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som höjdpunkt. Laget tog där en hedrande niondeplats efter att bland annat besegrat
Malmö FF igruppspelet.
Vårat P07 lag har vuxit under året (34 st) under ledning av tränarna Sayeed
Ramazani, Anders Victoren, Simon Victoren och Magnus Linnaeus. Laget kärna är
P07 som är en stark årgång, och innehåller även killar födda 2006 och 2008. De är
indelade i två parallella nivåanpassade grupper och har deltagit framgångsrikt i både
serie och flertal cuper för S-manna i både P07 och P06 klassen.
Under hösten startades ett P09-10 lag upp under ledning av Lars Trenning och Patrik
Helgesson. För närvarande är det ungefär 10 killar.

A-laget gjorde sin femte säsong i division 7 och infriade inte riktigt målsättningen om
avancemang till division 6. Det slutade med en placering i mitten av tabellen. Under
2016 så kommer inte BK Bifrost att ha ett A-lag i seriespel.

övrigt:
Föreningens ekonomi är forlsatt god. Styrelsen har under ett flertal år arbetat och
avsatt pengar för en konstgräsplan, vilket skulle ge våra killar bättre
träningsmöjligheter. Efter att ha fått nej två gången från kommunen och när en
gemensam ansträngning med Pedagogen Park inte blev av så beslöt styrelsen
istället att investera en del av kassan i de lagen som for närvarande är aktiva i
föreningen. Detta ledde till exempel till att PO5-laget fick ytterligare en handfull nya
spelare under säsongen, vilket kraftigt förbättrar möjligheten att laget ska kunna
finnas kvar i föreningen under många år framöver. BK Bifrost är en viktig del av
Bifrostområdet och vi behöver öka synligheten för att kunna skapa stabila
ungdomslag i föreningen.

Slutord:
Styrelsen vill också framfora ett tack till alla ledare, föräldrar samt andra som med sitt
idella arbete i klubben bidragit till det fina resultatet under 2015.
Vi hoppas och tror på ett spännande och bra 2016 med fortsatta sportsliga
framgångar för våra ungdomar och att den positiva BK Bifrost andan foftsätter att
spira i vår förening. Samtidigt hälsar vi alla nya foräldrar/ledare och spelare
välkomna.
Stort tack görs till Marcel Melin som dragit ett stort lass med A-laget samt skött
plan/fastighetservicen i klubbhuset under 2015
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