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Inledning 
Bjärreds IF är en idrottsförening med fotbollsverksamhet från 5 år och uppåt med devisen:  

Så många som möjligt, så länge som möjligt och så bra som möjligt. I stadgarna från 1932 står det att 

föreningen har ”till ändamål att genom utövning av fotboll verka för höjandet av medlemmarnas 

psykiska, fysiska och sociala utveckling”.  

Verksamheten i föreningen har 2021 liksom 2020 mångt och mycket påverkats av Covid-19. 

Styrelsens hållning har varit att följa de riktlinjer som kommit från Folkhälsomyndigheten och 

Skåneboll, med övergripande målsättning att hålla vår verksamhet igång och kunna erbjuda våra 

ungdomar en möjlighet till glädje i vardagen.  

Sammanfattningsvis kan sägas att vi i Bjärreds IF med vissa mindre restriktioner har kunnat erbjuda 

träningar till alla lagen under större delen av året och vad gäller matchspel inleddes detta för de 

flesta ungdomslagen med någon månads försening där de de äldsta lagen (A och U17) har kört 

dubbel serie med spel långt in in i november under höstsäsongen.  

Nedan en kort berättelse från kommitteérna sport och marknad samt kring evenemang och övriga 

områden.  

Sport 
Under 2021 spelade föreningens A-lag i division 4. Efter en mycket väl genomförd säsong 2020 blev 

2021 ett tyngre år. Kombinationen av en serie som startade i början av juni och höll på ändå in i 

slutet av november samt inget kvalspel gjorde att hoppet om en topplats dog tidigt när 

seriesuveränen Åstorp drog ifrån tidigt. Stor eloge till spelarna som gjorde sitt för att spela färdigt 

säsongen på bästa möjliga sätt samt ett stort tack till Mikael Brandrup för hans säsongen som 

seniortränare i Bjärreds IF. Vi går in i 2022 med en ny tränare, Peter Nilsson, och ser framemot en 

spännande säsong!  

Återigen var Bjärreds IF representerade på nationell nivå, i år med vårt U17 i nivån under Allsvenskan 

(division 1). Trots att Bjärreds IF slutade på nedre halvan  av serien gjorde laget även i år bra i från sig 

sett över hela säsongen, där laget tog poäng mot de flesta lagen förutom Lunds BK och Varberg. Även 

här var det dock spelmässigt jämnt. I november kvalade laget sedan för att nå en plats i U19 nationell 

serie 2022, förstärkt med några spelare födda 2003. Efter en vinst hemma mot Torn fick tyvärr laget 

ge sig borta mot LB07. Detta innebär att laget 2022 spelar i regionala division 1.  

Ser vi till de yngre spelarna är återväxten inom föreningen fortsatt god. I maj fick föreningen 125 nya 

medlemmar med att vi 2021 började med knattefotboll även för 5 åringar. Vad gäller våra övriga 

ungdomar hade vi allt från 5-manna lag från 7 års ålder till 9-manna och 11-manna lag upp till 16 års 

ålder.  

I verksamhetsplanen för 2021 var ett av de viktigaste målen att bättre stödja våra duktiga ledare, så 

att de i sin tur kan motivera och engagera våra medlemmar, samt förbättra kommunikationen mellan 

lagen och styrelsen.  

Medlemmar i Sportkommittén har under året träffat de flesta lagen minst en gång och under 2022 är 

målsättningen att fortsätta stödja ledarna, bland annat med stående drop-in i klubblokalen varje 

måndag. Säsongen avslutades med en ledarträff på Bjerred Padel där ett 50-tal ledare mötte upp för 

att spela och umgås, ett lyckat arrangemang för att stärka klubbkänslan och nätverka mellan lagen.  



Marknad  
Marknadskommittén sköter föreningens kontakter med sponsorer och andra bidragsgivare. 

Sponsringen 2021 har i princip legat i linje med 2020 vilket har gett en bra intäkt och grundbult för 

att driva föreningen. Den stora utmaningen under 2021 har dock varit att BIF-cupen inte kunde 

genomföras samt att de intäkter som kiosken i övrigt ger ett normalt år inte erhållits pga Corona 

restriktionerna.  

Istället har alternativa intäktskällor testats och när verksamhetsåret nu sammanfattas så är det med 

stor glädje vi kan berätta att vi alla tillsammans lyckats kompensera för intäktsbortfallet med 

framförallt Bingolotter men även grillpåsar från Borgeby Fågel & Vilt. Under året har även försäljning 

av de digitala rabatthäften fortsatt och gett en bra intäkt.  

Vad gäller bidragen från RF kan det sägas att vi som alla andra föreningar även 2021 fått ungefär en 

tredjedel av det förväntade resultatet från de aktiviteter vi behövt ställa in.  

Evenemang 
Årets BIF-cup kunde tyvärr inte genomföras 2021 men vi laddar om inför 2022 (när nu restriktionerna 

försvinner). Vi kan dock med glädje berätta att såväl vår egen Bjärreds IF Fotbollskola som MFF 

Sommarfotboll var populärare än vanligt, där vi tillsammans med Kiels kök anpassade maten i linje 

med de restriktioner som då rådde. Totalt var det 46 st. i åldern 7-8 år som deltog i vår egen 

fotbollsskola och sammma vecka, för sjätte året i rad, genomfördes MFF Sommarfotboll i dagarna 

fyra. 2021 hade vi över 220 deltagande ungdomar i åldrarna 9-14 år. Nytt rekord!  

Övrigt  
Styrelsen har under 2021 haft 8 ordinarie styrelsemöten med olika fokusområden, de flesta via 

Teams.  

Vad gäller föreningen som helhet så har samarbetet med vår "systerförening" Borgeby FK stärkts och 

vi ser med tillförsikt fram emot 2022. Vi är övertygade att vägen framåt för en modern förening är att 

den innehåller både tjej- och pojkverksamhet.  

Det totala antalet betalande medlemmar var under året 606 st varav 584 var aktiva under 25 år och 

544 under 18 år. Antalet medlemmar totalt är en ökning med 27 st sedan 2020. Vi ökar primärt 

genom att vi startar knattar från 5 år.  

Vi i styrelsen vill passa på att särskilt tacka alla ledare och tränare för att ni ställt upp för våra 

ungdomar. Utan er skulle verksamheten i Bjärreds IF inte kunna hålla den höga ambition vi 

eftersträvar – med mesta möjliga utveckling hos varje individ, utifrån dess förutsättningar. 

Tillsammans skapar vi fotbollsglädje och tar ansvar för ungdomarna som bygger vår framtid.  

/Styrelsen Bjärreds IF 

 

 


