Reijmyre Idrottsförenings Verksamhetsberättelse för 2014
Efter val vid årsmöte 2014-02-27 har styrelsens sammansättning varit;
Ordförande: Fredrik Hesse, Vice ordförande: Magnus Nilsson, Kassör: Bert Ottosson,
Sekreterare: Robin Larsson, Ledamöter: Kerstin Ottosson, Ronnie Maxe (ungdomsansvarig)
Suppleanter: Gert Lindstöm, Eva Larsson och Stefan Peterson.
Vid styrelsemöten har också deltagit som Spelarrepresentant: Jocke Wall, samt
Adjungerande: Bert Kindåker
Under året har hållits 12 protokollförda styrelsemöten och 1 årsmöte.
Seniorverksamhet
Fotbollen har som vanligt varit den dominerande sporten och föreningen deltog i seriespel med
följande lag. A-laget i Div. 5 Mellersta, laget slutade tyvärr på sista plats i tabellen.
B-laget i Klass 3 Norra, vilket resulterade i en 4:e plats.
Barn- och Ungdomsverksamhet
Under året hade vi 4 st. olika grupper/lag igång där Boll & Lek-gruppen stod för föryngringen.
Under ledning av Stefan Arvidsson 1 gång i veckan kämpade 18 st. pojkar och flickor födda 07-09
om bollen och om att hålla reda på kroppen i olika lekfulla rörelser. Flertalet av dessa är det tänkt
ska bilda föreningens 5-mannalag under 2015.
Näst yngsta grupp har varit under Håkan Torstensson beskydd. Där har 16 st. grabbar födda 04-06
spelat 5 st. sammankomster uppdelade på 2 st. lag.
Ett av sammandraget genomfördes på Rejavallen med mycket unga små lirare och föräldrar på
plats. Vårt eget sammandrag rullade på bra utan några problem. Håkan vill ge en eloge till lagets
föräldrar som stöttat och hjälpt till bra vilket han hoppas fortsätter. De var ej anmälda till några
cuper under 2014, men satsar på en anmälan till Fotbollcup Finspång 2015.
RIF har även haft ett flicklag i seriespel där man varit ganska blandade i åldrarna. Alltifrån de
födda 06 ända till de lite äldre födda 01 har ingått i detta lag. Inte alltid så lätt att anmäla till serie
eller cuper. Mer om detta i separat berättelse från det äldsta pojklagets ledare.
Tjejerna har till antalet varit 15 st. och tränat 2 gånger i veckan under Jimmy Cederborgs ledning.
Laget hann med att spela ca 10 st. seriematcher och 2 st. träningsmatcher. De anser själva att de
varit grymma på att sälja Bingolotter (:
Som sagt, ledarna för P 01-03 fick ihop en egen så bra verksamhetsberättelse så den finns på
separat blad.
I skrivande stund har vi inte fått några besked från ÖFF om hur det äldsta pojklaget samt tjejlaget
kan spela under 2015. Tanken är att de som varit Boll & Lek ska upp och spela 5-manna sammandrag samtidigt som Håkans lag bildar ett nytt 7-manna. Önskvärt är någon/några nya ledare som är
villiga att ta hand om framförallt det nya 5-manna laget/lagen.
P030201 – Säsongen 2014
Ledare: Stefan Arvidsson och Caroline Lindqvist
Träningsdagar: måndagar (under inomhusperioden på Noppen i Hävla annars på Rejavallen) och
onsdagar (under inomhusperioden i skolans gymnastiksal, annars på Rejavallen)
Seriespel: 9-manna ålder 14/15 år
Sammanfattning av säsongen lite kort:
Träningsnärvaron har varit ganska bra under året. På måndagar har vi även haft förstärkning av
ett antal syrianska ungdomar, 4-6 st, som varit med på och tränat. Dock kan man se ett ökat
träningssug när väl gräsplan på Rejavallen står redo för match och träningar!

I år blev strukturen på laget något annorlunda då vi även fick med oss de 99:or och 00:or som
stod utan något lag att spela i, då säsongen började. Detta resulterade i en kamp för att få dispens
till dessa spelare och även övertyga förbundet om att vår intention inte var att toppa vårt lag i
serien utan att erbjuda dessa, 4-5 spelare en vettig sysselsättning. Tyvärr godtog inte förbundet
detta utan vi placerades i en 9-manna serie med 14-15 åringar istället, trots stora protester från
vår sida. Årets seriespel blev mycket riktigt, en kamp på blod, svett och tårar precis som vi
förutspått! Efter vårsäsongens matcher bestämde vi oss för att lägga ner årets spel och dra oss ur.
Grabbarna tappade sugen totalt av att, match efter match, försvara sig, förlora med tvåsiffrigt och
utan några som helst möjligheter till eget spel! Den fysiska skillnaden blev för stor mot våra
03:or och 02:or och det kändes inte rätt då de är vår stomme i laget! Trots inget seriespelande så
fortsatte vi träna likadant som tidigare och vi vill ge grabbarna en eloge för deras flit och närvaro,
trots ”sporrande” matcher eller cuper. Detta tyder på ett fotbollsintresse som även har ett socialt
syfte!
Vi hade tänkt åka på cup med våra ”yngre” grabbar men tyvärr satte även dispensregler stopp för
det då vi är beroende av även våra 01:or för att överhuvudtaget få ihop ett lag. Istället ordnade vi
en liten ”träningshelg” md Märsta IK, som övernattade hos oss, tränade och matchades vid ett par
tillfällen. En mycket trevlig tillställning med gemensamma luncher och grillkväll på lördagen!
Ett sommaruppehåll i vanlig ordning i juli, där Fam. Bergström numera har skapat detta till en
traditionsenlig företeelse med bad, grillning och fika i deras båthus, för att avrunda vårsäsongens
fotboll!
Grabbarna med hjälp av föräldrar har medverkat vid de årliga arrangemangen i RIF:s regi:
midsommarfirande och Marknaden. Dessutom har även ett par familjer varit med under
Valborgsmässofirandet och skött kaffe-och korvserveringen. I år genomförde vi även vår första
”Östgötaled”, där vi lyckades hamna på villovägar i värmen och fick hämtas upp av en bilburen
förälder efter några timmars promenad i det gröna!
Höstsäsongen har fortsatt med träningar två dagar i veckan, dock med något lägre närvaro, nu mot
slutet av året. Detta kan nog visserligen mycket bero på förkylningstider osv men det finns
indikationer på att ett par stycken funderar på hur framtiden ska te sig, spel eller inte?
Vi hoppas och ser fram emot en bättre fotbollssäsong 2015, då vi kan få lite bättre gehör för våra
dispensförfrågningar och en serieindelning som matchar vårt spelarmaterial lite bättre.

Fotbollsgala
Idrottsåret avslutades med en ”Fotbollsgala” den 31 oktober i Rejmyre Folkets. Ansvariga för
evenemanget var Christoffer Andersson och Erik Nyström.
Rejavallen

Grävning för elkabel från verkstaden till kärret har gjorts av Anders Rådenstein, kabeln är
nedlagd men inte inkopplad. Kostnaden för kabel och skyddsrör uppgick till ca 7,500 kr.
För utjämning och förbättring av jordstrukturen har planen påförts sand för 5,919 kr.
Grusplanen

Snöröjning av grusplanen vintern 2013/2014 har utförts av Roger Hjalmarsson till en kostnad av ca 3,500 kr.
Midsommarfirandet
Även i år genomfördes det traditionella midsommarfirande på Rejavallen, medarrangör var som
tidigare Rejmyre Jaktskytteklubb och Rejmyre Bågskytteklubb.
Rejmyre marknad
Marknaden 2014 var som vanligt vecka 30 och som alltid välbesökt. Marknaden har stor betydelse
för vår ekonomi men även för samhället i övrigt. Föreningen vill rikta ett stort tack till de som
ansvarar för marknaden och till alla andra som ställer upp och hjälper till, det är förutsättningen för
att vi ska kunna arrangera detta populära och för föreningen ekonomiskt viktiga evenemang.

Bingo, lotterier och entré
Bingobrickor och lotter har under året sålts i entrén till COOP Nära Rejmyre (Konsum).
De som ansvarar för att den här verksamheten fungerar och de som hjälper till med att sälja
Bingobrickor och lotter visar ett stort engagemang för föreningen. Även i år varit svårt att få vissa
aktiva att hjälpa till trots att merparten av behållning går till deras egen verksamhet.
Andra uppgifter, som är lätt att förbise men som är betydelsefulla, är uppdraget att vid alla hemmamatcher ta upp entré, sälja ”Halva-potten” samt ansvara för att kiosk och servering fungerar till
publikens belåtenhet.
Allt här nämnt är exempel på olika sätt att visa sitt medlemsansvar som tyvärr är mindre vanligt i
dag men som föreningen verkligen sätter stort värde på.
Rejmyrespelen
En snart 60 år lång tradition som genomfördes även 2014.
Under året har anställda personer i Fas3-sysselsättning inneburit att föreningen fått ett ekonomiskt
tillskott samt, tyvärr i begränsad omfattning, hjälp med vissa praktiska sysslor.

