God Jul önskar Bjärreds IBK alla innebandyspelare, ledare och föräldrar.
En halv säsong är avklarad och denna veckan gör lagen sina sista träningar för att sen ta
jullov till den 7 Januari när träningarna startar igen. Fyra lag från Bjärred kommer att
åka till Göteborg på lovet för att spela Gothia Cup, dessa kommer säkert att ha några
extra träningar innan de åker.
Bjärreds IBK växer och i år har vi startat ett division 4 lag för herrar, ett lag för flickor
födda 2010/2011 samt ett pojklag födda 2011. Utöver detta har vi tagit in en
motionsgrupp dam och en motionsgrupp herr in i föreningen.
Klubbens herrlag i division 2 går på jullov som trea med endast en förlust hittills i år, det
blir en spännande vår. H4 laget är hittills obesegrade och vill det sig väl har Bjärred lag
även i division 3 nästa år, bra jobbat för ett lag som mest verkar ha roligt på träningar
och matcher. Intressant också att se är att assistligan i H2 leds av Adam Wenhov och
densamma i H4 av William Folkesson, båda från Bjärred.
Våra juniorer gör bra ifrån sig, nu andra året i Juniorallsvenskan, många av dem har
dock ytterligare år på sig, och spelar således ofta mot äldre motstånd. Bjärred går på
julledighet som 4 i serien, före Lomma men efter Lund som två gånger lyckats snuva
Bjärred på segern med uddamålet. Förra året hade vårt JAS-lag 5 killar med i
Skånelaget, i år är det Fredde, David och Jonathan som åker med Skånelaget till Gävle
för distriktslags-SM nu i Januari.
När det gäller våra ungdomslag spelar de i olika nivåer, grön för knattar, blå för yngre
ungdomar och röd för äldre ungdomar. Genom att dela in oss dels efter ålder men även
att anmäla våra lag efter rätt utvecklingsnivå så vill vi skapa jämna utvecklande
matcher. Ibland blir det fel och ett lag kan förlora eller vinna väldigt många matcher
under en säsong men på sikt tror vi på att anmäla lagen till en nivå som gör att alla i
laget känner sig mogna för utmaningen och att vi vinner när vi kämpar väl men förlorar
ibland och tar lärdom av det. Våra gula tröjor syns varje helg i Bjärehovhallen men även
i andra hallar runt om i Skåne och vi får positiv feedback att Bjärred är en förening som
både spelar och uppför sig på rätt sätt när vi besöker andra klubbar.
Kopplat till detta vill jag påminna alla ledare och föräldrar att vi alltid föregår med gått
exempel och tex aldrig klagar på våra ungdomsdomare. I helgen blev våra unga domare
tilltalade på ett mycket otrevligt sätt av besökande föräldrar från annan klubb och detta
är något klubben aldrig accepterar, varken från besökare eller att vi själva uppträder på
detta sätt. Utan domare blir det inga matcher.
Vad händer i vår? Först drar serierna igång igen, bla P06 får ny serie. Efter serierna
kommer Skånemästerskapet för ungdomar och till påsk kör vi repris på förra årets

succe, Påskcupen. Vi hoppas på 100 lag som kommer hit under påsken, så boka in det
redan nu för alla lag födda 07 och yngre.
Under våren kommer målvaktsträningen att fortsätta och vi kommer även att ha en ny
utbildning för alla våra ledare. Och efter våren blir det sommar och då återkommer så
klart vårt sommarläger igen.
Som vanligt vill vi ta tillfället i akt att tacka alla föräldrar för tiden ni lägger ner, inte
minst i kiosken, det är både trevligt och ger ett bra tillskott i klubbkassan.
Till sist vill vi nämna att klubbens leverantör av kläder, Stanno, valt att overallen Bjärred
använder skall utgå ur sortimentet. Än så finns det många kvar i alla storlekar men om
ni funderat på att köpa en ny klubboverall så är det lämpligt att göra det i vår. Ni köper
den som vanligt i klubbens shop på www.bibk.se
Nu hoppas vi att ni alla får en lugn och trevlig jul med släkt och vänner. Om ni spelar
innebandy så önskar vi er lycka till och och har ni en paus så ses vi igen i Januari.
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