Lagans Allmänna Idrotts Klubb

Verksamhetsberättelse för Lagans Allmänna Idrottsklubb år 2007
Styrelsen har under verksamhetsåret from 2006-10-01 tom 2007-09-30 haft 7 protokollförda
styrelsemöten.

Seniorverksamheten
Seniorverksamheten har under året bestått av 20 spelare i herrtruppen och 15 i damtruppen
Klubbens Herr A-lag har under året tränats av Antonio Coric och Rolf Salomonsson. Laget spelade i
div 5 sydvästra och lyckades att vinna serien, vilket är första gången i klubbens historia.
Årets skyttekung har Robert Coric varit med 17 fullträffar.
B-laget valde att inte spela i res A även om dom vann serien 2006, utan har spelat i res B. Under
säsongen har många av P91(P16) spelarna spelat i B-laget med mycket bra insatser som följd, B-laget
slutade på en 7:e plats i serien som vanns av Hinneryd.
Damlaget spelade med 1 lag. A-laget i div 5 Ljungby och kom på 6:e plats Skyttedrottning
Damlaget har under året tränats och coachats av Jimmy Stansert och Henrik Askander. Till sin hjälp
runt laget har han haft Dieter Rost, Rose-Marie Rydh.

Ungdomsektionen
LAIK har under året haft 180 ungdomar deltagande i olika tränings- läger- och match-arrangemang
LAIK har under året haft 6 pojklag och 4 tjejlag i ungdomsserier.
Ungdomslagen har deltagit i ett antal cuper under året med blandade resultat.
Kvartersfotbollen har under året letts av Jan Holm och Victor Rehnström. Deltagarantalet har varit ca
30 barn.

Ekonomi
Styrelsen kan rapportera ett liten underskott i årets resultat. Investeringar har under året gjorts i
herrarnas omklädningsrum, nytt staket vid entrén, dressning av planer, ommålning av byggnader
kring Ringvallen. Inkomsterna kommer från Sponsring som ökat något, Bingolotter, Bingoalliansen,
Medlemsavgifter, Aktivitetsbidrag. Arbetet med att skapa förutsättningar för en Kulan-anläggning vid
Ringvallen har pågått, men är i skrivande stund ej fullt finansierad.
Under året har Ringbadet varit mycket lågt besökt p.g.a. det myckna regnandet.
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Framtiden
Herrlaget kommer under 2008 att tränas av Antonio Coric med hjälp av Rolf Salomonsson och Robert
Krafth.
I skrivande stund är det ej klart med organisationen kring Damlaget
Fortfarande har vi god tillgång av spelare till ungdomslagen, dock har viss spelarbrist märkts i vårt
F16. Inför 2008 skall föreningen försöka driva ett P18 lag vilket styrelsen ser som viktigt för att
försöka få fler tonåringar att fortsätta med fotbollen in i seniorfotbollen.
I övrigt hoppas vi kunna komma till spel med samma antal lag 2008.
Fortsatta arbetet med Kulan - anläggningen skall fortsätta.

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, Erik Salomonsson.

genom Benny Granath, Ordförande
Lagan 2007-10-25
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