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Hej på er alla Åby IF vänner
Tiden går fort och redan så är det 2014. När vi tittar tillbaka på året som gått så har det kanske varit ett av de viktigaste åren i
föreningens 91 åriga historia. Det syns inte minst på att vi nu efter decennier av längtan, rykten och drömmar, - äntligen har inte
bara en utan ett par mycket fina konstgräsplaner, som även vintertid lyser skimrande smaragdgröna uppe på Åby IP.
Nu har alla ledare och spelare chansen att träna under förutsättningar som bara storklubbarna kan drömma om med Sveriges
modernaste konstgräs och en stor närhet till allting på ett och samma område, vilket känns otroligt bra. Lägg till nyrenoverade
omklädningsrum, nya stängsel, en större och bredare Gaddensvall och nya toaletter m.m. i markplan och vi har nu den fina
anläggning som vi förtjänar.
Det har medfört att det är liv och aktivitet på anläggningen året runt och inte minst under julhelgerna. Planerna används
dagligen och de underbygger känslan om att vi tillsammans går mot en positiv och ljus framtid.
Strategiska investeringar
Alla i föreningen har gjort ett fantastiskt jobb under hela året, med en kulmen under sensommaren och hösten då hela Åby IF
gick igenom en historisk och mycket nödvändig och efterlängtad makeover. Konstgräsföretaget Unisport har levererat och
installerat ett toppmodernt konstgräs och NCC har stått för byggentreprenaden på och runt anläggningen. Totalt har vi i
föreningen investerat och renoverat Åby IP för över 5 miljoner kronor och vi har fått mycket valuta för de pengarna.
För att kunna genomföra göra detta verksamhetskritiska anläggande, hösten 2013, så har vi tagit ett fördelaktigt lån av
Norrköpings kommun, på 3,5 miljoner kronor. Lånet kan på sikt skrivas av i samband med kommunens försäljning av tomter på
Humpen, som vi arrenderar, t.ex. som Smedby, Lindö och Eneby gjort. Resten av kapitalet har finansierats via stöd av ÖFF och
Kultur och Fritid samt att vi använt det kapital som budgeterats för 2013.
För att finansiera lånet så länge, så har vi i styrelsen genomfört flera åtgärder. Vi hyr ut Åby IP på dagtid till skolorna i Åby, så de
kan bedriva utomhusidrott på bra underlag, vi hyr ut vissa tider på kvällar och helger till andra föreningar och vi kommer hyra ut
ett 20 tal matchtillfällen under februari – april, då många vill hyra planer för träningsmatcher inför säsongen. Detta tillsammans
med att vi själva spar 50-60 000 kr per år med att inte behöva hyra andras planer inomhus, gör att vi får en bra ekonomi i detta.
Betalar alla sina medlemsavgifter och våra samarbetspartners och sponsorer fortsätter stötta oss så behöver vi inte höja
medlemsavgifterna trots de stora investeringarna. Det känns viktigt och mycket bra att kvalitén och förutsättningarna har
förbättrats radikalt utan att det behöver kosta mer och det kommer att fungera så länge vi hjälps åt. Däremot gör vi en ändring
för att minska administrationen som är omfattande kring inte minst andra terminsbetalningen, så övergår vi till ett
betalningstillfälle av föreningsavgifterna.
Åby IF lägger kontinuerligt och löpande ut information på vår sida www.laget.se/abyif där hittar ni all info vad som händer i
föreningen. Där hittar ni tidigare terminsbrev om vad som händer i föreningen.
Förutom renovering av Åby IP, här är andra händelser som Åby IF har genomfört i höst:











Ordnat förutsättningar för att återuppta spontanfotbollen igen. Lilla konstgräsplanen har kryphål där barn, ungdomar
och vuxna kan krypa in och spela spontanfotboll tillsammans. Planen är belyst på eftermiddag och kväll, så det är full
aktivitet där dag som kväll, med olika åldrar som spelar tillsammans, vilket är jättekul.
Startat ett samarbete med skolorna i Åby om utökad utomhusidrott som sker delvis på Åby IP.
Dragit igång uthyrning av tider för att hjälpa andra föreningar som inte har konstgräs med toppmoderna
träningsförutsättnignar.
Investerat i en 9-sitsbuss för att kunna skjutsa framförallt tonåringar (där föräldrarna inte är lika aktiva) till träningar
och matcher. Den kan även hyras billigt av lagen för cuper m.m.
Ökat utbildningarna för både spelare och ledare.
Investerat i 120 nya fina Nike Strike fotbollar, via sponsorstöd.
Genomfört Östergötlands största Svenska landslagets fotbollsskola, där Jessica Samuelsson hälsade på.
Fortsatt uppdateringen av Åby IFs policy efter möten med ledare m.m. Den kommer var klar i mitten på januari.
Haft en stor invigningsdag den 20 oktober 2013 med Teknikträning för över 160 barn och ungdomar.













Fortsatt satsningen på att stimulerat våra träningsvilliga 10-14 åringar med vårt nya tänk, med extra träning för extra
intresserade. Ett extrapass på dagtid, för de tjejer och killar, som verkligen brinner för fotbollen och också satsat mera
på utbildning för våra unga målvakter. På många träningar har vi tagit in externa tränare ifrån t.ex. Coerver Coaching för
att komplettera våra duktiga ledare med ännu fler nya idéer och stimulans.
Genomfört en höstlovsträning som var lyckad. Tanken är att erbjuda flera sådana träningar på lov m.m. 2014.
Tidigt gjort klart med nya tränare till seniorlagen, för att ge dem en bra start och långsiktighet uppåt i seriesystemen.
Tack vare nya planer, nya tränare och en bra hjälp ifrån sportchef och spelartruppen så har våra seniorlag utökats med
över 20 spelare, med jämn fördelning på både dam och herr. Trupperna behövde spetsas till, breddas och utökas då
många fick trippelspela i våra A/B och junior/flick-lag.
Byggt vidare på samarbetet med IFK Norrköping med gemensamma matcher, medlemserbjudanden m.m.
Initierat ett tätare samarbete med de andra föreningarna i Åby, för att tillsammans ge bästa möjliga förutsättningar för
barn och ungdomar i Åby med omnejd.
Fortsatt föra aktiva samtal med Norrköpings kommun och rektorerna i Åby om att få till mer idrott i skolan, enlig
berättelse i sommarterminsbrevet.
Fått ett fint pris, där Östergötlands fotbollsförbund utsåg vår styrelse till årets föreningsstyrelse 2013 för de
aktiviteter som genomförts med anläggningen, utbildningar, värdegrunder m.m. Alla vi i styrelsen är mycket stolta över
detta pris.
Fortsatt att teckna flera nya sponsoravtal med företag som vill vara med och gynna vår fantastiska förening. Det är
många som uppmärksammat oss och vårt breddtänk och hör av sig. Åby IF är självklart oerhört tacksamma för alla de
företag som stöttar oss som skyltsponsorer, med material etc. Gynna våra sponsorer, så gynnar ni Åby IF. Ni finner våra
partners på www.laget.se/abyif

Vad händer under vinter och vår 2014
Fokus i närtid är att aktivt jobba vidare med att verkligen nyttja förutsättningarna de fina förutsättningarna på bästa sätt och
göra så att många idrottande ungdomar får det ännu bättre i Åby kommundel. Vi hoppas och tror att Åby IF kan både behålla
och utöka antalet aktiva utövare och medlemmar 2014.
Alla våra lag kör träning i vinter, men framför allt våra representationslag förbereder sig redan hårt för ett bra år. Damerna
kommer spela i division 4 och det uttalade målet för herrarna är att kliva upp i division 4 igen. Åby IFs medlemmar har fri entré
på alla hemmamatcher och vi tror att hemmamatcherna i år blir riktigt roliga att se.
Nästa steg i klubbhuset är att ordna ett nytt kök med fräschare vitvaror så lagen kan ordna trevliga sammankomster i
klubbhuset, göra lite mat, umgås i lagen m.m. Vi strävar också mot att göra färdigt de nya omklädningsrummen och toaletterna.
Viktiga datum att hålla koll på
- I slutet på januari så släpps den nya Åby IF kollektion ifrån Stadium och Nike. Då är det dags att prova kläder och uppgradera
för de som vill inför 2014. Föreningen kommer att ha ett lite mindre variationsutbud av kläder, så att alla lag och spelare ser
ännu mer enhetliga ut.
- 5-6 och 26-27 april så kommer vi hålla en stor 7 och 5-mannacup på våra nya konstgräsplaner. Den kommer heta Åby IF Cup,
där våra spelare får spela på hemmaplan för entusiastiska föräldrar, kompisar och släktingar. Vi räknar med totalt mellan 60 och
80 lag i åldrarna 8–12 år, självklart både tjejer och killar. Vi ser fram mot en fotbollsfest i vår!
Jag vill passa på att tacka för året och önskar Er en god fortsättning på 2014.
Alla är varmt välkomna att komma med idéer, bara hör av er.
Tack för att ni är engagerade, stöttande och med i ÅBY IF!
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Norrköpings trevligaste förening

