Brev till alla medlemmar i Bjärreds Innebandyklubb

Vi hoppas ni haft ett skönt sportlov, nu återstår en intensiv månad av innebandy innan
det blir lite mindre matcher. Säsongen så här långt har varit lyckad och styrelsen och
ledare har redan börjat planera för nästa säsong.
Herrlaget ligger idag på en tredje plats i en tajt serie med endast 3 förluster på hela
säsongen, tre matcher återstår, bla Lomma borta den 3 Mars samt serieledaren Skurup
hemma den 11 Mars. Damlaget som är nykomlingar i division 2 ligger i mitten av
tabellen, och tjejerna har varvat toppmatcher med några mindre lyckade matcher. Bland
annat är Bjärred det enda lag som lyckats plocka poäng av den överlägsna serievinnaren
Höllviken. Serien är dock så jämn så chansen till kval uppåt finns fortfarande kvar.
Damlagets nästa hemmamatch är precis som herrarna den 11 Mars, boka in
eftermiddagen i kalendern.
Vårt unga JAS-lag har gjort sin första säsong i Juniorallsvenskan. Det har varit en
spännande och lärorik resa mot väldigt duktiga lag från större klubbar men Bjärred har
gjort en gedigen insats och vi tar med oss alla lärdomar till nästa säsong då vi satsar på
Juniorallsvenskan igen.
Våra ungdomslag har några matcher kvar i sina serier och för de flesta avslutas sen
säsongen med Skånemästerskap i början av April. För flickor och pojkar födda 2004
kommer Skånemästerskapet vara i Bjärred, den 7 April kommer åtta lag till
Bjärehovshallen och gör upp. För övriga lag kommer tränarna med information.
För våra ännu yngre lag väntar Påskcupen. Bjärreds IBK anordnar för första gången en
turnering i Bjärehovshallen över påsken. Flickor och pojkar 2007-2010 är inbjudna och vi
hoppas på stort intresse. Lag från hela Skåne är inbjudna, för mer info
www.påskcupen.se
Vårt sommarläger från de senaste åren kommer tillbaka. Vecka 25 är det killar 20072001 som är inbjudna och vecka 26 efter är det tjejernas tur. Vecka 33 kör vi ett läger
till för dem som vill ha ytterligare en innebandyvecka på sommarlovet. Detaljer om
sommarlägret kommer på hemsidan.
Under April kommer klubben också starta upp träningar för våra allra yngsta spelare,
pojkar och flickor födda 2011. Var och när kommer det info om på hemsidan.
En del av klubbens samarbete med kommunen är det sociala bokslut som klubben
lämnar in varje år där vi beskriver de sociala aspekterna av klubbens verksamhet. I år
har vi bland annat skrivit att vi gärna ser fler mammor/tjejer/kvinnor som ledare i
klubben. Att vara ledare för en grupp barn och se dem utvecklas både som individer och
innebandyspelare är väldigt givande. För att vara ledare/tränare behövs inga
innebandykunskaper sen tidigare, detta kan klubben assistera med, men det krävs
engagemang och glädje. Har du funderat på att hjälpa till runt en son/dotters lag så
kontakta de ledare som finns eller styrelsen, vi skulle bli mycket tacksamma.
Som ni ser finns det en hel del att se fram emot, och om inte detta är nog tror jag att
våren är på väg.
//Rickard Högberg – Ordförande Bjärreds IBK

