Välkomna herr & junior

Syftet med träffen:
Är att tillsammans sätta upp målen för 2013 och
2014, att därigenom ta fram lösning på de behov
Och utmaningar vi står för i år och framåt

ÅBY IF FAKTA
 90 år
 884 medlemmar
 90 ledare. 4 anställda.
 37 lag
 > 200 tjejer på 11 lag
 2 st 11, 1 st 7, 8 st 5- planer







Lag ifrån 5 års åldern
2 500 midsommar. Åby dagen
Omsätter ca 2,6 miljoner
Inget Aktiebolag
Skolorna har fri idrott på IP

Breddföreningarnas breddförening






Andra störst i Norrköping
Fotboll & Gymnastik
A-lagen spelar 2013 i div. 5
Fokusgrupp ungdom 10-14 åringar
Så många som möjligt, så länge som möjligt
- Bredd
- Individen i fokus

Startat tätt samarbete med Lindö, Smedby och Eneby
- Gemensam plattform och värdegrund 4 000 barn/medlemmar
- Betydande del av det idrottande Norrköping & vi kan växa/göra mera nytta
- Samma förutsättningar (bredd, behov av Ert stöd, medlemsutmaningar, m.m.)

Extra träning för extra intresserade
 Tyvärr slutar med fotboll i 13-15 års åldern. Steget ifrån
ungdom/juniorspelare till våra A-lag blir för stort .
 Vår största grupp spelare är 10-14 åringar och det är där som Åby IF
kommer att kraftsamla för framtiden.
 Föräldraledarna har flaggat för att de inte alltid hänger med.
 Effekten blir att de som verkligen brinner för fotbollen, som är väldigt
intresserade och vill träna hårt och utvecklas
antingen lägger av med fotbollen, byter sport
eller går till en annan klubb.

Samarbete med våra alliansföreningar

En spelares vardag, höst och vinter, konstgräs
 tiden det tar att skjutsa fram och tillbaka till Norrköping
 minskade utsläpp från bilar, hur många bilar till varje träning?
 färre resor till Norrköping under vinterhalvåret
30 resor x 2 mil = 60 mil x 40 kr/mil
2 400 kr
> 240 000kr / år i bil
50 ledare 120 000kr
50 föräldrar
120 000kr
Övrigt:
 vi har idag inga möjligheter att påverka vilka tider vi tränar på (NT).
 transport av bollar, västar och koner. Tid!
 kanske så stort tapp som 20-25% på antal deltagare.
 Under sommarhalvåret kommer vi kunna samla alla lag på Åby IP och
på så vis kunna få en större klubbkänsla.
 Kioskverksamhet och fika för anhöriga uppe på IP, större klubbkänsla

Fotbollsmässigt är ÅBY IF
En topp breddklubb i harmoni
En sammhällsbärare
Vi ordnar allt som vi kan med vår
ekonomi
Men vi har många utmaningar
Tyvärr av ekonomisk och strategisk art

Behov/utmaningar 2013
 Funktionellt klubbhus
 Inga publika toaletter
 Brist på spelytor
 Ekonomiska läget
2012/2013 räcker inte till
en tiondel av behovet

Ekonomiska läget 2012 preliminärt:
 Vi har färre medlemmar 2012
 Åby IF omsätter ca 2 600 000 kr
Intäkter:
- Medlemsavgifter
- Kommunen
- Staten
- Egna arrangemang
- Dagbingo
- Sponsorer

300’
377’
495’
200’
200’
100’

Utgifter:
- Anläggning
- Domare, förbund
- Personal
- Hyror

Det intäkter vi själva kan påverka är medlemsintäkter,
sponsring och egna arrangemang.

350’
150’
1 000’
130’
Engångsbelopp
IFK ca 60’
Lotteri ca 100’ nto

Takt 2012 efter ett år av hårt slit: ca + 100 000 kr

Nuläge, antal planer, som inte räcker till:
Humpen:
1 ST 11 mannaplan
5 ST 5 mannaplaner

Åby IP/Gadden:
1 ST 11 mannaplan
1 ST 7 mannaplan
3 ST 5 mannaplan

37 lag

Vi behöver flera planer, plats för flera spelare
Konstgräs + 7 manna bakom läktaren:
 Vi vill göra en 11 plan på nuvarande gruset.
- Där kan vi träna stora delar av året.
- Minska slitaget A-planen m.m. (konstgräs ger 5x så mycket nyttjande)
- Minska resor för ledare, spelare och föräldrar
- Kostnad flera miljoner kr
 7 mannaplan bakom läktaren
- 5/7 mannafotboll
- Kostnad ca 150 000 kr
 2 ST 5 mannaplaner på rinken
- Konstgräs med belysning
- Kostnad ca 1 000 000 kr

ÅBY IFs behov:





Konstgräs 9/11 manna (grus) = mindre resor till staden, träning i Åby
2 Konstgräs 5 mannaplaner på Rinken
Konstgräs finns med i
7 mannaplan (gräs) bakom läktaren
budget 2013
5 mannaplan (gräs) mot Gaddensvall

Byggnad:





Samtal med kommunen
pågår på övrigt

Nya toaletter, uppfräschning och renovering omkl.rum m.m.
Fortsätta fräscha upp klubbhuset funktionellt
Få upp lagen på IP (smidigare med kiosker m.m. trevligare på plats)
Säkerställa belysningen på planerna

Senior en del av
ÅBY IF

Ekonomi

Föreningens målsättning med senior
Tränarläget

Framtid

16 spelare över 50 %
träning (10 ST A)
Snittnärvaro 30-35 %

Ekonomi Alla från 10 år och uppåt får 2013 betala 1 100 + 1 100 kr i avgifter
Herrarnas kostnad för 2012 ca 200 000 kr







33 000 kr (Södra, Maxi & matcher Lindö)
20 000 kr domare
113 000 kr Tränare & nödvändig personal
15 000 kr licensavgifter m.m.
15 000 kr bollar och kläder
5 000 – 10 000 Övrigt

Intäkter som kan härröras till herrarna:







10 000 kr tränings och aktivitet stöd
40 000 kr medlemsavgifter
8 000 kr kommunstöd
5 000 kr nettot per kiosk
18 000 kr entre’
20 000 kr sponsring, goodwill, klubbfester, IFK, annat

90 träningar
30 tal matcher
120 tillfällen
20 kr per gång

Målsättning 2013, 2014 & 2015:
Åby IF är Norrköpings trevligaste förening, med en familjär klubbkänsla,
där alla bryr sig om varandra och alla har en plats.
 Föreningen har en uttalad målbild att vårt herrlag ska ta sig upp till
division 4 under 2013 och samtidigt fortsätta vidareutvecklingen av
våra yngre spelare i A/B truppen. B laget ska känna stimulans och
koppling till A-laget
 2014 vill vi vara väl etablerade i division 4. Attrahera flera etablerade
spelare, med klubbkänsla, fortsätta ta in ÅBY IF spelare
 2015 Tar vi klivet upp i division 3 om vi är mogna och inte på
bekostnad av egna spelare, annars målsättning att fortsätta på 2014

Tränare:
Vi har haft samtal med många etablerade och nya tränare. ÅBY IF som många
andra föreningar har svårt att fånga in de som vill lägga denna tid med liten
ersättning.
Framtida tränare våran målbild:
Som A-tränare i Åby IF är du en aktiv del av förening och dess fortsatta satsning
både på senior, junior och ungdomsfotboll. En idéspruta som är med i Åby IFs
Fotbollsgrupp med långa strategier m.m. för att fortsätta se till att Åby IF är en
attraktiv och utvecklande förening.
Tränaren vill:
Föra upp Åby IF till högre serier, få fram yngre spelare, attrahera etablerade och
aktivt vara med och påverka tränarstab och inriktning inom Åby IFs ramar och
riktlinjer.
Vara en positiv drivkraft för Åby IF spelare i B-laget och juniorer. Hos oss finns
det en plats för alla, men alla spelar inte i A-laget.

Vad vill ni?
Beslut:
Köra på planen 2013
Östra 1 för B-laget
Finns plats för några
etablerade spelare till

Mål?
Antal träningar per vecka?
Krav på varandra?
Starta ett spelarråd
Tät kontakt med
föreningen, integrera
med hela ÅBY IF

Beslut:
Erbjuda tre träningar
Merparten ville träna två
Under säsong två
träningar plus match

Beslut:
Fokus på träningarna
Ha kul, men alltid göra sitt bästa
Hjälpa in yngre
De yngre ska visa att de vill ta chansen
ÅBY IF tar fram rätt tränare för ovan

