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Redo för nästa steg! 
 
Det är dags för ett nytt fotbollsår 2019 och hög tid att summera och reflektera över 2018. 
Ungdomsfotbollen växer för varje år och vi har lag i alla ålderskullar på både Flick- och Pojksidan.  
Fantastisk utveckling och idrottsliga resultat i både serie- och cupspel.  
Ett stort tack till alla duktiga ledare och engagerade föräldrar som gör detta möjligt!      
 
På seniorsidan fyller vi äntligen på ur egna led igen, både i Herr- och Damfotbollen. Det är otroligt 
roligt att få se de spelare som fostrats i vår förening spela i våra representationslag. Det ska bli 
intressant att följa lagens och spelarnas utveckling under kommande år. Seniorlagen har 
kommande säsong intressanta serier med Herrarna i div.4 och Damerna i div.2.  
Vi ser fram emot många roliga derbyn på Åbrovallen. 
 
Ulvacupen 2018 blev med alla medlemmars hjälp den succé som vi hoppades på.  
Ca 200 lag spelade årets upplaga på perfekta planer och i en härlig positiv atmosfär. 
Utan de ideella arbetsinsatser som görs under cupen och vid Drive-in Bingon skulle vi inte kunna 
bedriva vår verksamhet på den otroliga idrottsplats vi har. Dessa insatser är helt avgörande för vår 
verksamhet, stort TACK!!      
 
Tillsammans med HK Country har vi under året sjösatt vårt värdegrundsarbete Röd/Svarta 
Alliansen. Detta arbete utgör fundamentet i vår verksamhet och där alla medlemmar är lika viktiga 
för att vi ska lyckas.  Implementeringsprojektet leds av vår klubbchef Hanna och under 2019 
kommer vi börja tillämpa modellen i vår verksamhet. 
 
Vår anläggning får en ansiktslyftning i smått och stort. Projektet ”Åbrovallen 2.0” kommer att 
under de kommande åren säkerställa standarden på vår anläggning för framtiden. 
Omklädningsrum skall renoveras, upprustning av Ulvahallen osv. Detta kommer innebära att vissa 
ytor stängs av temporärt. Våra vaktmästare Bengt och Robin gör ett jättejobb tillsammans med 
anläggningsgruppen. Passa på att titta in på kansliet som har renoverats i vinter. 
 
 
Återigen ett stort tack för din insats under 2018!      
 
Mvh.  
Mattias Frisk  
Ordförande  
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