga fall 
innebar personliga rekord.

Samarbetet mellan Blekingeklubbarna

 

Kort resumé avseende 2017 för Blekinges friidrottsföreningar och vägen framåt

Året som gått i Blekinge inom friidrott har varit framgångsrikt för klubbarna på många olika plan allt 
från duktiga ungdomar till duktiga veteraner via elitsatsande friidrottare.



Under 2017 hade Ka2IF förmånen att få arrangera veteran SM vilket var den enda 
mästerskapstävlingen som ordnades i Blekinge. Det gjordes på ett föredömligt sätt, både för tävlande
men även för publik.

Blekinge friidrottsförbund har arrangerat resor till ungdomarnas Götalandsmästerskap för att även 
ungdomarna ska lära känna varandra och skapa relationer med sina medtävlande över 
klubbgränserna som kan hjälpa dom i sitt idrottande och ge dom en gemenskap som de bibehåller 
länge.  

Vi har haft en positiv framåtanda under året och under tävlingar där klubbarna möts är det alltid en 
god gemenskap, bra och givande diskussioner och en coachande anda. 

Under 2018 ser vi fram emot att fördjupa samarbetet ännu mer. Bland annat genom stöttande och 
uppmärksammandet av Blekinges bäste 15 åring, resorna och träningsläger/ dag inför 
Götalandsmästerkap och förhoppningsvis ännu mer i framtiden.

Lars Molin

___________________________________________

Bosse Nilsson Ordf.

______________________________________         ___________________________________

 Lars Molin Vice Ordf.                                                Ninna Malmros Kassör

_________________________________                   ___________________________________

Lisbeth Nilsson Sekr.                                                       Oscar Hjerm  Kommunikationsansv.

____________________________________            

Peter Persson GM/DM-ansvarig                                      


