Dette er hva Bakke IF kan tilby av aktiviteter

Allidrett

Ski / skibakke

www.bakke-if.no

Fotball

Håndball

Vi har Midtfylkets beste anlegg 
Stor flerbrukshall

Skibakke

Lysløype
Kunstgressbane
www.bakke-if.no

Aktiviteter fordelt på hele året!
• Høst

• Vinteraktiviteter

Håndball
Fotball

Håndball
Skibakke

Allidrett

Skikarusell

Allidrett
Fotball

Håndball

Fotball
• Sommer

• Vår

www.bakke-if.no

Retningslinjer for gruppene
Vi er en klubb for ALLE uansett ambisjoner og nivå, denne
målsetningen er det viktig at vi sammen til enhver tid prøver å
etterstrebe. Kommunikasjon på tvers av gruppene er viktig.

Opp til og med 4 klasse KAN det drives med andre aktiviteter enn
hovedaktiviteten men aktivitetene SKAL ikke ødelegge for
hovedaktiviteten.
Etter 4 klasse skal det legges til rette for at ungdom/barn som driver med
flere aktiviteter kan få til dette ved at trenere aksepterer at de ikke er på
alle treningene og at trenerne koordinerer treningskamper og
arrangementer mot seriekamper med den andre aktiviteten m.m.

www.bakke-if.no

Bakke If tenker nytt…
Bakke If tenker nytt for å forenkle antall personer i forskjellige
styreverv.
Vi vil ha flere som bidrar litt på forskjellige områder. Dette har
vi løst på følgende måte.

En felles kasserer for alle gruppene.
Det er valgt inn representanter fra hver gruppe inn i
hovedstyret.
Små velfungerende grupper hvor flere bidrar.
Et felles mål for klubben.
Vi jobber sammen på tvers av alle gruppene.
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Felles dugnader i klubben!
Vi har valgt å ha felles dugnader på tvers av gruppene, men vi prøver å
fordele ansvar på ulike grupper.
Dugnad skal være gøy, så hvis alle bidrar på hoved-dugnader så slipper
vi salg av DORULLER, LODDBØKER etc. Eller å plukke søppel.!!!

Hallvakt på onsdager

Primært gruppe 4-6 år

Julegrantenning Bunnpris

Primært gruppe 4-6 år

Miniturneringer Håndball etc

Primært fra 6 år og oppover

Vestfossen Cup Håndball

Primært fra 6 år og oppover

Man kan også bli satt opp på dugnader uavhengig av hvilke gruppe de tilhører.
Foreldrene må forvente å også stille på ulike dugnader utover oppsatt plan
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Hva krever Bakke If av deg!
Bidra positivt inn i klubben
Engasjert som forelder
Stille opp på dugnader
Bidra i grupper/styret
Ta ansvar!
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Hva kan du få tilbake!
Nye bekjentskaper
Tilhørighet til bygda
Glade og aktive barn
Kjent med dine barns venner
Du gir barnet ditt en god start på livet
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Alle må ta et ANSVAR!
Alle som er med i Bakke If er frivillige / foreldre
Hvis ingen tar ansvar i en gruppe, vil man ikke kunne ha
et tilbud til barna…

Så lenge du har barn i en gruppe, så plikter du å møte på
dugnader og stille som representant for en gruppe/styret
hvis behov.
Hvis alle bidrar så blir det ikke så mye på hver.
Hvis alle gjør en jobb, så klarer vi dette sammen 
www.bakke-if.no

Hovedstyret

Leder

Tor Arild Johansen

Kasserer

Ruben Hæhre

Sekretær

Børre Bjerknes Gulbrandsen

Allidrett
Allidrett

Siv Therese Gulliksen

Håndball
Fotball/Hallansvarlig

Andreas Kalberg

Skigruppa

Håvard Bakke

Skigruppa

Bodil Hvamstad

Skibakken

Tor Ivar Olsen

Skibakken

Linda Haugen

Innkjøpsansvarlig

Øyvind Harstad

Kunstgressansvarlig

Arnt Hellik Letmolie

IKT/Web ansvarlig

Geir André Ødegård

Sponsoransvarlig

I tillegg er det flere som hjelper til på hver enkelt gruppe

