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Årsmøte
Årsmøte for BMIL skal avholdes hvert år innen utgangen av mars.
Årsmøte for 2019 er berammet til 19. mars.
Det er avholdt 6 styremøter i hovedstyret i 2018.
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Status idrettslaget
2018 har vært et år med videre høy aktivitet i gruppene allidrett, fotball, innebandy og håndball.
Se egne rapporter fra hver gruppe under.
Det har ikke vært noen ulykker i klubben i løpet av 2018.
Klubben prøver å føre en grønn linje og har ingen negative miljøpåvirkninger.

Hovedstyret mener at arbeidsmiljøet i idrettslaget er tilfredsstillende.

Medlemsstatus
I 2018 betalte 1319 medlemsavgift, 978 av disse var 25 år eller yngre.

Økonomi
Årsregnskapet er avlagt etter” Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd
tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité”. Årsregnskapet er basert på fortsatt drift
og styret bekrefter at forutsetningene for dette er til stede.
Klubbens omsetning for 2018 var kr 6 554 663,- mot kr 6 495 640,- i 2017.
For 2018 hadde klubben et Årsresultat med overskudd på kr 225 434,- etter et underskudd på kr
270 455,- for 2017 og etter overskudd på kr 481 660,- for 2016 og etter underskudd på kr 46
320,- for 2015 og et overskudd på kr. 717 256,- i 2014.
Det er ikke et mål for klubben å ha et størst mulig overskudd for det enkelte år. Klubben skal ha
en sunn økonomi for å være i stand til å investere dersom dette er nødvendig for å bedre hall og
bane tilbudet for medlemmene og for å være i stand til å håndtere uforutsette utgifter. Ut over
dette skal inntektene brukes til å gi et best mulig tilbud til klubbens medlemmer.
Klubbens resultater over de senere år avspeiler sunn og god drift for alle gruppene.
Klubben har god økonomisk stilling, med en egenkapital ved utgangen av 2018 på
kr 4 169 699,- og sum innskudd i bank og kassebeholdninger på kr 3 763 128,-.
Kapitalsituasjonen gjør oss i stand til å løfte nye prosjekter i fremtiden og medfører at vi har
ryggrad til å tåle uforutsette utgifter.
Styret budsjetterer med et 0-budsjett/mindre overskudd for 2019.

Anlegg og utstyr
Fotballbaner
Klubben disponerer fire fotballbaner/anlegg, Ferd stadion, Monolittbanen, Nordjordet og
Smestad grusbane.
Banesituasjonen på Ferd Stadion er mindre god og kunstgresset er nedslitt og har fått flere store
sår i dekket. Undervarmen er heller ikke 100% i orden og det er steder på banen som ikke varmes
opp om vinteren, samt at vi har stadig vekk reparasjoner på varmeanlegget.

Banesituasjonen ved Skøyen skole er bra og til stor glede for de yngste i klubben.
Det jobbes i tillegg med å få etablert en kunstgressbane ved Smestad skole, noe som vil ta
klubben et betydelig steg videre i forhold til rekruttering og banedekning.

Klubbhus
Klubbhuset på Ferd er generelt slitt, men fotballavdelingen prøver etter beste evne å holde
klubbhuset vedlike uten å benytte for mye ressurser. Etter en lekkasje i kjelleren er blant annet
dusjen og deler av garderoben rehabilitert til nødvendig standard.
Garderobene ble oppgradert til minimumsstandard i 2015. I 2016/17 ble det gjort en nødvendig
oppgradering av lys i klubbhuset.

Skøyenhallen
Skøyenhallen brukes til innebandy, håndball og allidrett av BMIL. Det er kun BMIL som har
treningstid i Skøyenhallen. For å få utnyttet hallen best mulig, er det avgjørende at gruppene
samarbeider godt. I styrevedtak 6. desember 2010 er det bestemt at gruppene som benytter hallen
skal fordele treningstiden internt, og at treningstiden fordeles på bakgrunn av tildelt treningstid (”
nøkkel”) fra kretsen.
Hall-/brann-ansvarlig er Kjartan Helleve og Tove Karlsen.
Det er et ønske om følgende utredninger av tiltak/forbedringer:
- Tribuner
- Omgjøring kafe/kiosk området
Etter påtrykk fra klubben har Bymiljøetaten skiftet alle lyspærer i taket til LED. Samt lagt nytt
dekke i hallen. Det er også gjort oppussing av gulv i garderober og i kioskområdet. Klubben har i
den forbindelse gjort mindre endringer i kioskområdet.

Utstyr
Etter flere år med en utilfreds utstyrsleverandør løsning bestemte styret i fjor at alle grenene
skulle selv finne den leverandøren som passet de best. Tanken er at de ulike grenenes erfaringer
skal muliggjøre en felles løsning på sikt hvis det lar seg gjøre.

Rapport fra sportsgrenene
Idrettsskolen (Allidrett)
Allidrett er en meget populær aktivitet for de minste og er viktig for rekruttering av
nye medlemmer til klubben. Allidretten for inneværende sesong startet 5. september 2018 og
varer til medio mai 2019. Aktivitetene foregår på onsdager i aktivitetsskoletiden.
Per 31.12.2018 deltok til sammen 73 barn; 15 gutter og 21 jenter i 1. klasse, 22 gutter og 15
jenter i 2 klasse. Det er i inneværende sesong en god fordeling mellom trinn og kjønn, som er en
positiv utvikling. For første gang på mange år er det flere enn 30 barn i 2. klasse. Dette er et
direkte resultat av vellykket allidrett med godt opplegg fra trenerne i foregående sesong.
I sesongen 2018/2019 har vi trenere rekruttert inn fra idrettshøgskolen og det nettverket vi har
hatt der, det har fungert veldig fint denne sesongen. For regnskapsåret 2018 gikk gruppen noe i
minus, hovedsakelig på grunn av stabilitet i trenere, de er om regel 4 tilstede, samt at det i
vårsesongen var få barn i 2. klasse.
Ambisjonen til Allidrett er å gi barna en introduksjon til BMIL sine grener samtidig som de også
har andre aktiviteter som treffer de barna som ikke er opptatt av ballidrett. Det viktigste er å lære
barna glede av fysisk aktivitet.

Håndball
Medlemmer og lag
Året som har gått har vært et aktivt år for håndballen. Vi var ved utgangen av 2018 ca. 300
medlemmer.
Dette fordeler seg på hele 32 lag.
Av disse er det 10 guttelag og 22 jentelag.
Lagene fra 9 år og oppover spiller i regionserien.
De yngste spillerne er ivrige deltagere i mini turnerings spill (8 og 9 år) og i Loppetassen (7 og 8
år eller yngre).
De fleste lagene har vært med på en eller flere cuper i løpet av året. Vi har også hatt lag i
Beachhåndballserien, og på Flyball turneringer. BMIL har markert seg i Flyball hvor de fikk
plass 1 og 3 med Jenter 2006, og Jenter 2005 vant både Haslum og Region Øst sin flyball cup.
Som sesongavslutning for de større barna dvs. 9 år og opp, reiser størsteparten av våre lag til
Sandefjord Fjordcup. Det er sesongens 11 årslag som hvert år har ansvar for å arrangere felles
cup.
Jenter 2005 ble invitert til Norden Cup (lag som utmerker seg inviteres dit). G 2004 var invitert
til Nordencup for 2. gang.
BMIL håndball har startet samarbeid med Snarøya og hatt en del felles treninger sammen med de
høsten 2018.
Vi hadde i starten av februar 2019 karnevals cup sammen med Snarøya i Hundsundhallen, for de
yngste og det var et særdeles populært og positivt arrangement.
Forut for Gjensidige Cup (oppkjøring til VM) hadde vi besøk av BÅDE det nederlandske
landslag i håndball og våre egne gutter på Norges landslag i Håndball. Tribunen var full av
entusiastiske ivrige håndballspillere som etter treningen fikk komme ned og hilse på sine helter.
Det er viktig med hospitering mellom aldersgruppene, og i år har vi fått det bedre til en tidligere.
Men vi har fortsatt en del å gjøre slik at lagene samarbeider og inkluderer hverandre.
J 2002/2003 var i Granollers i 2018.
Aldersfordelingen på våre medlemmer ved utgangen av 2017 vises i tabellen under. Som
forventet og ønsket har vi flest medlemmer i de yngre aldersklasser.
under 5 år
0

6-12år
47

0

127

13-19 år
22
50

20-25 år og over 26 år
13
15

Totalt
82
192

gutter
jenter

Styret og trenere/lagledere/familiemedlemmer er registrert i totaltallene på godt og vel 300
medlemmer
Styrets arbeid:
Styret har avholdt 8-9 styremøter det siste året og 2 lagleder/trenermøter. Utstyr og drakter
bestilles nå via Esplendo- en nettbasert tjeneste. Utstyr kan prøves og hentes hos G-MAX på
Storo.
Styret har siden forrige årsmøte bestått av 6 positive og aktive medlemmer. 4 kvinner og 2 menn.
Styresammensetningen er tilgengelig på www.bmil.no/Håndball
Skolecup 2018
Vi har i flere år arrangert skolecup sammen med Njård. Dette er en cup for 3.-7. klasse hvor
skolene på Oslo vest og i sentrum blir invitert. Arrangementene går over 3 kvelder og
gjennomføres i Skøyen- og Njårdhallen. Årets cup ble arrangert og er et positivt arrangement i
vår del av byen. Alltid god deltagelse og lag på venteliste.
Rekruttering
Treningstider ble satt opp før ferien, og informasjon sendt ut gjennom styret og andre håndball
personer. Vi har derfor hatt en god rekruttering. Vi har færre gutter totalt i 2018 enn i 2017, og
jenteandelen er omtrent som tidligere.
Arrangementer og vaktansvar i Skøyenhallen
Vi er ansvarlige for arrangementene i hallen i forbindelse med egne hjemmekamper, dvs. nesten
hver søndag gjennom hele sesongen. Dette ansvaret fordeles mellom foreldrene på de forskjellige
lagene. I tillegg har vi noen av våre hjemmekamper i tilliggende haller som Hovseterhallen eller
andre.
I forbindelse med treningene vi har i Skøyenhallen på tirsdag og torsdager har vi vaktansvar.
Dette fordeles også på de forskjellige lagene med ca. 3 uker på hvert lag.
Foreldre gjør en betydelig innsats på våre dugnader som arrangør ansvarlig, kioskansvarlig,
kakebakere og ikke minst vaktansvarlige, i tillegg til å være sjåfører, heiagjeng og lagledere. I år
har vi sett en god økning i kaker og hjemmebakt i kiosken, og det er veldig bra.
Utfordringer
Våre utfordringer er først og fremst halltid, men også trenere, dommere og rekruttering av gutter.
Der jobbes med samarbeid med andre klubber. I år har vi inngått et samarbeid med Snarøya og
ønsker at det skal bli et fruktbart samarbeid i flere år. Vi ønsker ingen alders hull, så rekruttering
er derfor alltid en viktig oppgave. De aller yngste vi har er jenter født i 2012.

Halltid
Denne sesongen har vi hatt håndballaktivitet alle dager i uken med trening og kamper i helgene.
Hovedarena er Skøyenhallen på tirsdager og torsdager, og nå også fredager. Vi har vår øvrige
trening i Hovseterhallen, Ullern VGS. Vi har noen timer i gymsal, bl.a. Smestad, Vinderen,
Majorstua, Fagerborg og Riis, og i år har disse timene vært godt benyttet. Vi har også trening i
nye Bjørnsletta flerbrukshall (liten utgave), så det betyr at alle lag har fått 2 og 3 treninger i år. Vi
prøver å tilby alle lag minst ½ time trening i hel hall, resten av tiden må de trene sammen med et
annet lag, frem til 12 årsalder. Etter 12 årsalder får de 2 treninger i hall, hvorav ½ alene og 1/2
time sammen med andre. For de lagene med store spillergrupper er det en utfordring å dele hall,
og noen ganger får de derfor hallen alene. Trenerne gjør her en formidabel innsats og får dette til
å flyte.
Ved å samarbeide med andre klubber greier vi få til et bredere tilbud enn hvis vi operere alene.
Trenere
Mange av lagene har ivrige og flinke foreldre som gjør en flott jobb som trenere, og i år har vi
fortsatt mange engasjerte foreldretrenere. Vi har også hatt riktig mange yngre assistent trenere
sammen med foreldretrenerne. De lagene hvor det må skaffes eksterne trenere, er av og til en
utfordring. Det er få eksterne trenere å velge mellom, og vi har heller ikke hatt økonomi til å
kunne tilby alle en betalt trener, eller tilstrekkelig treningstid i hall og fokus på satsing. Vi har
noen voksne habile trenere som har trent de eldre lagene. I tillegg har vi benyttet trener for
Snarøya, som vi har leid noen timer hver uke. Det blir mer av det fremover.
Vi har derfor i 2018 hatt bedre bemanning enn på lenge, og trenerkabalen var løst før sesongstart
i år, så nær som G2004 som jobbet hele høsten med sin løsning.
Heldigvis er foreldre flinke til å rekruttere flere foreldre, slik at lagene er godt organisert, ivaretatt
og” går av seg selv”. Vi hadde ved utgangen av 2018 ca. 22 trenere og 9 trenerassistenter det gir
31 trenere og foreldretrenere i aksjon. Noen av disse trener flere lag.
Dommere
Vi har i år voksne tellende dommere og 2” tellende ungdommer”. Vi har måttet ta alle
jenter/gutter 11 års kampene selv v. hj a egne dommere og egne barnekampledere. Det har vært
en god dugnadsjobb med å skaffe dommere, men vi sliter hvert eneste år med å finne nok
dommere eller utdanne og utvikle ungdommer til dommere.
Vi har hatt 3 barnekampledere (fra 2005 årgangen) på kurs og de har allerede vært i aksjon.
Barnekamplederne dømmer 9 og 10 årslagene våre og noen ganger også 11 årslagene.
Kvoten for dommere øker i takt med flere påmeldte lag i serien så etter hvert som vi vokser som
klubb, blir utfordringen større.
Totalt har 17 ulike barnekampledere vært i aksjon i hallen i høst.

Spillergruppen
Sportslig har det for lagene i serie vært flere som har utmerket seg med gode resultater. Som
nevnt er derfor blant annet J2005 og G2004 invitert til orden Cup.
Rekruttering:
Det merkes at fotballen generelt har økt tilbudet også i vinterperioden, og det er en utfordring for
begge kjønn etter hvert som spillerne blir eldre. Rekrutteringsmessig har vi fortsatt brukbar
tilgang da vi nå har spiller helt fra 2012 og eldre. Vi har store grupper blant annet fra
Uranienborg i tillegg til Skøyenområdet. På G04 er det spillere fra hele ni forskjellige skoler, så
det er et utvilsomt potensial for å rekruttere barn fra flere av byskolene.
Utfordringen er å skape gode treninger for så mange barn, og hovedutfordringen der er tilgang på
hall.
Nettside:
Vi har jobbet med å få en mer levende nettside. Vi har nå en ny side med fint layout. Vi mottar
sjelden bilder for å legge ut på nett, men det ønsker vi en endring på. Vi bruker Facebook aktivt. I
tillegg har flere av lagene egne Facebook sider. Vi ønsker at foreldre er flinke til å ta bilder som
vi kan legge ut på nettsiden!
Drakter, utstyr;
Det er inngått avtale med Hummel om nye drakter og GMAX på Storo gir rabatter også på annet
kjøpt av sportstøy. Benedikte Waage er materialforvalter og har ansvar for å bidra til at alle kan
kjøpe overtrekks drakter og annet utstyr, samt passe på at alle har spilledrakter. Håndteringen
skjer nå igjennom Esplendo, og utstyr bestilles via Web side/nettside. I tillegg kan lagene
samarbeide med Esplendo vedr dugnadsarbeid for å skaffe penger til laget.

Innebandy
Styret //
Følgende personer har sittet i styret i perioden 13.3.18 til 12.3.2019:
1. Styreleder Espen Berg
2. Styremedlem Birgitte Moen (G7)
3. Styremedlem Hege Westheim (D1/D2)
4. Styremedlem Trym Sjølie (J15)
5. Styremedlem Marius Sommer (G19)
6. Stein Høiem (G12)

I tillegg har følgende møtt på styremøtene:
Georg A. Bugge (Herrer 1), representant herrer senior
Tillitsvalgte //
Valgkomite: Kristina Hofbauer, Kjartan Helleve og Halvor Mehlum
Materialansvarlig: Trine Salvesen, Marius Sommer
Dommeransvarlig: Georg Bugge
Webansvarlig: Auen Korbøl
Arrangøransvarlig Skøyenhallen, kiosk og sekretariat: Georg A. Bugge
Kasseansvarlig: Sjur Hagen
Internett/betalingsløsninger: Marius Sommer
Sponsor: Sigurd Solem

Møter //
Det har blitt holdt:
‐ 9 styremøter
‐ 2 sesongmøter (vår og høst) med oppmenn, lagledere og trenere
- Flere trenerseminarer med Jr trenere og trener seminar med foreldre.
- Rebekka organiserte LIVE kurs for alle oppmenn 20/9 2018, gjennomført av Vegard,
Marius, Michael og Rebekka. LIVE innebandy er implementert i klubben og fungerer
utmerket.
BMIL var representert på årsmøtet i Norges Bandyforbund Innebandyseksjonen og årsmøtet i
Oslo og Akershus bandyregion. BMIL har også vært representert på Eliteseminar arrangert av
forbundet mai 2018 og jan 2019.
Spillergruppa 2018 //
BMIL innebandy er fremdeles en av de største innebandyklubbene i Norge. Innebandygruppen
hadde ca 295 aktive medlemmer ved utgangen av 2018 (2017: 280). Av disse var ca 200 ungdom
og barn. Dvs vi hadde en liten gledelig vekst i 2018.
Av medlemmene var ca. 30% jenter/damer (90 stk).

Lag 2018 //
BMIL Innebandy stilte med 16 lag sesongen 2018-2019, i tillegg til ca 5 minilag (varierer litt
med påmelding).
Kvinner/jenter
Kvinner Senior Elite
Kvinner Senior 1. div.
J15 (født 2001-03) 1. div.
J12 (født 2006) 1. div.
Oldgirls
Menn/gutter
Menn senior 1 div Østland.
Menn senior 3. div.
Menn senior 4. div.
Menn senior 5. div.
G19 (født 2000/2001) Elite østlandet
G16 (født 2002) 1. div.
G15 (født 2003/4) 2. div.
G14 (født 2004) 1 div.
G13 (født 2005) 2 div.
G12 (født 2006) 1 div.
G11 (født 2007) 2 div.
G10 (født 2008) 1. div.
Miniguttlag (født 2009-12) 5 lag (snitt)
Barnelagene//
De yngste lagene blir trenet av juniortrenerne med en dag i uka, og fra 3. klasse får lagene tilbud
om to treningstimer, som oftest sammen med andre årskull. Nærheten fra skolen til hallen er en
styrke.
Vi har også klart å starte opp en gruppe med jenter på 9-10 år og dette er svært gledelig. Vi har
også hatt en liten tilvekst i medlemmer med 15 stk. Det er veldig gledelig at vi har klart å demme
opp for noe frafall.
Sportslig sett går det ganske bra og flere av lagene har god fremgang. Dette gjelder spesielt
jentesiden.

Ungdomslagene//
G15 (2003/04) og G16 (2002) har hatt felles treninger også denne sesongen. De har vært en
ganske stor gruppe med et snittoppmøte på ca. 15-20 spillere. Det er noe frafall i gruppen,
spesielt 2002. G15 er dog en stabil gruppe og heldigvis gikk det bra med oppstart i videregående
hvor vi tidligere har mistet mange. Tirsdager har det vært trening i Voksenhallen. Det har vært
noe uheldig for denne gruppen siden mange ikke har møtt på denne treningen. Hovedmålet har
vært å utvikle basisferdigheter og mange har tatt gode steg. Sesongen for begge lag har vært ok
og man har hatt flere fine kamper selv om det har vært noen tøffe kamper også.
Vi har ikke klart å stille et G17 lag i år siden det bare er igjen to 2001 gutter. Vi klarte derimot å
stille ett G19 lag med 2000/01/02 gutter. I tillegg har vi fått hjelp av 4 fotballgutter som har blitt
med. Dessverre er det bare 6 klubber som stiller lag i Østlandsserien og vi har hatt mange tøffe
kamper mot svært god motstand. Allikevel har gutta klart å holde motivasjonen. Laget deltok
også i Gothia Cup hvor det egentlig gikk veldig bra. G19 stiller i NM sluttspillet.
J15 (2004 - 2001) er en stabil og solid gruppe (ca. 15 i snitt) og har fortsatt sin gode utvikling.
Laget har gode prestasjoner i serien og spilte veldig godt i Gothia Cup.

Senior Damer // )
Sesongen 2018/19 ligger Damer Elite på 5.plass på tabellen. Eliteserien for damer består av sju
lag.
Spillerstallen ble styrket med to nye spillere fra forrige sesong. Laget utgjør pt 20 spillere på
kontrakt, mot 21 i fjor.
På trenersiden har laget samme hovedtrener denne sesongen, Robert Henriksen. I tillegg har
Mads Dørstad fra BMIL H1 vært assistent-trener denne sesongen.
Elitelaget har samme støtteapparat i år som i fjor, med Runa Reitan som oppmann/lagleder, Hege
Westheim som materialforvalter og Finn Meland på økonomi. I tillegg er det et team på tre
personer som har tatt seg av sekretariatet og arrangementet av hjemmekamper (Arne Falch,
Michel Heeremans og Ivar Noer).
Økonomisk går damelaget i balanse sesongen sett under ett. De største inntektene kommer fra
treneravgift, dugnadsinntekter – stor takk til Sigurd Solem for disse inntektene som laget er helt
avhengige av, samt sponsorinntekter som i hovedsak gikk til å dekke nye bortedrakter. De største
utgiftspostene er serieavgift, dommer- og trenerhonorar samt kostnader til
bekledning/overganger. Omsetningen totalt for damelaget pr sesong ligger i området 180.000
kroner.
BMIL sitt 2.lag har sesongen 2018/19 bestått av en blanding 8 D2-spillere, D1 spillere på kvote
og J15-spillere. Treningsopplegget for D2 har i år har vært to/tre fellestreninger med D1. I tillegg
har jenter fra J15 hospitert på en av treningene gjennom hele sesongen. Laget spiller i 1.divisjon
Østland, og ligger pr nå på 2.plass.

Senior herrer //
Herregruppen deltar i 2018/2019 med fire lag i seriespill, fordelt på 1. div Østland, 3., 4. og 5.
divisjon. Treningene er fordelt på to grupper; herrer 1 + herrer 2 og herrer 3 + herrer 4
H1 og H2 trener to ganger i uken, trener er Kjetil Bergsmark og Bjørn Erik Thorp, hjelpetrener
Erik Dissen og oppmann er Rebekka Bondesen. Spillergruppen har vært omtrent like stor som
forrige år, og består ved årsskiftet av 27 seniorspillere og 6-7 juniorspillere. Fire nye spillere har
kommet fra andre klubber denne sesongen. Ved sesongstart hadde gruppen to målvakter, fra
januar har Bendik Endestad (G2001) vært med i stallen på mere permanent basis.
Modellen med H1 og H2 som en felles spillergruppe har vært vellykket, det har som regel vært
20 utespillere og minst to keepere på treningene, dette har gitt treninger med høyt tempo og
kvalitet. Også flere juniorspillere har deltatt i disse treningene, og har deltatt i kamper med H1
eller H2. Det har vært tatt hensyn til totalbelastningen, og G19-laget har hatt prioritet. Det har
også fungert meget bra å benytte tre rekker fra start i hver kamp, det har gitt høy intensitet og god
stemning i spillergruppen. Resultatmessig kjemper H1 om annenplassen i 1. divisjon, med tre
kamper igjen å spille. Hvis Vålerenga som leder serien ikke ønsker eliteseriekvalik kan BMIL bli
tilbudt dette.
H2 har hatt en bra sesong og ligger i øvre halvdel av tabellen. Målsettingen for neste sesong er
opprykk til 2. div.
H3 og H4 trener sammen en gang i uken. Lagleder på H3 er Erik Dissen og på H4 Jimmy
Leppävuori. Gruppen har totalt bestått av ca. 25 spillere. H3 ligger resultatmessig midt på
tabellen. Laget består av tidligere BMIL-juniorer som har tatt opp innebandy på nytt etter endte
studier, forsterket av noen eldre spillere. Foreløpig er tyngdepunktet spillere fra 1991-1993, men
den langsiktige planen er å utvide rekrutteringen slik at vi får flere gamle BMIL-juniorer tilbake i
aktivitet. H4 er nummer to på tabellen i 5. divisjon.
Økonomien i herregruppen er tilfredsstillende med økning i treningsavgiften. Med unntak av
Bjørn-Erik Thorp har ingen av trenerne mottatt honorarer fra klubben.
Rekruttering //
Rekrutteringsgruppen har jobbet veldig godt. De klarte å sette opp trening i AKS tiden på Bestum
sammen med OABR og flere fra klubben var med som trenere. Vi fikk noen nye spillere av det
og forhåpentligvis har vi klart å legge ett lite grunnlag videre. Det ble også jobbet veldig godt
mot førsteklasse og vi har per nå 25-30 gutter og jenter i den gruppa. Spesielt gledelig er at det er
ca 8-10 jenter. Klubben hadde også en egen jentesatsing det har medført at vi har klart å danne en
egen gruppe med 9-10 åringen som jo er kjempebra.

.
Sportsplan //
Som ledd i det sportslige utviklingsarbeidet for innebandy i BMIL ble det i 2016 utarbeidet en
sportsplan. Sportsplanen skulle være basert på relevant forskning og «best practice» innen vår
idrett samt reflektere klubbens målsetning, strategi, verdier og profil. Hensikten var videre at
sportsplanen skulle være et verktøy for trenere, lagledere og foresatte i forbindelse med
planlegging og gjennomføring av treninger og kamper. Planen ble i 2016/17 helt eller delvis
implementert på aldersbestemte lag, litt avhengig av lagledelsen og trenerne hos de enkelte.
Styret ønsket at sportsplanen skulle tas i bruk i hele klubben og hadde ambisjoner at dette skulle
skje i løpet av sesongen 2017/18. Man har tatt flere steg i den forbindelse og styret har
regelmessig konsultert den for å sikre en rød tråd. Det er allikevel riktig å si at den ikke har vært
gjenstand for gjennomgående forankring blant medlemmene og de tillitsvalgte i klubben gjennom
sesongen slik man hadde tenkt seg opprinnelig. Dette er et arbeide man bør ta tak i fremover da
det trengs flere øyne og gjerne noen revisjoner for å forankre den tilstrekkelig.
Våre arenaer //
BMIL trener i tre haller: Skøyenhallen, Persbråten og Voksenhallen. Skøyenhallen er
hjemmearenaen for alle lag, og benyttes optimalt med store og gode aktivitetsgrupper. Vi
samarbeider på tvers av årsklasser, etter tilsvarende opplegg som tidligere år. Persbråtenhallen og
Voksenhallen benyttes hovedsakelig som treningsarena for de eldre lagene, Noen hjemmekamper
spilles også her. Det har vært problemer med glatt gulv i Voksenhallen, dette er skriftlig og
muntlig tatt opp med krets og driftsansvarlig klubb, uten resultat. BMIL innebandy har måttet
spille flere av sine hjemmekamper i andre haller denne sesongen (Bjølsen, Teglverket , Voksen,
Romsås m.m) på grunn av belastningen på Skøyenhallen, men også på grunn av uheldig
organisering fra kretsens side.
Det er et stort behov for mer treningstid. Med tanke på de yngre spillerne er det viktig at tilbudet
er geografisk nært og ikke for sent på kvelden.
Utbedringer, innkjøp//
- Nytt dekke i hallen! Innebandy er svært fornøyd med det nye fine dekket!
- Kjartan Helleve har gjort en stor innsats i kiosken med utbedring av pokalskap, og flytting av
vegg og skap.
- Det ble kjøpt inn keeperutstyr og påfyll av baller og div førstehjelpsutstyr.
- Nye matchmål ble kjøpt inn.
- Erik Dissen har også gjort stor innsats og satt opp en ekstra hylle i vantrommet for å få bedre
plass og plassere matchmål bedre beskyttet.

Arrangementer og vaktansvar i Skøyenhallen //
Vi er ansvarlige for arrangementene i hallen i forbindelse med egne hjemmekamper, hvor
lørdagene er forbeholdt innebandy. Det spilles tidvis også kamper i egne treningstider.
Hallvaktansvaret i hverdagen er løst ved at alle lag skal stille med voksne under treningen.
Minirunde //
Klubben fikk ikke tildelt ordinær Minirunde i år.

Trenere - status sesongen 2018/2019 //
Klubben har stort fokus på trenerapparat og har tatt ytterligere grep mot utdanning og sportslig
utvikling ved å lage en Sportsplan for BMIL (se eget punkt). Klubben har også engasjert BjørnErik Thorp som er en av landets mest erfarne trenere for å drive klubbutvikling og assistere med
senior herrelag. Damelaget har engasjert Robert Henriksen som også er en svært dyktig trener.
Dette vil si at D1/D2 og H1/H2 har et svært kompetent trenerteam rundt seg. J15 blir trent av
Einar Røstgård som er en svært erfaren trener. De yngre lagene blir trent av Jr trenere
(ungdommer som er aktive spillere i klubben). I tillegg har vi vært så heldige denne sesongen til å
ha hjelp av Georg Bugge og Sondre Røstgård som trener mange lag i klubben samtidig som spill
på H1. Georg og Sondre gjør en kjempejobb med de yngre og er veldig god inspirasjon. Vi har
som mål at alle trenere som minimum skal ha Trener 1 utdanning. Klubben har også arrangert
trenerseminar for Jr trenere sammen med Bjørn-Erik Thorp. Vi ønsker å trekke med foreldre
mere aktivt som trenere også, og hadde ett eget seminar med Bjørn-Erik, hvor det var bra
oppmøte.

Dommere //
Vi fortsetter med god rekruttering av nye dommere, og alle spillere får tilbud om å ta
dommerkurs betalt av klubben. I henhold til vedtak på OABR årsmøtet skal BMIL stille med 8
dommere à 15 seriekamper. BMIL har nesten fylt kvoten med aktive dommere men vi mangler
litt dessverre på voksne dommere, og vil få bot for sesongen 18/19 (4000 kr). Vi takker alle
dommere for innsatsen, og håper flest mulig ønsker å fortsette neste år.
BMIL er en stor og viktig aktør, og arbeidet med dommere er en viktig brikke i drift av klubben.
Vi må derfor prøve å få dekket opp voksenkvoten for neste sesong.

Utstyr //
Noen lag har fått supplert sine draktsett. Nye drakter blir bestilt via bandysport. Kamp– og
treningsklær bestilles på www.norskbandysport.no hvor BMIL har sin egen klubbshop.

Langtidsplan ‐ utfordringer kommende sesonger 2019 – 2021 //
ORGANISASJONSPLAN:
- Definere nødvendige roller der ansvar fordeles i styret og arbeid delegeres
- Utbygging tribune m/ glassvegg for å bedre tilskuerfasiliteter og klare å ta imot tilskuere. Dette
er essensielt hvis man klarer å stille lag i Eliteserien for både damer og herrer.
REKRUTTERING //
‐ Rekruttere nye lag på Bestum, Smestad og Majorstua.
‐ Særlig fokus på jenterekruttering
‐ Rekruttere bredere enn kun barn fra Skøyen skole
‐ Rekruttere seniorspillere både til Damer elite og Herrer 1
‐ Rekruttere dommere fra 15 år‐ Rekruttere trenere (jr & sj)

Fotball
Fotballstyret har i 2018 bestått av:
Kristin Langaker
Huy Pham
Camilla Gram
John Martin Pedersen
Kjetil Røe
Ansatte i Bygdø Monolitten Idrettslag:
Ivan Hristov – hovedtrener fotball
Fotballstyret har avholdt 6 styremøter siden forrige årsmøte.
Det har i tillegg vært lagledermøter og trenermøter.
BMIL Fotballens visjon: «Flest mulig, lengst mulig, best mulig»
BMIL Fotballens verdi: «Fair Play»
MEDLEMMER
BMIL Fotball hadde 590 aktive medlemmer i 2018.
350 gutter og 240 jenter. Kun guttene har lag på seniornivå.
AKTIVITETER
I 2018 er følgende sportslige felles aktiviteter gjennomført:
TINE Fotballskole
Første og siste uken av sommerferien arrangerer vi fotballskole på Ferd stadion.
I 2018 var det rekord med 220 deltakere og 20 trenere.
BMIL Cup
I september hvert år har vi vår egen BMIL Cup for alle barnelag 6-12 år. Cupen er verdenskjent i
Oslo for sitt fantastiske show ved premieutdelingen. Musikk, lys, røykmaskiner og proff speaker
gjør dette til en unik opplevelse for barna.
Cupen arrangeres på dugnad for årgangen i 4. klasse og mange flere frivillige. Det var over 80
foreldre som var satt på en vakt i løpet av helga. Cupen er et viktig arrangement for både det
sosiale og sportslige for BMIL.
Knøttefotball
Styret arrangerer sammen med juniortrenere fotballtrening for barnehagebarn på lørdager.
Dette har vært et velkomment tilbud i klubbens nabolag.

Jentekvelder
For litt ekstra boost til jentene har vi hatt to jentekvelder med fokus på det sosiale og at det skal
skje noe morsomt også utenfor gressbanen.
I tillegg har de fleste lag deltatt på en eller flere eksterne cuper
SPORTSLIG
J 2004 ble kretsmestere i sin 7-er serie i 2018. Gratulerer!
Flere årganger har hatt treningstilbud om 3-4 økter i uken. De aller fleste velger fotballtilbudet
med flere enn én trening i uken.
Flere årganger har tilbud om å ha et ekstra lag i en divisjon høyere enn basislagene. Dette har
vært et velkomment tilbud til de trenings- og kampvillige som vil ha mye fotball.
Tilbudet fortsetter i 2019.
For de yngste lagene har foreldrene ansvaret for basistreningene (1 gang per uke) og klubbtrenere
har ansvar for treninger utover dette.
Vi ønsker å styrke og motivere foreldretrenerne og laglederne i større grad, og ser viktigheten av
at de er viktige støttespillere for å holde på spillergruppene etter hvert som de vokser opp.

Antall lag i serie i 2018:
GUTTER
G 2011
G 2010
G 2009
G 2008
G 2007
G 2006
G 2005
G 2004
G 2003/2002
G 2001
G 2000
Senior 7-er
Senior 11-er

Knøtteserie
6 lag
5 lag
5 lag
3 lag
3 lag
2 lag
1 lag
1 lag
1 lag
1 lag
4 lag
2 lag

JENTER
J 2011

Knøtteserie

J 2010
J 2009 4 lag
J 2008
J 2007
J 2006
J 2005
J 2004
J 2003
Jenter 2000

2 lag
3 lag
2 lag
2 lag
2 lag
1 lag
1 lag
1 lag

SPONSORER
Vi takker våre sponsorer som i 2018 har vært:
Handelsbanken Skøyen, Solon Eiendom, Ferd, Heydi, Swix, Pelican Rouge, Obos,
AirContact gruppen, Berg Hansen Reisebyrå og flere.
Styret vil i 2019 øke fokuset med sponsorarbeidet ettersom det er et behov for å oppgradere
fotballanlegget. Fotballstyret oppfordrer i så måte at de av dere som ønsker å foreta et ekstra
økonomisk bidrag tar kontakt med styreleder for fotballen.

TRENERE
Klubbens hovedtrener er Ivan Hristov og har i tillegg fått med seg Glenn Gurrik på
trenersiden. I tillegg har vi flere juniortrenere på deltid.
Klubben jobber løpende med å rekruttere nye trenere til klubben, samt å utvikle dagens
juniortrenere til å bli bedre trenere og i så måte mindre sårbar om en ekstern trener slutter. Det
er viktig for klubbene å ha gode trenere. Deres kompetanse og engasjement vil bidra til at
klubben er attraktiv og at man holder på spillerne og medlemmer.

DOMMERE
Klubben har dessverre få kretsdommere, noe vi alltid prøver å endre på, men ikke enkelt da
det er et lite miljø og svært avhengig av enkeltpersoner. Vi opplever høy «turnover» blant
våre klubbdommere og vil prøve å rekruttere flere til å bli dommere.

ANLEGG OG KLUBBHUS
Ferd Stadion og klubbhus
Både gresset og klubbhuset er klar for utskifting. Det har blitt jobbet mye med dette i 2018.
Statens vegvesen ønsker å utvide sykkelveien mellom klubbhuset og E18, så det har vært
utallige møter og forhandlinger.
En egen gruppe har vært nedsatt til denne jobben, og vi er nærmere enn løsning enn noen
gang. Nytt klubbhus er tegnet og det er innhentet flere tilbud på gress og undervarme.
Forhandlingene med Statens vegvesen nærmer seg slutten. Det er lov å håpe på nytt gress og
klubbhus i 2020.

Monolittbanen
Vår 10 år gamle 5-er bane ved Casinetto fikk nytt gress og granulat i 2018. I tillegg ble det
levert nye mål og bygget et gjerde/sittebenker rundt banen – en perfekt kombinasjon for
granulat på avveie og tilskuerbenker. Banen ble åpnet av byråden for kultur og idrett, samt
flere fra kretsen og Bymiljøetaten.
Nordjordet
2 sesonger gammel er denne banen i tipp topp form. Sand ble brukt i stedet for granulat, og
det virker så langt vellykket. Vinteren har vist at banen ligger perfekt til for å ivareta
akebakken som er på samme sted.
Smestad
Smestad grusbane brukes først og fremst av Smestad skole. Vi oppfordrer alle våre lag til å
flytte både treninger og kamper hit. Det er god kapasitet og banen er relativ stor med plass til
mange barn. Fire nye mål ble montert der høsten 2018.
ØKONOMI
Resultatet for BMIL Fotball i 2018 er negativt med kr 112.000,-.
Driften av banen er kostnadskrevende blant annet på grunn av et gassdrevet varmeanlegg. I
tillegg var det i 2018 ekstra utgifter knyttet til en vannlekkasje på banen. Det er også store
utgifter til vinterdrift og rydding av banen.
Et mer aktivt sponsorarbeid vil kunne hjelpe fotballgrenens økonomi.
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