Lagans Allmänna Idrotts Klubb

Verksamhetsberättelse för Lagans Allmänna Idrottsklubb år 2006
Styrelsen har under verksamhetsåret from 2005-10-01 tom 2006-09-30 haft 7 protokollförda
styrelsemöten.

Seniorverksamheten
Klubbens Herr A-lag har under året tränats av Anders Wihrén och Rolf Salomonsson. Laget spelade i
div 5 sydvästra med en 2:a plats och 45 poäng som resultat i div 5 sydvästra. Serien vanns av
Råstorp/Timsfors med 52 poäng och trea i serien blev Traryd på 41 poäng Andraplatsen innebar
kvalspel mot fyran för andra året i följd. Kvalmotståndare var Lammhult som vann med 2-1.
Lammhult gick vidare och mötte Ingelstad i två matcher som Lammhult vann och gick upp. Årets
skyttekung har Admir Kahrimanovic varit med 24 fullträffar vilket placerat honom på 4:e plats i
Kronobergs län.
B-laget spelade i reserv B-serien och vann serien efter en mycket bra säsong med jämt och stabilt spel
där många av våra unga talanger visat framfötterna vilket gör att framtiden ser positiv ut för herrlaget
med många killar som fyller på.
Damlaget spelade med 2 lag. A-laget i div 4 västra och kom på 10:e plats vilket betyder nedflyttning
till div 5 inför 2007. Vann div 4 serien gjorde Östers B-lag. Skyttedrottning
B-laget spelade i div 5 Ljungby och slutade på 7:e plats med 9 poäng i en serie där Liatorp vann med
endast en förlust.
Damlaget har under året tränats och coachats av Victor Rehnström och Jörgen Göransson. Till sin
hjälp har han haft Dieter Rost, Mats Bengtsson, Rose-Marie Rydh.
Ungdomsektionen
LAIK har under året haft 6 pojklag och 3 tjejlag i ungdomsserier. Bäst gick det för vårt P96 som vann
sin serie F92 och F94 kom två i sina serier. På flicksidan har vi en bra tillväxt med F92 tjejer som visat
bra kvalitéer under året. Pojksidan har också en bra bredd med många killar i P90 och P91 som
utvecklats mycket bra under året. Dock finns ett orostecken när serierna innehåller för få lag vilket ger
spelarna för lite matchning, P16 har spelat 14 tävlingsmatcher och P15 endast 12 matcher i serien.
Många av spelarna har dock fått spela i B- och C- lag vilket gett dom mer matchtid. Kvartersfotbollen
har under året letts av Jan Holm. Deltagarantalet är fortfarande lågt med endast ca 25 barn som
deltagare.
Ekonomi
Styrelsen kan konstatera att ekonomin är stabil i föreningen. Ett litet minusresultat kan redovisas.
De viktigaste inkomstkällorna för föreningen är Bingoalliansen, Bingolotto, Sponsring,
Medlemsavgifter. Damklubben har även under året stöttat klubben både ekonomiskt och med ideellt
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arbete. Planerna på Ringvallen har genomgått ett stort underhåll under året och vår förhoppning är att
vi i framtiden inte skall vara så känsliga för regn och därmed ospelbara planer. Vi har även under året
färdigställt en ny kiosk som skall innebära bättre förutsättningar att serva publiken på Ringvallen.
Uppförandet av kiosken har kunnat genomföras tack vare många personers insatser, ett stort tack till
alla inblandade.
Ringbadet har under sommaren varit frekvent besökt då vädret under långa stunder varit varmt och
inbjudit till bad. Vackert väderjouren har även möjliggjort kvällsöppet bad vi bra väder.
Framtiden
För herrlaget pågår i skrivande stund rekryteringen av tränare.
Damlaget kommer att tränas av Jimmy Stansert under 2007.
På ungdomssidan har många lag under 2006 utvecklats i en mycket positiv anda. Många engagerade
ledare har gjort ett bra jobb. Nu fortsätter satsningen på utbildning av ledare med ett LAIK-ledarläger
under vintern för att ytterligare stärka vår ungdomssektion.
Slussningen av äldre ungdomsspelare till seniorlagen skall ske i lämplig omfattning och med tanke på
spelarnas bästa individuella utveckling.
Vissa ombyggnadsplaner för byggnaderna finns och vi hoppas kunna genomföra dessa under 2007.
Organisationen för Ringbadet skall förstärkas inför badsäsongen 2007.
TACK
Styrelsen i LAIK vill härigenom tacka alla ledare, spelare, föräldrar, sponsorer och alla övriga som på
något sätt hjälpt till med att genomföra verksamheten under det gångna året.
Tack för visat förtroende
Styrelsen i Lagans Allmänna Idrottsklubb
Benny Granath, Per Svensson, Astor Fredriksson, Lars Pettersson,
Magnus Arvidsson, Christian Silvasti, Peter Andersson.

genom Benny Granath, Ordförande
Lagan 2006-10-28
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