BK ÖRNENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018-2019
2018 fyllde vår anrika klubb 76 år. Bildad i Thesdops Källare, Gamla torget, den 1 april 1942.
Andra världskriget skulle pågå i yttrligare 3 år, på andra sidan Östersjön, typ 35 mil från
Norrköping öster ut. Roland Franzén stiftade klubben tillsammans med sina vänner, som var
skohandlare och några småföretagare.
Säsongen 2017-2018, kröntes med önskedrömmen att göra come back i Allsvenskan, en
dröm och målsättning som också gick i uppfyllelse. Med vårt starkt föryngrade starka garde
hoppas vi kunna genomföra säsongen 18-19, med att hålla oss kvar på säker mark i serien.
Med 4 lag i serien, får man räkna med både ris & ros. Damlaget flyttade i år till
Reservlagsserien, pga svåra långresor, som våra tjejer tyckte blev lite väl tufft. Farmarlaget
hängde kvar i tvåan. B-laget kör vidare i sin serie med växlande framgångar. Korplaget går
bra.Här blixtrar våra spelare till ibland och lyser upp måndagskvällarna med glada tillrop och
häftiga strike följder ute på banorna i Vilbergshallen. Örnen Boys och Girl Power spelar, som
lokala ambassadörer för vår klubb. Klubben deltager även i fredagskvällarnas Utmaning
under ett antal veckor under hösten och vårsidan.
Barn och ungdomsverksamheten rullar på bra med Igge Eriksson och Stefan Falkhäll, som
goda förebilder och instruktörer onsdagar 15-18. Kommunen var på besök nyligen och
uttryckte sitt starka gillande för verksamheten.
Bingolotto försäljningen i Kalles kiosk på Centrum går ganska bra och ger ett fint överskott
till kassören beska vardag med rullande utgifter. Medlemmarna hjälper till och får lotter
hemskickade av kassören Falkhäll. Även denna insats av medlemmarna ger ett bra tillskott i
kassan. Damerna säljer matchlotterier och goda korvar med mera. Detta ger ett bra
överskott, som klubben använder till damlagets driftkostnader. Kassören säljer halvapotten
lotter på hallen och får även han ihop en bra slant till klubbens busshyror för bortamatcher.
Årets klubbmästare blev Pontus Falkhäll 1855, när KM spelades på hemmahallen. Bästa
Gubb KM Kent Börlin 1759 och dammästaren blev Nina Nävsjö 1291. Junior-KM Markus
Lenefjäll1753.
Klubbens unika elitsatsning med ungdomar har givit lysande resultat. Klubben har nu 4-6
unga spelare som har A-lagskompetens samt en stor utvecklingspotential under de närmaste
åren. I den äldre kadern av mästerspelare hittar vi v ordf Kent Börlin att passera 250 matcher
i A-laget.
Styrelsen har haft löpande möten för att dryfta föreningens omfattande verksamhet.En
eloge till styrelsen och speciellt kassören Stefan Falkhäll, med hjälp av Anders Lindgren, som
administrerat föreningens affärer på ett förtjänstfullt sätt. Tack även till lottsäljaren Kalle
Westin, till styrelsens Giggie Holmberg som med sina tjejer bidrager med lott och pryl
försäljning som hjälper till att hålla kassören på gott humör.
Beträffande föreningens ekonomi, hänvisas till kassörens bifogade rapport med dito
revisionsberättelse.

2018 var året då klubben fyllde 76 år !
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