Styrelsens verksamhetsberättelse 2018
Falkenbergs IK:s styrelse har under verksamhetsåret 2018 haft 12 protokollförda sammanträden.
2018 har varit ett år som överträffat förväntningarna. Återigen måste det förundras över hur förening, verksamhet
och resultat fortsatt utvecklas. Året innebar nya rekordnoteringar avseende antalet träningsgrupper och aktiva.
Det har rekryterats nya ledare och tränare, som med stort engagemang bidrar till föreningens utveckling.
Styrelsen gläds åt årets sportsliga framgångar. Flera av klubbens ungdomar tog bra placeringar vid årets
mästerskap. Tilde Johansson -01 uppnådde pallplaceringar vid följande mästerskap:
 ISM, Gävle
Kvinnor brons 400m
 IJSM, Uppsala
F17
guld 400m och silver kula
 U18 EM, Ungern
F17
guld längd
 Ungdomsfinnkampen, Finland F17
guld längd
Damlaget tävlade i division 1 Götaland i Lerum 19 augusti. 15 kvinnor/flickor gjorde bra insatser, men flyttas 2019
ner till division 2. Sedan visar det sig att ett division 1-lag har lämnat återbud och FIK kan ändå tävla i division 1
under 2019!
Därutöver gjorde klubbens ungdomar många fina prestationer och flera var placerade på SFIF:s 20-bästalistor.
Falkenbergs IK har under 2018 bl.a. arrangerat och genomfört:
 6 januari
Nyårshoppet, längd och höjd, i Arena Vesterhavet
 13 januari
Medarrangör vid Hallands IDM i Varberg
 10-11 mars
Medarrangör vid IGM i Varberg
 31 mars-7 april Träningsläger i Monte Gordo, Portugal, för de äldre aktiva i föreningen
 2 maj
Skansenloppet
 5 maj
Medarrangör i projektet ”Vi går för Vatten”, visning av häckar, höjdhopp och kulstötning
 15 maj
Resultattävling, lopp, längd, höjd, spjut på Falkenbergs IP
 21 maj
Falkenbergsstafetterna, endagstävling med DM på Falkenbergs IP
 26 juni
Midsommarhoppet på Falkenbergs IP
 28 juli
Falkenbergs Stadslopp
 18 och 20 sep. Klubbtävlingar, 18 sep. löpgrenar och 20 september teknikgrenar
 Tillsammans med SISU-Idrottsutbildarna har det genomförts flera kurser och utbildningar
Ca 220 friidrottare har under året tränat och tävlat för Falkenbergs IK.
Totalt hade Falkenbergs Idrottsklubb 245 betalande medlemmar per 31 december 2018:

Flickor/kvinnor
Pojkar/män

7-12 år
88
47

13-20 år
36
15

21-40 år
13
12

4113
21

Totalt
150
95

Klubben har varit representerad i Riksidrottsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet och Hallands Friidrottsförbund.
Genom Svenska Friidrottsförbundet har FIK tilldelats bidrag från Idrottslyftet. Flera aktiviteter och projekt har därför
kunnat genomföras och 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 ledare och aktiva innebär troligtvis att Falkenbergs IK fortsätter
nå framgångar på friidrottsarenorna de närmaste åren.
Till sist ett hjärtligt tack till alla som har jobbat och lagt ner tid och intresse på Falkenbergs Idrottsklubb!
Styrelsen, Falkenberg den 13 mars 2019
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