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Huvudstyrelsens Verksamhetsberättelse 

 

Styrelse: Styrelsen har under 2017, haft den sammansättning som framgår av undertecknad 

verksamhetsberättelse. 

Medlemmar: Medlemsregistret ligger nu via Skärblacka IF:s hemsida på Svenska lag. Det innebär att 

även medlemsavgifter och träningsavgifter faktureras via mail direkt utifrån vilka som finns 

registrerade i våra lag. På gott och ont.  

Medlemsantalet för det gångna året samt föregående år inom parentes. 

Ålder Flickor Pojkar Summa 
0-6 3 (10) 3 (15) 6 
7-9 13 (24) 58 (63) 71 
10-20 30 (34) 74 (80) 104 
21-25 0 (0) 7 (16) 7 
26-50 14 (14) 57 (58) 71 
51- 2 (2) 21 (28) 23 
Totalt: 62 (84) 220 (260) 282 (344) 

 

Vi kan fortsatt se en minskning av medlemmar sedan föregående år 2017 (282), 2016 (344), 2015 

(368), 2014 (436), samt att det tycks fortsatt vara en trend att försöka undvika att betala 

medlemsavgift. Dock kan mycket av medlemstappet för 2017 spåras till ett sent utskick av 

medlemsavgifter till nya medlemmar inom hockeysektionen. Knatteverksamheten fungerar dock 

fortsatt bra, både inom hockey och fotboll, vilket bådar gott för framtiden. 

Möten: Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda möten. 

Utöver de protokollförda mötena har vi haft ett antal snabba mail och telefon- möten. Styrelsens 

intension är att bedriva arbetet i god demokratisk anda och att informationen ska flyta mellan de tre 

styrelserna och att alla ska känna delaktighet, därför är det viktigt att de ledamöter som även är 

involverade i sektionsstyrelserna bidrar och deltar vid möten, samt informerar vidare. Vilket innebär 

att huvudstyrelsen anser att det bör sitta med ledamöter från respektive sektionsstyrelse. 

Kommunikation är svårt, men huvudstyrelsen anser att samarbetet mellan sektionerna och styrelsen 

har fungerat ganska bra i år men kan naturligtvis alltid utvecklas mer. Huvudstyrelsen fastslår även 

att styrelsens huvudsakliga uppgift är att se till helheten för föreningen och driva anläggningen för 

alla medlemmars bästa. 

 

Ekonomi: Föreningens ekonomi framgår av Balans samt Resultaträkning för verksamhetsåret. 

 De kommunala bidragen är fortfarande avgörande för att vi ska kunna driva IP.  

 Hydrofortanken för bevattning sommartid utbytt, 33,500:-. 

 Hjärtstartare installerad vid kiosken i huvudbyggnaden, 18,218:-. 

 Däck inköpta till traktorn, 7,444:-. 

 Glödgningsknapp till traktorn inköpt, 1,895:-. 

 Sa upp skadedjursavtalet, då avgiften gick upp från 1300:- till 3000:- och det som gjordes för 

den avgiften var att sätta ut råttfällor. Huvudstyrelsen ansåg att det är en ovärdig kostnad för 

något föreningen kan göra själva alternativt köpa in vid behov. 

 Installerat fiber till föreningen, 19,000:-. 
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 Installerat en timer på ventilationen för att enklare reglera temperatur samt dra ner på 

värmekostnader, 3,392:- inkl. arbete. 

 Ny köksfläkt inköpt, 1,250:-. 

 Två toalettstolar bytta, 7,600:-. 

 Ny dator inköpt till kansliet efter hårddiskkrasch, varvid den gamla datorn reparerades och är 

numera medlemsdator, 4,600:-. 

 Vindskiveplåt och takpapp inköpt till förrådet nere på Kullerstaplanen, 1,400:-. 

 Filmat avloppet i huvudbyggnaden, 5,900:-. 

 

Medlemsavgifter, medlemsbidrag, Returpant samt uthyrning av anläggning samt anslag från 

BillerudKorsnäs och driftbidrag från kommunen är avgörande för att hålla vår anläggning 

igång. 

Förlorade trotjänare: 

Under året 2017 förlorade vi i Skärblacka IF två profiler, Finn Hansen och ”Freddy” Gustavsson som 

tyvärr gick bort. 

Framtidsvision:  

Styrelsens mål och ambition är att driva och rusta upp IP, till en trevlig och mångsidig anläggning som 

det är roligt att komma till. Därför har nu ett sparkonto upprättats där vi sätter av pengar för ev. 

upprustning om ekonomin tillåter. 

Genom ett fortgående långsiktigt arbete efter en åtgärdslista för energibesparingar och upprustning 

av anläggningen, samt i gott samförstånd med Norrköpings kommun och övriga bidragsgivare, 

hoppas vi kunna åstadkomma detta inom de närmaste åren. 

Kommande år kommer att präglas av diverse åtgärder såsom t.ex. fortsatt upprustning av klubbhus, 

renovering av golv i källaren, byte av portar till ishall/förråd mm. Vi kommer även att undersöka 

möjligheterna för byggnation av nya omklädningsrum, utveckling av nuvarande grusplan (parkering) 

och ett stort arbete i vår ishall med bl.a. byte av sarg. Vi har i skrivande stund en bidragsansökan inne 

hos kultur och fritidskontoret gällande resultattavla, bollnät samt byte av sprinklerhuvud till 

bevattningen för vår fotbollsplan på IP.  

Allt beroende på vad vår ekonomi tillåter. 

Hjälp från medlemmar är välkommet och behövligt. Sitter du på någon specifik kunskap eller kontakt 

ser vi gärna att du hör av dig till någon i huvudstyrelsen. 

Detta görs för att på lång sikt få en trevlig anläggning, som fungerar som en 

mötesplats/aktivitetsplats i byn.  

Styrelsen verkar även för ett fortsatt aktivt arbete med ekonomi och organisation kring de olika 

arbetssysslor som måste göras på idrottsparken.  

 "Vad kan jag göra för vår förening?" måste vara en eftertanke för alla. 

Så här beskriver Skatteverket en förening : "En förening är en sammanslutning av fysiska och/eller 

juridiska personer som tillsammans verkar för ett gemensamt ändamål.”  

Detta betyder kort sagt att vi måste alla hjälpas åt, det finns inga Vi och Dom i en förening. 

Att välja en styrelse betyder inte att man skaffar en arbetsgivare, ej heller en arbetsgrupp som ska göra 

allt jobb som behöver göras.  

En kan inte göra allt, men många kan göra lite. Tillsammans måste alla medlemmar i föreningen verka 

för trivsel, respekt samt eget ansvar inom föreningen som helhet. 
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Eftersom vi är en ideell förening, och anläggningen tillhör oss själva, så måste vi hjälpas åt på olika 

sätt. Det kan innebära att ”offra” ett par timmar per månad för att bidra med det man kan, tex 

målning, städning, snickeri, reparera något eller fixa något som man ser fattas. 

 

För allas trevnad. 

Det kan handla om en så enkel sak som att bidra med sin medlemsavgift i tid, spara CityGrosskvitton, 

samla pantburkar, handla via Sponsorhuset när man handlar på nätet eller baka något att sälja i 

kiosken. Fantasin sätter gränserna. 

1 timme av Ditt engagemang kan tillsammans med andras timmar bli ett litet underverk! 

Slutord:  Huvudstyrelsen vill, å övriga medlemmars vägnar, rikta ett stort tack till alla aktiva, 

ideella tränare/ledare, verksamma föräldrar, frivilliga ismaskinsförare, gräsklippare samt 

sektionernas styrelser och föreningens anställda, för all verksamhet och arbete på Idrottsparken 

under det gångna året. Vi ser fram emot ett 2018 med ett nytt damlag i fotbollen och ett juniorlag i 

ishockeyn och en blomstrande ungdomsverksamhet. 

Slutligen vill vi även uppmärksamma ett nytt nätverk inom landsbyggsfotbollen som fick sin start med 

ett gemensamt möte på Skärblacka IP under 2017. Närvarande föreningar var Skärblacka IF, Kimstad 

GoIF, Norsholms IF och Vånga IF. 

VI SÄTTER ETT STORT VÄRDE PÅ ERT ARBETE, 

 det är tillsammans med er vi kan vara en ideell förening! 

Till sist vill vi även tacka våra olika bidragsgivare, framförallt BillerudKorsnäs och Norrköpings 

kommun, som verkligen tror på oss och vår verksamhet, samt till Folkbladet som skriver om våra 

arrangemang. 

Övriga verksamheter dokumenteras genom verksamhetsberättelserna från sektionerna. 

 Med detta tackar vi för det gångna året: 

Skärblacka 20180213 

 

………………………………………………………………..                …………………………………………………………………… 

Fredrik Johansson, ordförande                                       Roger Viktorsson, Kassör 

 

………………………………………………………………                ……………………………………………………………………. 

Jonas Andersson                                                            Eva-Lena Strömberg 

 

……………………………………………………………                  …………………………………………………………………….  

Hanna Östlund            Fredrik Andersson  

………………………………………………………….. 

Siv Malmström /kansli 
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Ekonomisk sammanställning för Huvudföreningen gällande 2017. 

Vid årets slut 2017-12-31:         (Förra året inom parentes) 

Kassa                                      193 :-         (681:-) 

Transaktionskonto     30 872,20 :-            (345,31) 

Sparkonto                     6 381,73:-       (15 720,73) 

Upprustningskonto   4 108:-           (80 000:-) 

Ismaskinsbuffert         167 580,43  (127 580,43  ) 

Summa kontanta medel    209 135,36 :- (224 327.47:- ) 

 

Vid början av 2016 upprättade styrelsen ett Upprustningskonto/reserv för oförutsedda utgifter i samband med 

någon form av renovering av fastigheten. Från det kontot har i år pengar gått till Fiberinstallation, Timer i 

källaren samt ny Hydrofortank till brunnen vid strömmen. Dessutom har 20 000:- lånats över till 

transaktionskontot för att vara säker på att klara de första räkningarna i januari 2018. 

Av ovanstående summa är Sparkontot kvarstående ändamålsbestämda bidragspengar till traktorn sedan 

föregående år, inklusive ränta, och Ismaskinsbufferten är ett sparkonto för att kunna lösa ut ismaskinen vid 

leasingtidens slut., så egentligen hade vi 35 173,20:-  (81 026,31:-) i reda pengar kvar för kommande 

driftskostnader vid årets slut (inkl. Upprustningskontot) 

Följande bidrag har under året utbetalats till föreningen: 

Driftbidrag, kommun  Vinter 500 000:-, Sommar 153 485:- ( 5 165:- lägre än föregående år) 

Medlemsbidrag, kommun  65 481:- (ca 2 000:- lägre än föregående år)  

BillerudKorsnäs   90 000:- 

Lönebidrag           179 681:- 

Används till daglig drift. 

 

Kommun, 18 000:-  

Hjärtstartare 

 

LOK-stöd och Träningsavgifter tillfaller sektionerna, så även Idrottslyft.  

Det gångna året redovisar ett underskott på -118 995,70 (-256 304,47 :-) 

Det ser värre ut än vad det är: 

 Vi har under året använt av de bidragspengar som vi samlat in under tidigare år till renoveringar och 

material. 

 Till det redovisade underskottet hör även att vid bokslut gör man Avskrivning på byggnader 65 585:- 

samt avdrag för Förutbetald leasing 34 643:- , vilket påverkar resultatet negativt. 

 Vi har en ”tillgång” i en förskottsbetald leasingavgift, vilken dock minskar för varje år som går. 

 Intäkter har minskat något, vad gäller medlemsbidrag, driftbidrag mm. Många små summor som blir 

pengar i slutänden. 

 Kostnaderna har ökat, främst genom höjt elpris vad gäller den fasta avgiften, men som tur är förbrukar 

vår nya kompressoranläggning mindre el än förr. Ha ett bra år 2018! 

Siv Malmström 

Använda medel för upprustning ur 

ändamålsbestämda och eget kapital: 

Hjärtstartare 18 218:- 

Däck+glödkontakt Traktor 9339:- 

Fiber 19 000:- 

Hydrofor 33 500:- 

VVS 13 610,50:- 

Övrigt byggmaterial  3865,60:- 
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Skärblacka IF Fotboll 

Sammanställning Årslut 20171231 (föregående år inom parentes) 

 

Bankkonto       49 037,02 :-   (40 453,08) 

Växelkassa     1625 :-     (2 917:-) 

i kassaskrin på kansliet 

Kundfordringar 113:- 

 

Årets resultat,  + 7404,94 (- 26 203,63) 

Ekonomi Fotbollssektion 

2017 års resultat hamnade som ni ser på plus sidan jämfört med föregående år. 

# Vi anordnade återigen fotbollsskola under 2017  

# Tack vare Magnus Silfverklev erhölls ett Ungdomsledarstipendie för vilket vi köpt utrustning till 

barnen. 

# En stor inkomstkälla under 2017 har varit försäljning av lotter samt Gräsroten och Marley-

konserten. Dessutom har träningsavgifter tickat in mycket bra, tack vare våra ledare. 

Det känns som att vi sakta men säkert är på g att bygga upp ekonomin i fotbollssektion under 2018 

med lite tänkta försäljningar, mycket barn som lirar boll vilket genererar glädje och även lite pengar, 

mer sponsring m.m. 

Så ur ekonomisk synvinkel ser vi i fotbollsektionen ljust på den under 2018 även om det inte finns 

miljoner på kontot… 

Kassör 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

Summa kontanta medel 50 662,02:-    (43370,08:- ) 
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Skärblacka IF Hockey 

Sammanställning Årslut 20171231 (föregående år inom parentes) 

 

Bankkonto    201 332,72:-  (248 960,02:-   ) 

Placeringskonto  109 082,28:-   (109 082,28:-)  

Växelkassa   1314:-  (6 840:- ) i kassaskrin på kansliet. 

Årets resultat,  - 53 153,30 (+131 264,74)   

 

Ett minusresultat i slutet på året, beroende främst på sen utfakturering av träningsavgifter.  

 

 

Summa kontanta medel:-   311 729:-  (364 882,30:- ) 
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Seniorer Skärblacka IF Fotboll 

   

Jag tog över huvudansvaret i Skärblacka inför säsongen 2017. 

Jonny, som jag skötte dialogen med, hade givetvis höga ambitioner inför 2017, 

vilket också gjorde att jag tillslut tackade ja till förtroendet. 

Eftersom jag kom från tränaruppdrag i Assyriska, så blev också denrelationen väldigt viktig då de 

lånade ut Pontus Larsson hela säsongen samt Målvakten Martin Elofsson under försäsongen. 

Vi hade hög träningsnärvaro och lyckades väldigt bra i de futsal cuper som vi ställde upp i,  

vilket också höjde förväntningarna. 

I takt med förväntningarna och träningsmatcherna så kom skadorna vilket ställde till det enormt 

mycket i förberedelserna inför ett nytt spelsystem och framförallt en ny spelidè. 

Vi mötte inledningsvis Bosna (div4) och Bråvalla (div4) och vann båda matcherna med 4-1 samt 1-0.   

Trots att vi hade mängder med skador så matchade vi upp division 4 lagen på ett imponerande sätt.   

Nu va det dags för Östgötacupen som jag hade valt att på förhand satsa hårt på.  

Skador och jobb störde laguttagningar vilket gjorde att vi fick ställa upp med olika lag varje match.  

Vi inledde mot Kuddby (div6) och förlorade trots stor dominans med 2-3.  

Vi åkte matchen efter och mötte Sonstorp borta vilket också på förhand va en av våra svåraste motst

åndare i serien. 

Vi blev ordagrant överkörda och det var längesen jag som fotbollsspelare kände mig så frustrerad  

efter en match som denna. Allt va nattsvart just där och då. 

Skador och olika manskap match efter match samt förväntningarna gjorde att min energi höll på att  

ta slut. Hade vi en övertro på oss själva? Hade vi inte tillräckligt bred trupp? Tränade vi fel? 

Frågorna jag ställde till mig själv va många. Hursomhelst så la jag ner satsningen på Östgötacupen  

och flyttade fram förväntningarna till serien.  

Vi åkte ur cupen och såg resterande matcher som rena träningsmatcher och alla fick speltid i A-laget. 

Ett bra beslut skulle det visa sig, men framförallt för att hålla mitt eget humör intakt.  

Vi startade hemma mot Dagsberg som på förhand va seriens suveräner. Man hade handplockat hela 

Kuddby som året innan spelade i div3.  

Ett omöjligt uppdrag enligt alla experter. 

Vi ställde upp med ett decimerat manskap och förlorade med 4-1. Inget att säga om. 

Matchen efter var lite av en seriefinal för oss. Sonstorp borta, obesegrade hemma på över ett år. 

Ska vi vara ett topplag eller ska vi hamna efter direkt?  

Vi gör en klockren match och vinner mer än rättvist med 1-0.  

Glädjen va enorm, inte bara för att vi vann, utan kanske mest för att vi va så jäkla bra. 

Nästa match spelade vi mot Jaguar hemma, också det ett topplag. 

Vi får ganska tidigt 0-1 

mot oss samt en utvisning vilket gör att vi får slutföra matchen med en man mindre.  

Vi lyckas vända och vinna med 3-2. Här blir hela vändningen. Vi vinner sedan 

efterföljande 7 matcher på ett imponerande sätt. Seriefinal mot omöjliga Dagsberg skulle avsluta vår-

säsongen. Vi med 9-0-1 och Dagsberg med 9-1-0 skulle spela en på förhand tungviktsmatch.  

Tyvärr så ställer jobb och skador till det för att kanske på allvar utmana dem i den här matchen. 

Men vi lyckas på ett bragdartat vis att fixa 1-1 och serien levde i allra högsta grad.   

Jag lyckas låna in John Poikela från Assyriska till höstsäsongen, samtidigt som Max Glännefors, 

Markus Sand, Fabian Jalkemo och Andreas Pettersson förstärkte. 

En vår som utvecklats till succé skulle inte annat än bli än mer succé på hösten.Vi vinner resterande 9

matcher med en förbluffande målskillnad på 47-2 och hade hittat en identitet i vårt spel. 

Från att ha varit ett kontringslag så blev vi helt plötsligt kaxiga Skärblacka som bara spelade längs 

backen.  
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Tyvärr lyckades även Dagsberg vinna sina sista 9 matcher vilket gjorde att  

vi va tvungna att förlita oss på övriga östgötaserier.  

Våran statistik på 18-1-1 skulle kanske inte räcka (???). Det hängde på Torstorp  

i division 3 i en helt avgörande match hemma mot Eneby. Torstorp vann och division 4 va i hamn! 

Väldigt viktigt både för grabbarnas utveckling som man gjort under säsongen, 

men också för Skärblacka som lag då man stod inför en rejäl spelaromsättning. 

Många spelare som va uppe i åren, bristande intresse samt jobb situationer gjorde det ohållbart att  

satsa vidare.  

Inför 2018 ser situationen helt annorlunda ut för A-laget. 

Vi har gjort fantastiska värvningar i form av spelare som är hungriga och träningsvilliga. 

Många kommer även från högre divisioner vilket gör att kvalitén är väldigt hög.  

Vi har gått från att vara ett topplag i div5 till att vara en storfavorit till att vinna div4. 

Det känns fullt möjligt om vi får vara skadefria. Sen har vi alltid några duktiga  

motståndare som behöver besegras. Men ett topplag förväntar jag mig att vi ska bli. 

Vi ska även sammansvetsa gruppen med en resa till Turkiet. 28 spelare och ledare har betalt sin resa 

själva, det va rekord enligt resebolaget från en amatörklubb. Det visar hur mycket  

vi alla älskar detta. Det ska vi rida på!  

Till sist vill jag tacka alla spelare och ledare som stöttat vår satsning 2017.  

Vi lyckades trots en motig försäsong att ta steget upp till div4. Men framförallt att utveckla vårt spel  

som gjort att många Norrköpingsögon följer oss. 

Även ett tack till Jonny som brinner för Skärblacka!   

/Henka 
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Verksamhetsberättelse 2017 för P03 

Säsongen 2017 inleddes med 15 spelare i truppen. Under säsongen tillkom fyra spelare varav 

tre spelare tidigare spelat fotboll i dåvarande P02. 

Under perioden januari till mars erbjöds träning tre gånger per vecka där en av träningarna var 

styrke-/spänstträning i Parksskolan. En träning i veckan bedrevs utomhus på Maxivallen och 

denna träning startade varje gång med en bollkontrollövning. Denna övningar som vi i olika 

varianter och med ökande svårighetsgrad körde under hela säsongen 2016 och sedan under 

stor del av 2017 har varit nyttiga övningar som givit varje spelare ett stort antal bolltouch per 

träning och utvecklat deras bollkontroll.  

Under hela säsongen har träningarna varit indelade i treveckorsperioder där vi kört samma 

övningar för att sedan byta. Detta har fungerat väldigt väl och grabbarna har fått chans att lära 

sig varje moment ordentligt. I och med att denna säsong var den första med 11-mannaspel så 

har vi ägnat tid till att träna på överflyttningar och samlat försvar för att få gruppen att arbeta 

gemensamt i försvarsspelet. Erfarenheten från detta är att det inte alltid är så enkelt och att det 

krävs tålamod vilket sällan är 14-15-åringars paradgren. 

Östergötlands fotbollsförbund valde att inte erbjuda någon P14-serie för säsongen 2016 utan i 

stället ha P14/15. Vi deltog därför i P14/15 lätt där lagen delades in i tre vårserier. Utifrån 

placering delades lagen in i tre nya serier för spel under hösten. Laget inledde säsongen med 

goda prestationer och goda resultat, men fick svårare framemot sommaren. På hösten spelade 

vi i serien med lagen som placerat sig på plats 4-5 i vårserierna. Efter en tuff inledning där vi 

hade svårt med försvarsspelet avslutade vi seriespelet med godkända prestationer.  

Vi deltog i en försäsongscup i Söderköping där vi fick möjlighet att spela ett antal 11-

mannamatcher. Det positiva med det var att vi fick en del erfarenheter att ta med oss till 

träningarna innan seriespelet drog i gång. Vi deltog också i Niels Liedholms cup i 

Valdemarsvik. Här visades lagets goda sammanhållning där man i stort höll humöret uppe 

trots att det regnade mycket och förlusterna var flera och stora. 

Efter att seriespelet avslutades i oktober hade vi uppehåll fram till början av november då vi 

startade upp ”resan” mot säsongen 2018 med två träningar i veckan där den ena återigen är 

utomhus på Maxivallen och den andra är inomhus i Mosstorp. Inför säsongen 2018 har ett par 

spelare tackat för sig och valt att sluta spela fotboll, men vi går in till säsongen 2018 med 16 

träningsflitiga grabbar och gott mod. 

Lukas Lindberg och Eva-Lena Strömberg, ledare för P03 
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Verksamhetsberättelse 2017 F04/05 

F04/05 består av 14 härliga tjejer som gillar att lira boll.  

Laget spelade 9-manna och 7-manna fotboll under säsongen.  Vi har alltså fortsatt spela i två serier. I 

den ena serien (05) har vi fortsatt vårt samarbete med F06/07. Detta har gjort att det blivit mycket 

matcher för en del av tjejerna.  Vi har även tagit hjälp från F06/07 i 04-serien som vi spelade på 9-

manna när det har behövts. I 04:a-serien  räknade vi resultat för första året och vi har haft ”riktiga” 

domare vilket har varit jätteroligt men även skapat en annan spänning inför match i laget. 

Träningarna på Maxivallens konstgräs har pågått under hela hösten/vintern.  

Vi sparkade igång säsongen med ett träningsläger på IP med övernattning, träning och 

träningsmatch. 

Vi tränade två gånger per vecka på vårsäsongen och tre gånger under höstsäsongen. Vi  ordnade med 

att Coerver Coaching  kom till Skärblacka IP åtta gånger under hösten vilket var uppskattat bland 

tjejerna. Denna teknikträning har varit bra för tjejerna men även att de har fått prova att ha andra 

ledare tror vi har gynnat dem.  

Laget har deltagit i några cuper under våren och sommaren vilket alltid är uppskattat. 

Seriespelet har under säsongen varit tufft, framförallt i 04-serien. Vi har spelat många jämna matcher 

där vi trots bra spel åkt på snöpliga uddamålsförluster. Detta har varit jobbigt för laget och vi har 

försökt jobba med positiv anda för att öka tjejernas självkänsla.  När det gäller 05-serien har det varit 

lite mindre tufft och vi har spelat många matcher med bra spel och positiva resultat.  

Tjejerna har lärt sig oerhört mycket under det gångna året när det gäller fotboll men även laganda. 

Offsiden har varit ett stort samtalsämne men det är nog naturligt när man går upp på 9-manna.  

Ledarstaben består fortsatt av två föräldrar som ledare. Därtill en föräldragrupp samt konto/kiosk 

ansvariga.  

Vi ser nu fram mot ytterligare en säsong med seriespel, cuper och annan skoj tillsammans. 

 

Petra Höglund och Fredrik Gumèr 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 - SKÄRBLACKA IF P05        2018-02-06 

 

SERIESPEL 

Vi har under säsongen 2017 spelat 7-manna i serie med nivå ”lätt”. Vi har till största del mött 

lag som vi är bekanta med sedan tidigare och fått spela jämna och roliga matcher.  

 

CUPER 

I juni spelade vi Jönsbergska Cup i Smedby. Grabbarna gjorde några riktigt fina matcher och 

vi hade en riktigt rolig dag som avslutades med en tuff och rolig match mot IFK Norrköping.  
 

LAGET 

När vi drog igång säsongen i januari var vi 17 spelare, men tyvärr drabbades vi av en epidemi 

av avhopp under året som gjorde att vi under slutet av säsongen var tvungna att låna in 

grabbar från 06-laget för att få ihop lag till våra matcher. Tyvärr var det många grabbar som 

tappade intresset och när den ena slutade så slutade kompisen också osv. Givetvis tråkigt, och 

får oss ledare att fundera på vad som ligger bakom. Men som vi fått till oss från de föräldrar 

vi pratat med så har det inte varit problem med osämja i gruppen eller missnöje med 

tränare/ledare som ligger bakom deras beslut utan tappat intresse.  

Under vintern har en ny spelare tillkommit (född 04), så totalt är vi idag 11 spelare i truppen, 

men någon eller några av dessa är tveksamma inför kommande säsong. 

 

Som det ser ut i dagsläget har vi inte spelare för att själva kunna få ihop lag till att spela 9-

manna, men förhoppningsvis kan vi få stöttning från 06-gänget så vi kan lösa det. Återstår att 

se. 

 

TRÄNINGAR 

Under inomhussäsongen hade vi en planerad träning per vecka i Mosstorpshallen. 

Uppslutningen var runt 10 man per träning (ett antal grabbar håller på med andra sporter 

under vintersäsongen).  

Under utesäsongen har vi kört två pass i veckan på Kullerstad. Uppslutningen var till en 

början bra, men under hösten var det väldigt tunt och de avslutande uteträningarna slog vi 

ihop med 06-laget för att kunna hålla givande träningar. Vi har fortsatt i gemensam 

träningsgrupp med 06 under vintersäsongen, ett pass på konstgräs i Eneby och ett pass i 

Mosstorp.  

 

SPELARNAS UTVECKLING 

Alla spelare som hängt i under året har tagit ytterligare steg i sin utveckling och det är kul att 

se att vi håller jämna steg eller till och med utvecklas mer än våra motståndare. Vi har under 

året kört separat målvaktsträning med de intresserade, vilket varit uppskattat och gett en god 

utveckling. 

 

LEDARE 

Vi har under året varit tre ledare (Martin, Hector och Viktor). Att vara tre ledare har gjort det 

mycket lättare att få till bra och ordnade träningar och ger oss möjlighet att delta aktivt i 

övningarna.  
 

 

//Ledarna SIF P05 (Viktor Rinaldo, Martin Johansson, Hector Östensson) 
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Verksamhetsberättelse 
F06/07 - 2017 

 
Flickor 06/07  har under år 2017 varit 21 st tjejer. Fördelningen mellan åldrarna är 18 st 06:or 

och 3st 07:or. Vi har under utomhussäsongen tränat på IP varje tisdag 1 h 30 min och varje 

torsdag 1,5 timme, under vintersäsongen tränat varje onsdag i Maxivallen utomhus 1,5 timme 

som laget hyr för egna pengar. Träningsnärvaron är relativt hög under vår/sommar (14-19 st) 

men minskat under vinter till mellan 10-12 st. Vi har haft Coerver Coaching (Utvecklar dina 

tekniska färdigheter, vilken position du än har) under hösten varje torsdag som tjejerna tyckt varit 

väldigt roligt, detta har medfört att 10 av tjejerna i laget anmält sig till Coerver Coaching 

vinterskola som är varje söndag under höst/vintern. Träningarna har handlat mycket om 

teknik och att röra sig med boll. Vi har också jobbat på att få till en bra sammanhållning bland 

tjejerna som vi tycker att vi lyckats bra med. Vi har varvat passningsövningar med olika 

drivövningar, matchspel och lekar med och utan boll.  

Tjejerna har under året blivit jätteduktiga på att bli medvetna om att dom är flera på plan och 

och ser när det är läge att passa och vart man ska vara för att få en pass. 

Under 2016 har vi haft ett sammarbete med F04/05 på samma sätt som förra året där vi har 

haft en gemensam lag i F12 serien där vi alla dom tjejer som ville fick spela vi har även haft 

en del gemensamma träningar. 

Vi har även deltagit i ett antal cuper och träningsmatcher under året. Vi började året med att 

vara med i två inomhuscuper. I början av juli deltog vi med 1 lag i Finspångscupen och så 

åkte vi till Öland och var med på Ölandscupen vilket var den största cupen tjejerna varit på 

hittills, det var mycket uppskattat bland tjejerna och jag tror det var nästan viktigare med 

sammanhållningen runt cupen än själva matcherna. Vi åkte även till Hallsberg på cup på 

sensommaren. Under 2018 tänker vi fortsätta jobba med utveckla passningsspelet och 

gemenskapen i laget men även speluppbyggnad då vi skall börja med 9 mannaspel våren 

2018. Det viktigaste som vi har just nu är att få tjejerna fortsätter tycka att det är roligt att 

spela fotboll. Vi ska även försöka fortsätta samarbetet med F04/05. Tyvärr kan vi inte ha ett 

gemensamt lag i seriespel 2018 då det inte finns tjejer så det räcker. Vi kommer säkert behöva 

stötta varandra i seriespelet. Vi ledare tycker det har funkat bra under 2017, vi har dock tappat 

en ledare till 2018 då dennes dotter slutat spela fotboll. Vi har en fantastisk föräldragrupp som 

löser mycket runt laget vilket underlättar för oss. 

 

Mvh  

Anders Lewander 

Niclas Lager 

Fredrik Andersson 

Mathias Wallman 
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Verksamhetsberättelse 2017 för Pojkar födda 2006 

Under året har vi varit runt 14 spelare, någon som har slutat och någon har kommit till. Vi 

har i stort sett tränat 2 gånger i veckan under hela året förutom lite semester under 

sommaren. Vi har även under hösten/vintern börjat träna på konstgräs inne i stan vilket varit 

mycket populärt bland grabbarna. 

Vi hann med en inomhuscup & 2st utomhuscuper under 2017. Detta blandade vi med 

seriespel och ett par träningsmatcher. 

Spelet går sakta men säkert framåt o vi kommer mer o mer in i positionsspelet & tänker mer 

på vad, när, hur & varför, vi gör saker o ting på plan, vilket är jättekul att se. 

Så nästa år kör vi på med samma goa glädje i laget o vi ledare är övertygande om att vi 

kommer få en kalaskul säsong även under 2018… 

Ledartrion 

Magnus Silfverklev 

Kristin Wiktorsson 

Christian Eriksson 
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Verksamhetsberättelse P-07 2017 

 

P-07 består av 13 st killar som gillar att spela fotboll. 

Killarna spelade 7-mannafotboll för första gången 2017. 

Dert märktes på killarna att dom tyckte det var roligt att få spela matcher varje vecka  istället 

för att åka på enstaka sammandrag under säsongen. 

Vi tränade två gånger i veckan under säsongen och träningarna bestod till stor del av 

passningsövningar och teknikträning. Vi har även pratat  om ”fair play” på träningarna,hur 

man ska vara mot medspelare,motspelare och domare. 

Det har varit roligt att se hur killarna har utvecklats under säsongen. 

I juli åkte laget till Vimmerby för att spela Bullerby Cup ,det blev fotbollsårets höjdpunkt. 

Det var en spännande upplevelse för killarna,ledare och föräldrar. Att åka iväg på cup 

innebär inte bara att spela fotboll,man ska umgås och äta och sova tillsammans också. 

Laget bodde på en skola och sov i ett klassrum. Killarna skötte sig jättebra även om det var 

lite svårt att somna på kvällarna. Vi spelade 6 spännande och tuffa matcher mot lag som vi 

aldrig hade mött tidigare och det  tyckte killarna var kul. 

Seriespelet under säsongen har gått bra. Vi började lite trevande och det var lite ovant att 

spela på större plan. Men eftersom serien löpte på så blev killarna varma i kläderna och 

började lära sig att spela på större plan.Vi spelade många jämna och spännande matcher i 

serien. 

Ledarstaben består av två föräldrar. Vi har även en föräldragrupp som  fixar med 

kiosk,försäljningar och andra roligheter för laget. 

Ledare och spelare ser fram emot en ytterligare säsong med seriespel och annat skoj.Det 

stora målet 2018 är att kunna åka till Färjestaden i augusti för att delta i Ölandscupen. 

Mathias Höglund     Johan Lundin    
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Verksamhetsberättelse 2017 F 08/09 

 

Året 2017 va sista året för dessa underbara tjejer på 5-manna. Nästa år väntar 7-mannafotboll och 

gissa om tjejerna är taggade. Utvecklingen går framåt och det har varit en riktigt härlig inställning på 

träningarna. Vi förlorade dock några tjejer detta år och vid årets slut var vi 12 spelare men nu 1 

ledare till då Gerald hoppade på ledar-tåget till Sandra och Dannes stora glädje. Vi har tränat 1 dag i 

veckan året runt, utesäsongen på 5-manna på Folkets hus plan och inomhussäsongen i 

Mosstorpskolan. 

2017 bjöd på sammandrag och vilka sammandrag det blev, tjejerna imponerar verkligen på oss. Och 

då menar jag inte att dom vann alla matcher utan att dom visade på en ruggig inställning och växte 

för varje match som gick. Dom spelade som ett lag, dom vann som ett lag och dom förlorade som ett 

lag. Vi är fullt medvetna om att inga mål räknas och inga lag ”vinner” men tjejerna är 9 år, dom kan 

räkna och ska man lära sig att ta en förlust så ska man få glädjas åt en vinst.  

Detta år spelade vi en cup och Kimstad GoIF stod för värdskapet. En härlig fotbollsdag blev det och 

tjejerna utstrålade en riktig kämpaglöd och ett inspirerande fotbollshumör.  

Nu ser vi fram emot 2018 med allt vad det innebär: vinna, förlora, lyckas, misslyckas, skratta, gråta, 

utvecklas & mest av allt: en HIMLA massa glädje!  

// Sandra, Daniel och Gerald Ledare F 08/09 

 

                                          

Verksamhetsberättelse 2017  P 08/09 

 

I lag Pojkar 08/09 så är vi totalt 14 st några har under hösten tagit en paus. Vi har fördelningen på 

truppen 12st 09 och 2st 08. Vi har under utomhussäsongen tränat varje torsdag 17.30 till 18.30.  

Nu till hösten fick vi börja köra inomhusträningen på Mosstorpskolan stora sal. (Synd att det bara är 

45 min) Det var ett jätte lyft för grabbarna att få börja träna där. Vi har pendlat lite under 

höst/vintern i antal barn på träningen. Men i det stora hela så är träningsnärvaron stor. Vi har även 

börjat köra lite mer teknik övningar med bollen nu. Men fokus har legat på ha roligt på träningen och 

köra korta övningar. För att sedan avsluta med att köra match. 

Året som har gått har vi spelat sammandrag med 2 lag. Det har varit jätte roligt att få se hur mycket 

dom har utvecklats. Hoppas att vi kommer ha lika roligt även detta år. För vi kommer att köra ett år 

till med sammandrag men ev bara med ett lag och inte 2 st lag. 

2018 kommer vi fortsätta med att spela sammandrag och någon cup. Nu kommer vi även hålla ett 

sammandrag själva. Nu till våren kommer vi att få en föräldragrupp i P08/09. 

Med vänliga hälsningar 

Andreas Arthursson 

Richard Samuelsson 

Nicklas Lagerblad 
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Verksamhetsberättelse 2017 för P10/11 

 Under säsongen har träningsgrupp för pojkar födda 10 - 11 fortsatt. Under året har vi haft 

kontinuerliga inom- utomhusträningar lämpliga för säsongen. Under sommaren deltog även två av 

tränarna i Landslagets fotbollsskola för samma åldrar. Många i truppen deltog. Den aktiviteten ledde 

till ett par härliga nyförvärv för truppen. Sommaren innehöll och truppens första matcher efter 

inbjudan till fotbollens dag av Krokek. Uppskattat av barn & föräldrar. Hösten avslutades med 

traditionsenligt juldisco där P10/11 bjöd in F10/11 för en kul stund tillsammans, Stämningen var glad, 

livlig, och tema var valfri klädsel vilket utmynnade i barnens tolkning, ”valfri utklädnad”. Det kom 

fotbollsspelare, prinsessor, ninjas, tomtar & troll… vi tror det uppskattades mycket av samtliga barn 

& föräldrar. Det bjöds på musik, lekar och tilltugg, dessutom hade en något förvirrad ”fotbollstomte” 

hittat dit… Truppen (”laget”) -har 20 registrerade spelare. (VB – 16 gav 11st) Det är en ökning med 

över 80% 😊 Under året har vissa av barnet ”kommit & gått” och det har varit lite utmaning att få in 

registreringar men vi upplever att det så här på sluttampen ordnat upp sig riktigt bra. Staben av 

ledare består, (i skrivande stund) av 3+1 +1 ledare. Truppen har fått två hellyckade nyförvärv av 

ledare, vilket alla är tacksamma för såklart. Head Coach Kevin, samt Assisterande Tränare Jim & 

Caroline. Till truppen stöttar även Björn med lite av Social coach (enligt samtycke från föräldramöte 

hösten -17) samt Fredrik, Stödförälder som också har varit fenomenal att rycka in vid behov och ha 

med i vissa frågor. Träningarna Kontinuiteten på träningarna har varit 1/vecka (Vi har bytt söndagar 

mot vardagar under året). För närvarande onsdagar kl 18.00 Parkskolan. För gruppen har deltagandet 

varit gott till antalet även i år, och majoriteten av truppen har varit på samtliga träningar. Energin och 

viljan att delta tycker vi har präglat närvaron. Dock har det tillkommit några element av icke 

träningsoptimala händelser. Det kan vara lite av karaktären ”kommentarer” eller det att barnen vid 

matchspel uttrycker ”olämpligheter” som inte ska förekomma mellan lagkompisar. Till ovan ska man 

ha åtanke till gruppens ålder givetvis. Endast något enstaka träningstillfälle har ställts in pga väder & 

vind.  

Upplägg  

- Mottagning, av barn & föräldrar (inga delaktiga föräldrar i träningsmiljö). Fånga frågor från 

föräldrar.  

- Samling, ofta fast plats, närvaro & namncheck. ”landa barnen”, Se barnen.  

- Uppvärmning, fysisk och inslag av motion samt lättare stretching. Kevin har också mer och mer 

infört barnansvar i upplägg av uppvärmning vilket verkar uppskattats av grabbarna  

- Övningar, ”kompis med bollen”, koordination, passningsspel samt stationer av olika karaktär.  

- Matchmoment: två mål eller liknande, Detta har haft stort fokus under året.  

- Avslut, Alltid samma pedagogiska avrundning, ”åhhh Blacka”. 

Utveckling: barnen behöver mer av matchliknande fokus, deras agerande tyder på mer vilja till 

match. Passningar, löpningar och placering introduceras och omnämns kontinuerligt. Kompisskapet 

viktigt. Lyssna på ledaren (övningshållaren, vi delar ibland upp moment mellan ledare). Truppens 

fotbollskunnande har ökat generellt men är givetvis individuellt olika i denna ålder. Behov: Truppen 

behöver exempelvis fler väster & nya bollar samt gärna möjlighet till lagT-shirt. VinterIntention: 

Truppen avser försöka spela matcher på någon av de lediga tiderna i Mosstorp. //Björn, Kevin, Jim, 

Caroline & Fredrik 
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Verksamhetsberättelse 2017 F10/11 

 

I F10/11 laget är det ca 12st tjejer, det är lite varierande då en del slutar och en del nya 

börjar. Just nu tränar vi en timme inomhus i Parkskolan, vi alla längtar till våren så vi kan 

börja träna ute på gräs!  

Träningarna består av övningar varvat med lekar där bollen alltid är med, ibland är det 

vattenpausen och toabesöken som är roligast under träningen, men vi ledare ser att tjejerna 

har utvecklas massor under det här året. Till våren ska vi dra igång och köra sammandrag, 

vilket både tjejer och ledare ser fram emot! 

Förtillfället är vi tre stycken ledare, Johanna, Anso och Petra.  
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Verksamhetsberättelse 2017/18 för U12 Team 06/07 SIF Hockey 

 

Säsongen 2017/18 startade vi upp Tisdagen den 12/9 - 2017.  

Vi har bedrivit schemalagd isträning tre dagar i veckan sedan September månad.  

Våra träningstider är kl 17:30 – 19:00 på Tisdagar och Torsdagar. På Söndagar  kör vi träning 

mellan 13:00 – 14:30. 

Den 8:e Oktober drog sedan seriespelet igång med premiärmatch mot Finspång. I år har vi 

anmält ett lag till serie C1 Östergötlands ishockeyförbund. Detta innebär att Team 06/07 för 

andra säsongen spelar seriematcher på helplan. Med spel i denna serie är även tacklingar 

tillåtet. Vi ledare trodde nog att tacklingarna skulle innebära en stor omställning för våra 

spelare mot förra säsongen. Dock har den spelformen bara mottagits till uppskattning, med 

god respekt hos våra spelare och motståndare. Seriematcherna spelas en gång i veckan, 

vanligtvis på Lördagar. 

Det har varit god uppslutning på träningarna vi bedrivit. Vi är denna säsongen 17 st aktiva 

barn, där fördelningen mellan årskullarna 2006-2007 är i det närmaste 50 %. Träningarna 

under vardagarna har vi störst upplutning på. Söndags träningarna brukar gå åt till att skaka 

av sig Lördagens matchspel. Men brukar då ändå lista ca 10 - 12 st spelare. 

Ledarstaben denna säsong består av Hanna Östberg som är lagledare. Vi har tre istränare. 

Tränarna Fredrik Agdin, Magnus Wigren och Joakim Lillbacka delar på ansvaret för planering 

av träningsupplägg och även laguttagning vid matcher. Våra materialförvaltare Mats 

Ahlenbäck och Johan Bobeck sköter slipning av skridskor och materialvård vid tränings och 

matchtillfällen.   

Barnen har under säsongen haft en positiv utvecklingskurva, där vi främst förmedlat till dem  

allas betydelse i lagdelarna. Vi rekommenderar ett deltagande på minst två träningar i 

veckan för att kunna anmäla sig till match. Detta för att alla skall kunna prestera efter sina 

förmågor på bästa sätt utifrån det vi tränat på under veckan. Då vi nu spelar andra säsongen 

på stor plan har fokus legat mycket på spelförståelseträning. Bland annat  har vi tränat en hel 

del på uppspelsfaser. Där försöker barnen hitta fria ytor och vägar, som kan möjliggöra en 

snabbare och effektivare spelform. Även försvarsspelet med inriktning på att krympa ytor för 

motståndarlagen har bidragit till ett mer organiserat förssvarsspel. 

Under mellandagarna deltog vi även i en cup. Ica Supermarkets mellandags cup gick av 

stapeln i Motala den 28:e December. Det blev tidig avfärd för samtliga då vi hade första 

matchen kl 08:00. Vi spelade 4 matcher under den dagen. Riktigt roligt att möta Skövde, 

Tranås och Nässjö som vi ej träffar på i seriesamanhang annars. Vi vill även rikta ett stort 

tack till Motala AIF för inbjudan och ett toppen arrangemang under hela den dagen. 

Även ett eget träningsläger för grabbarna i laget har arrangerats. Helgen inleddes den 20 

Januari med seriematch mot LHC i Ljungsbro. Efter detta intogs det mat på lokala pizzerian i 

Ljungsbro. Väl hemma i Skärblacka kunde vi sedan heja på grabbarna i J-20 laget som då  
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hade HC Dalen på besök i Globalhallen. Lördagskvällen innehöll senare även ett ispass för 

samtliga. Till Söndagen kom forna landslagsmålvakten i damhockey Kim Martin på besök för 

att hjälpa till med främst målvaktsträning under två ispass. Lägret var mycket uppskattat hos 

barn och ledare. Där vill vi även tacka alla föräldrar som ställde upp och möjliggjorde denna 

aktivitet. 

Säsongen börjar nu i skrivande stund att närma sig slutet. Vi har fyra st seriematcher kvar att 

genomföra och vi avslutar med match mot LHC hemma den 17/3  innan vår och 

sommaruppehållet kommer. 

Vi hoppas sedan att samtliga barn återkommer även nästa säsong, när vi drar igång 

förberedelserna inför 2018/19. Även en förhoppning om att fler barn kommer ansluta till 

laget för att spela ishockey tillsammans med oss. 

 

Team U 06/07   SIF Hockey. 
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Motioner. 


