Verksamhetsberättelse för Blekinge Friidrottsförbund avseende Verksamhetsåret 2018.
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 2018. Några
av dessa bedrifter finns redogjorda för nedan i denna verksamhetsberättelse.
Under året har styrelsen hållit 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.
Efter Ninna Malmros avsade sig rollen som kassör fick vi i en hast omorganisera vårt arbete i
styrelsen.
Det skedde genom att Lars Molin övertog Ninnas roll som kassör och Oscar Hjerm övertog Lars Roll
som Vice Ordförande.
Arbetet i den nya konstellationen har förflutit bra och vi kan känna att vi har kontroll över vad vi vill,
vår ekonomi, samt allt annat som åvilar oss som ansvar i Blekinge Friidrottsförbunds styrelse.
Ordförande har även under 2018 besökt Svenska Friidrottsförbundets Ordförandekonferens och vid
detta tillfälle fördjupades övertygelsen och diskussionerna kring HUR ett förbund ska organisera sig
och hur ett Riksförbund ska organisera sig.

Av denna, och många andra anledningar, föreligger en motion/förslag från Blekinge Friidrottsförbund
kring att uppgå/sammangå med Smålands Friidrottsförbund. Informella samtal har redan förts
mellan Ordförandena och vi söker nu på annan plats i dagordningen Blekinges stöd för detta,
Vi anser att Blekinge är ett för litet distrikt för att ha ett distriktsförbund, samtidigt som vi klart kan se
att en omorganisation behövs i Svenska Friidrottsförbundet.
Vi i Blekinge har varit väldigt drivande i denna fråga, har stort stöd centralt och anhåller om
förtroende att genomföra detta.
2018 hade vi tyvärr ingen representation vid Svenska Friidrottsförbundets Årsmöte. Samtliga i
styrelsen hade förhinder samt fann vi ingen annan som vi kunde sända upp.
2019 kommer vi att åka fulltaliga, Lars Molin, Lisbeth Nilsson samt Bosse Nilsson, till årsmötet i
Karlstad. Detta är, för oss, väldigt glädjande.

DM
För att hålla liv i DM, provade Bfif ett nytt koncept när det gäller DM-tävlingar, nämligen att ha DMstatus på redan befintliga tävlingar. De tävlingar som fick DM-status var, Ka2-spelen, Contact-spelen,
Rosenbom-spelen & Östersjö-spelen. Utbudet av grenar blev något reducerat, och vi ändrade åldern
på när Dm-statusen gäller från 11 år till 13 år. Bfif står även för kostnaden för medaljer.

GM
GM. Den 28 januari arrangerade Bfif en gemensam träning för årets Blekingelag, i år var det
ungdomar födda 2004 & 2005 som fick äran att representera distriktet. Den främsta anledningen
med träningstillfället var att skapa en ”vi”- känsla för de tävlande, men även en chans för ledare att
bekanta sig med varandra och utbyta kunskaper/erfarenheter.
Inomhustävlingen gick i Varberg och Blekingelaget reste tillsammans med buss och övernattade på
hårt underlag i en närliggande Gymnasieskola. Ungdomarna stod för många fina individuella
prestationer. Men eftersom vi är ett av de minsta distriktet slutade vi på en hedrande näst sista plats
i lagtävlingen.
Utomhustävlingen gick i Eslöv 15-16 september, även här reste och bodde våra ungdomar
tillsammans. En mycket positiv stämning spreds sig i laget och flera av de aktiva hade nog önskat att
det vore distriktstävlingar varje vecka!

Peter Persson.

Facebook och Hemsidan

Under året har först åstad hemsidan fortsatt att avvecklas till förmån för BFiF:s Facebook-sida. På
Facebooksidan har information kring friidrottsaktiviteter i Blekinge spridits med fokus på
resultatrapportering för att göra reklam för våra framstående idrottare.
Även annan information rapporteras på facebook-sidan såsom vilka beslut förbundet har tagit samt
förslag till utbildningar för tränare och aktiva. Det senare har genomförts för att skapa möjligheten
till att anskaffa kunskap för att vidareutveckla friidrotten i länet.

Oscar Hjerm

Ekonomiberättelse från kassören

Slutresultatet för 2018 blev att vi gick minus med 19,665kr.
Vi känner ingen oro inför detta för vårt mål är inte att bygga kapital i vårt förbund utan att använda
våra intäkter till saker/ projekt som gynnar våra föreningar.
Det kommande året ser betydligt ljusare ut då vi beviljats betydligt större bidrag samt, genom en
stark kontroll, tror på ett mycket bättre resultat än förra året.
En sak som bevisar detta är att vi kommande budgetår kan bevilja såväl resa, startavgifter samt
Mat/Logi-paket FRITT för våra ungdomar i samband med GM.
Dom uppkommande kostnaderna vi står inför har vi koll på och vi går mot ett troligt resultat på
plussidan detta år 2019
Lars Molin

Årets 15-åringar.
2018 års utmärkelse till bästa 15-åring gick till Milla Ekstrand Ka2if och Maximiliam Lennartsson Fif
Gnistan. Två duktiga ungdomar som vi garanterat kommer att se mer utav i framtiden.
Milla Ekstrand tog inte bara ett utan två Silvermedaljer i USM stavhopp, bästa resultatet blev 3,17
Maximilian Lennartsson är en kille med många grenar på sin repertoar, när 2018 var till ända hittar vi
Maximilian i imponerande sex stycken grenar på Sverigelistan.

Samarbetet mellan Blekingeklubbarna
Kort resumé avseende 2018 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.
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 2019 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.
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