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Årliga arrangemang 
 
 
2021 
 
 
Aktivitet Tid Ansvarig 
 
Årsmöte tisdag 23 februari Huvudstyrelsen 
 
Oldies, F28 och P35, cup lördag 27 februari Sektionsansvarig Dam / Herr 
 
BFF:s årsmöte lördag 6 mars Huvudstyrelsen (2 rep) 
 
Medlems- / träningsavgifter sön, tis-ons 28, 30-31.3 Huvudstyrelsen 
 
Vallenvecka på Team Sportia vecka 13, 29 mars-4 april Huvudstyrelsen 
 
Arbetsdag Stora Höga IP söndag 11 april Ansvarig Idrottsplatsen 
 
Bolagsstämma Hallbolaget MpSH torsdag 29 april Huvudstyrelsen (2 rep) 
 
Öbollen, F/P11 (10) lör-sön 12-13 juni Ansvarig Cuparrangemang 
 
Fotbollsskola, 8-11 år (10-13) mån-ons 14-16 juni Ansvarig Fotbollsskolan 
 
Ulvacupen, F/P12 (09) fre-sön 18-20 juni Ansvarig Cuparrangemang 
 
Dalecarlia cup, F/P13-14 (07-08) tor-sön 1-4 juli Ansvarig Cuparrangemang 
 
Vallendagen söndag 22 augusti Ansvarig Vallendagen 
 
Ungdomsavslutning söndag 17 oktober, prel Ungdomssektionen 
 
Årsfest lördag 30 oktober, prel Ansvarig Årsfesten 
 
Ledarkonferens fre-lör 12-13 november, prel Huvudstyrelsen 
 
Årsmöte tisdag 22 februari, prel Huvudstyrelsen 
 
 
 
 

Det man ger energi växer !! 
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Årliga arrangemang 
 
 
Städdag på Ekarvallen 
 
 
En helgdag i april har vi gemensam städdag då samtliga träningsgrupper hjälper till och 
gör idrottsplatsen fin inför säsongsstarten. 
 
Ansvarig för detta är Kalle Andersson, tillsammans med Ingemar Porsefeldt. 
 
Varje träningsgrupp får ett eget område att ansvarar för, man avgör själv hur många 
man behöver vara. Detta hanteras med fördel av föräldrarepresentanterna. 
 
Det finns städ- och förbrukningsmaterial på plats. Men dammsugare, trasor, svampar och 
lite reparationsverktyg är bra om det tas med. 
 
Även lövkrattor för att få bort alla löv, vilket påskyndar växtligheten, är välkommet. 
 
Städområden ; 

 domarrummet och omklädningsrum 8 (inne i Klubbstugan) 
 toaletterna på utsidan samt plocka skräp på Klubbstugans baksida 
 stora tamburen i Klubbstugan samt toaletten bredvid källartrappan 
 källaren (inklusive rengöring av tvättmaskiner och torktumlare) 
 kansliet, ledarrummet, tamburen och toaletten 
 materialboden bortanför 7:ans omklädningsrum 
 klubblokalen 
 omklädningsrum 1 samt uppmontering av möblerna utanför caféet 
 omklädningsrum 2 
 omklädningsrum 3 
 omklädningsrum 4 
 omklädningsrum 7 
 omklädningsrum 6 (Dam) 
 omklädningsrum 5 (Herr) 
 köket och ytan framför Klubbstugan (plocka skräp, tömma papperskorgarna) 
 städning caféet (och hålla caféet öppet) 
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Årliga arrangemang 
 
 
Cuparrangemang 
 
 
Oldies, F28 och P35, cup 
 
Varje år i februari anordnar vi cupspel för ”oldgirls och oldboys”, dvs tjejer 28 år eller 
äldre respektive killar 35 år eller äldre, i Stora Höga Arena. 
 
Ansvarig för detta är Marith Rutgersson, tillsammans med Susanne Kristensson. 
 
Turneringen är för dem som passerat "bäst före datumet". Förhoppningsvis kan det bli en 
återvändarhelg för gamla spelare som flyttat från orten eller helt enkelt ge de som varit 
med förr en möjlighet att umgås, träffas och återuppleva gamla minnen. 
 
 
Vallencupen, 10 år 
 
Varje år i juni anordnar vi cupspel för 10-års lag på Ekarvallen. 
 
Ansvarig för detta är Annica Andrén, som varje år samlar ledare och föräldrar i de 
aktuella träningsgrupperna. 
 
Grundtanken är att alla våra 10-åringar skall spela och att hela föräldragrupperna deltar i 
såväl det förberedande arbetet som under själva cupdagen. 
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Årliga arrangemang 
 
 
Fotbollsskola 
 
 
Varje år i juni anordnar vi fotbollsskola för 8-11 åringar i Stora Höga. 
 
Ansvarig för detta är Annica Andrén, tillsammans med ledare för de aktuella 
åldersgrupperna och spelare från våra seniortrupper. 
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Årliga arrangemang 
 
 
Vallendagen 
 
 
Varje år i augusti anordnar vi Vallendagen, en dag då alla föreningens spelare möts i 
mixade lag via handikappsystem. 
 
Föreningens seniorspelare är ledare och domare. 
 
Lek och Boll spelar en uppvisningsmatch mitt på dagen. 
 
Ansvarig för detta är Marith Rutgersson, tillsammans med föräldrarepresentanterna för 
ungdomslagen. 
 
Det brukar vara en härlig dag så alla i föreningen möts, föräldrar, mor- och farföräldrar, 
syskon och vänner. 
 
Dagen avslutas med en fest för alla föreningens funktionärer. 
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Årliga arrangemang 
 
 
Ungdomsavslutningen 
 
 
Varje år i oktober anordnar vi Ungdomsavslutning med fika och prisutdelningar. 
 
Ansvarig för detta är Bodil Svedlund, tillsammans med föräldrarepresentanterna för 
ungdomslagen. 
 


