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Hej på er alla Åby IF vänner
Vips - så var det helt plötsligt sommaruppehåll. En intressant och utvecklande vår för Åby IF har passerat och
dagligen används våra nya planer för både träning och spontanfotboll – som det ska vara.
Förvaltning och utveckling
Efter en mycket intensiv sommar, höst och vinter 2013, så har fokuserat varit förvaltning av våra nya möjligheter och
hur vi använder dem på bästa sätt. Vår personal har på ett fantastiskt lärt sig hur man sköter om konstgräs under
såväl snöiga förhållanden som sommartid och tillsammans med Mora sett till att planerna varit öppna i princip alla
dagar.
Fotbollsgruppen och styrelsen har tillsammans jobbat fram Åby IFs uppdaterade policy ”Blå tråden”, ett mycket bra
verktyg för alla våra medlemmar att luta sig mot och som säkerställer en hög kvalité och att alla gör sin bit i
föreningen. Åby IF har flera nya medlemmar i styrelsen, som på ett aktivt och bra sätt satt sig in i föreningsarbetet.
Första omgången av nya uppdaterade Åby IF Cup blev en stor succé. 5-6 april så genomförde vi en Cup för 7mannalag och totalt deltog över 40 olika lag. Ett stort antal människor fick se kul fotboll och testa våra nya
konstgräsplaner. Som kuriosa såldes över 400 hamburgare den helgen. Den 26 april var det sedan dags för Cup med
5-mannfotbollen. Även denna hade många lag och blev lyckad. Det var mycket skratt och skoj uppe på IP.
Våra Representationslag har haft en bra vår där träningen under bra förhållanden under vintern gett bra effekt. Vårt
herrlag leder division 5 nu till sommaruppehållet. Damerna som klev upp en division, har också presterat bra i en
tuffare serie, division 4. Herrarnas B-lag ligger också bra till i sin serie. Extra kul är att det är många yngre spelare
som klivit fram i både herr och dam.
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.
Lite händelser som skett under våren:
 Påsklovsträning på IP.
 Fortsatt vara en stor förening, 874 medlemmar. Startat
pojk/flick fotboll för barn födda 2009
 Vunnit ännu ett Kvillingederby hemma. Resultatet blev 1-0
med mål i sista skälvande minuten efter en spännande match.
 Installerat ett nytt högtalare - och mikrofonsystem
 Monterat ett 4 meter högt bollnät mellan A-planen och stora
konstgräsplanen. Stort tack ICA Maxi och Niklas för detta.
 Genomfört flera utbildningar för våra ledare.
 Genomför utbildning för unga domare.
 Genomfört sommarmixen i Åby
 Genomfört ett lyckat midsommarfirande med mellan 2 000 –
2 500 personer uppe på IP, trots ett tämligen kallt väder.
 Initierat ett tänk att starta upp en ungdomssektion som ska
fungera stöttande och rådgivande till styrelsen – för att fånga upp våra ungdomars idéer och tankar.
 Köpt två stycken 20-mannatält för lägerverksamhet. I första hand med tonvikt på 12-19 år uppe på Åby IP.



Vad händer under sommaren och hösten 2014
Nu i sommar har vi vår populära sommarträning för våra spelare. På måndagar kl. 18-19 tränar P98 - P05 tillsammans
och på tisdagar samma tid tränar Dam – F04 tillsammans. Träningarna sker uppe på Åby IP och alla är välkomna!
Tyvärr har vi haft problem med kraftig nedskräpning av våra nya konstgräsplaner, framför allt den lilla. Många
ungdomar som inte tillhör något av våra lag har skräpat ned och lämnat ölburkar, snus, stenar m.m. vilket inte ser så
trevligt ut för de som kommer och ska spela men framför allt så förstör det vårt surt förvärvade konstgräs. Styrelsen
ber alla att hålla ögonen på detta och säga till de som skräpar ned och förstör.
I sommar renoverar vi vidare på handikapptoaletten i nya barackerna med hjälp av det fina överskottet ifrån Åby IF
Cup. Byggruppen har även siktet inställt på att påbörja arbetet med altanen framför klubbhuset.
Under hösten och vintern kommer vi fortsätta att dela med oss av våra fina konstgräsplaner genom att hyra ut tider
till de föreningar som inte har en egen. Tillsammans gör vi Norrköpingsfotbollen stark och tillgänglig för alla.
Vi genomför också en ny upphandling av lokal leverantör och märkesleverantör till Åby IF 2015 och framåt.
Viktiga datum att hålla koll på
- Sommarträning från och med den 30 juni till 28 juli.
- Anmälan till Fotbollsskolan (finns på www.laget.se/abyif). Just nu är 157 platser av 180 bokade.
- Åby IF dagen 23 augusti.
Jag vill passa på att tacka för en härlig vår för föreningen och önskar Er en riktigt skön semester och fotbollssommar!
Tack för att ni är engagerade, stöttande och med i ÅBY IF!
Mvh
Richard Claesson
Ordförande Åby IF
Norrköpings trevligaste förening

