Styrelsens verksamhetsberättelse 2012
Årets namn i Falkenbergs IK blev Elin Larsson, -94. Elin inledde säsongen med att vinna IJSM silver i
längd. Under utomhussäsongen blev det sedan ytterligare ett silver vid JSM. Elin blev därefter
uttagen att representera Svenska landslaget vid Nordiska Juniormästerskapen. Där erövrade Elin en
bronsmedalj.
FIK:s styrelse har under verksamhetsåret 2012 haft 12 protokollförda sammanträden.
FIK har under 2012 bl.a. arrangerat och genomfört:
 8-15 april träningsläger i Kroatien för de äldre aktiva i föreningen
 22 april Arrangerat föreläsning tillsammans med SISU i Falkhallen
 5 maj Kastdag på IP
 9 maj Skansenloppet
 12 maj deltog FIK som medarrangör i projektet ”Vi går för Vatten”
 18-20 juni Friidrottsskola på Falkenbergs IP
 28 juli Falkenbergs Stadslopp
 10 september Klubbtävling
 Tillsammans med SISU har det genomförts ett flertal kurser och utbildningar.
Jan-Olof Johansson mottog utmärkelsen ”Årets Idrottsutbildare” av SISU.
För att kunna träna friidrott även under inomhussäsong har föreningen arrangerat träningsresor till
både Borås och Göteborg. Det har dessutom tecknats avtal med bl.a. Skrea IF för hyra av buss att
använda till både tränings- och tävlingsaktiviteter.
Ca 95 barn och ungdomar har varit aktiva i de olika friidrottsgrupperna.
Per 31 dec. 2012 hade Falkenbergs Idrottsklubb 145 betalande medlemmar.
Klubben har varit representerad i Riksidrottsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet och Hallands
Friidrottsförbund.
Genom Svenska Friidrottsförbundet har FIK tilldelats bidrag för Idrottslyftet. Flera aktiviteter och
projekt har därför kunnat genomföras som engagerat aktiva och föräldrar. Utfallet har varit mycket
positivt och det har bidragit till att det skapats stor gemenskap och positiv föreningsanda.
Det stora engagemang som finns bland föreningens tränare och aktiva innebär troligtvis att
Falkenbergs IK kommer kunna nå stora framgångar på fridrottsarenorna de närmaste åren.
Till sist ett hjärtligt tack till alla som har jobbat och lagt ner tid och intresse på Falkenbergs
Idrottsklubb!
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