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Hej på er alla Åby IF vänner
Tiden går fort när man har roligt och redan så är det 2017. Året som gått har varit ännu ett banbrytande år för Åby IF där vi tagit
nästa steg i flera viktiga avseenden. Både gällande föreningslivets utmaningar och de stora omvälvande händelserna i världen
som berör även lilla Åby. Med bra träningsförutsättningar har vi påbörjat en offensiv satsning på att utveckla Åby IF vidare.
Året 2016 har varit ett bra år för Åby IF med många roliga aktiviteter, träningar, matcher, cuper, utbildningar, uppstarter,
klubbkvällar m.m. som jag hoppas att du som medlem har märkt. Vi har inte minst fotbollsmässigt haft ett väldigt bra år, där
investeringar i vår ungdomsfotboll och anläggningen har gjort att vi behåller spelare längre och att vi även fortsättningsvis fått
tillbaka tidigare Åby IF spelare till våra seniorlag. Det gör att vi fått bra resultat i såväl seniorlag som ungdomslag och fler aktiva
medlemmar, vi är nu hela 1 054 medlemmar i föreningen.
Nya medarbetare – varmt välkomna
När vi växer så har även arbetsuppgifterna och tiden ökat markant, för mig som ordförande, styrelsen och inte minst Håkan och
Mia på kansliet. Styrelsen har därför satsat på att utöka skaran av viktiga medarbetare och det är oerhört glädjande att Magnus
”Manne” Söderberg, sedan våren är anställd på heltid i föreningen som kanslist och föreningsutvecklare.
Vår engagerade Christoffer Tapper-Holter har fått chansen att arbeta heltid inne hos IFK Norrköping, så han lämnar oss vid
årsskiftet. Stort grattis och tack för din tid här Tapper - du är alltid välkommen hem igen. Tappers fotbollsuppgifter ersätts av
Manne och vår nya anställde på kansliet, Örjan Bäckstrand. Örjan har ett brinnande intresse för fotbollsutveckling och har själv
meriter ifrån IFK Norrköpings bästa ungdomar, spel i Åtvidaberg och t.o.m. en Uefacup match. Örjan kommer även att träna vårt
Representationslag Herr och länka ihop helhetssatsning på ungdomar och seniorer. Varmt välkommen till Åby IF Örjan.
Samhällsansvar – en förening som gör skillnad
Ingen har väl undgått tragedierna kring Aleppo och de stora strömningarna av asylsökande till Sverige. Åby IF har i flera år jobbat
aktivt med att göra det vi kan bäst – engagemang, se individen och fotboll. Vi har erbjudit asylsökande något att se fram emot,
spela fotboll och på sikt kunna bli en fullvärdig medlem i föreningen. Totalt har vi erbjudit mängder av tillfällen, prova-på-fotboll
för både svenskar och nyanlända. En del medlemmar har gjort extraordinära insatser som vi alla kan och ska vara stolta över.
Under 2016 har Åby IF varit med att starta Integrationsbryggan, ett gränsöverskridande samarbete med Skogslottens RF, Friskis
och Svettis och Dolphins. Tillsammans har vi satt en plan, samarbetat både internt och externt och erbjudit enormt många
aktiviteter och tillfällen. Både nyanlända barn och ungdomar och de som beviljats uppehållstillstånd behöver hjälp att integreras
in i samhället. 2016 har vi tack vare ett stöd av Norrköpings kommun kunna utöka denna viktiga del av verksamheten - att fler
får prova på fotboll för att sedan bli medlemmar. Allt med Åby IFs policy som värdegrund.
En viktig del med Integrationsbryggan har varit
att erbjuda en väg in i föreningslivet, på riktigt.
Både med samma rättigheter och skyldigheter
som alla oss andra, det är då integration blir på
allvar. Det har varit mycket lyckat och något vi
bygger vidare på.
Både Sportis, Flyktis och Integrationsbryggan
har inte kostat medlemmarna något, snarare
tvärtom. Fler vill vara med i en förening som
gör skillnad och vill göra gott, så tack vare
detta så har vi ökat medlemsantal, nu hela
1054 medlemmar och ökade intäkter via
samarbetspartners.
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Lust och ambition – Ambitionsgruppen har varit en succé
För att möta spelare på deras egen nivå, så lanserade vi 2015 – Lust och ambition, med spelaren i centrum. Satsningen och
utvecklingen av det har fortgått 2016, där Åby IF ska vara en förening som bygger på glädje, men också utveckling för de som vill.
I februari 2016 kickade vi igång Ambitionsgruppen, en målsättning att Åby IF ska erbjuda bästa träningsförutsättningarna för 13
– 15 åringar, på hemmaplan i Åby. Det är ett samarbete med IFK Norrköping, som på sikt kommer ge fler lokala och förberedda
spelare i Norrköping och fler som får ett fotbollsintresse för hela livet. Vår satsning har rönt stort intresse i fotbolls Sverige och
klubbar har kommit och hälsat på oss långt ifrån för att se hur vi tänker och gör detta som många eftersträvar.
Under året har över 30 spelare från 2001-2003, flickor och pojkar deltagit aktivt under året. Tapper och Manne har planerat
upplägget och genomfört det med hjälp av Kim Hellberg. Varje pass har börjat med gröt/nyttig mellis på IP. Vi kan bara beskriva
det som en succé’, där deltagarna känt en stor utveckling efter totalt över 110 genomförda tränings och teoripass.
Tack vare kvalitén och mängden träning så har flera ungdomar redan tagit steget i vårt representationslag och fler flyttar över nu
till våren. Det är extra kul att se våra egna ungdomar växa och ta plats i de äldre lagen, det är så det ska vara i Åby IF.
Träningen är lagd på de dagar som inte ordinarie laget tränar och den är mycket tuff, en förberedelse på nästa steg inom Åby IFs
representationslag eller kanske IFK Norrköpings gymnasium. Ambitionsgruppen fortsätter och kommer antagligen bli något
större 2017, då ett stort gäng ifrån 2004 visat intresse att ansluta till träningarna. Ambitionsgruppen leds 2017 av Manne med
tätt samarbete tillsamman med Örjan Bäckstrand. IFKs Tony Martinsson kommer också medverka regelbundet.
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Styrelsen – sänker ribban för personliga påhopp
Styrelsen har jobbat vidare enligt verksamhetsplanen – i den är det mycket planerade saker för att utveckla Åby IF och för att
möta önskemål och händelser runtomkring oss. Vi har genomfört många viktiga och kostsamma investeringar som vi kunnat
genomföra tack vare medlemsavgifterna, hårt arbete och stöd av partners, kommunen och RF. Färdigställande av asfaltering, ny
belysning även på stora konstgräsplanen, ny elcentral, renoverad kiosk, är några viktiga investeringar som gett snabb effekt.
Nästa steg inom respekt i fotboll. Styrelsen har tagit beslutet att agera kraftfullt mot en negativ trend inom ungdomsfotbollen.
Åby IF kommer att ha högre krav på oss själva, våra motståndare och anhöriga än dagens regelverk. Det har gett en mycket bra
respons och flera föreningar kommer att hänga på detta. Gör vi detta tillsammans så kommer trenden att vända till något
positivt. Läs mer http://www.laget.se/ABYIF/news/4899002/Gladje-och-respekt-inom-fotboll---Aby-IF-tar-nasta-steg
2017 – det finns utmaningar
Våra cuper och midsommarfirande har fortsatt ge ett viktigt överskott till Åby IF och styrelsen känner att vi avser att fortsätta
med de evenemang som är uppskattade och viktiga för Åby IF, både upplevelse mässigt som ekonomiskt. Men - där behöver vi
hjälpas åt mer tillsammans. Åby IF är en säljfri förening, så man behöver inte lägga så mycket extern tid på ”föreningsjobb”, utan
vi har valt att kraftsamla våra gemensamma ideella krafter på och runt IP. Det är två kioskpass per år, midsommarförberedelser
för vissa årskullar och en satsning på mycket viktiga Åby IF Cup i april.
Åby IF har många fantastiska eldsjälar och anställda i föreningen, men vi som alla andra föreningar behövs fler som tar klivet
fram och aktivt vill hjälpa till några timmar per år. Annars får vi inte ihop ekonomin och vi tar knäcken på de som jobbar flera
hundra timmar. Detta är något som styrelsen flaggat för länge, men trenden går fortsatt åt fel håll, vilket får konsekvenser.
Ledare slutar – vi behöver aktivare föräldrar – medlemsavgiften är bara en del
Det finns tyvärr en tendens att föräldrar inte tar sig tiden att hjälpa till kring sitt lag, eller de få föreningsuppdrag som finns. Det
innebär oerhört mycket extra jobb för våra ideella ledare som syr ihop detta, men även för våra kanslister och styrelsen. Detta är
inte unikt för Åby IF, men en trend som måste vändas. Tänk på att vi också har spelare som inte har föräldrar alls i många lag.
En annan faktor som tidigare inte varit något problem är svårigheten att få till redan planerade matcher med spelare. Åby IF vill
att alla ska få spela lagom mycket matcher. Därför anmäler vi tillsammans med ledarna det antal lag som underlaget spelare hos
oss visar, det krävs såklart att man som spelare eller förälder aktivt är med och svarar på kallelser m.m. Tyvärr har även detta
blivit svårare att få ”ja eller nej” på kallelser till lagets matcher ifrån er föräldrar. Samma gäller att skjutsa till och från matcher
när spelarna är 15-17 år, oftast är ledarna själv med transport av 15 spelare, vilket inte håller.
Detta i kombination med att många ledare hängt med i många år, har tyvärr medfört att en onormalt stor del ungdomsledare
i Åby IF har slutat nu i höst. Det är inget unikt för Åby IF, det är samma negativa trend i andra föreningar. Men detta är något
som vi måste vända tillsammans. Om alla gör sin lilla
del, så blir det oerhört mycket mer tid för
fotbollsutvecklarna och ledarna att fokusera sin ideella
tid och härliga engagemang - på just fotbollen och era
barn/spelare.
Här kommer jag och styrelsen fortsätta att aktivt jobba
med lösningar för att finna avlastning, alternativt öka
anställda eller arvoderade resurser för föreningskritiska
och viktiga funktioner. Åby IF måste stå för och erbjuda
en bra arbets och ledarmiljö och vi hoppas och tror att
om alla tänker till kring detta så kommer 2017 att
innebära ett positivt trendbrott kring detta.
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Gemensamma cuper – alla ska kunna hänga med
Fotbollscuper är en viktig del av laggemenskapen och föreningstillhörigheten och Åby IF har alltid uppmuntrat våra lag att åka på
cup, det ger minnen för livet. En modell vi använt är att ge stöd via en kickback. Tyvärr kostar cuper en del och svårigheten med
att få föräldragruppen att driva detta har gjort en ny trend. Alla inte kan åka med och missar den stora upplevelsen.
Detta har vi i styrelsen löst med att ta nästa steg i vår cuppolicy – att föreningen anmäler och anordnar till ett antal
strategiska cuper varje år. Det är Åby IF Cup (gratis), Finspångscupen i juni (10 – 15 år), Bullerby Cup för 10 åringar och
Forward Cup i Örebro för 11- 15 åringar. Då kan vi koordinera och underlätta arbetet för våra ledare och lagföräldrar, men
även göra boende och resor till och från mycket billigare, när vi t.ex. åker massor av spelare i en buss.
Åby IF har dessutom fått sponsorer som gärna vill vara med och stötta just deltagandet i cuper, så att alla får chansen att vara
med. Deras bidrag plus kickbacken som kommer riktas till just våra utsedda cuper, kommer göra att deltagandet blir oerhört
billigt, smidigt, enkelt och alla kan vara med.
En annan rolig effekt när det blir många lag som åker till t.ex. Forward Cup är att det blir massor av Åby IF lag på samma
plats. Tänk er 100 – 200 spelare och anhöriga på samma plats, tjej - och kill-lag. Då kan man umgås, heja på varandra och
kanske stötta ett lag som saknar spelare. Vi är övertygade om att detta bara medför positiva effekter.
Fler medlemmar – större behov av träningsytor
Med fler medlemmar så ökar beläggningen på våra befintliga träningsytor och omklädningsrum m.m. Vi arbetar därför mycket
aktivt med kommunen om en investeringbegäran på att anlägga minst en belyst 11 manna och en 7-manna konstgräsplan uppe
på IP. Då kommer vi få mer yta som dessutom går att använda året runt. Investeringbegäran är inlämnad så håll tummarna för
positivt besked under vintern.
Vad händer under vinter och vår 2017
Fokus i närtid är att aktivt jobba vidare med att verkligen få till mer åretsrunt träningsytor men också att samtidigt 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 2017.
Alla våra lag kör träning i vinter, men framför allt våra representationslag förbereder sig redan hårt för ett bra år. Både damerna
och herrarna kommer spela i division 4 och det uttalade målet är att vara i toppen på div. 4 med många egna ungdomar i laget.
Åby IFs medlemmar har fri entré på alla hemmamatcher och vi tror att hemmamatcherna i år blir riktigt roliga att se även i år.





Ambtionsgruppen 2017 startar i februari, ansökningar och intervjuer pågår.
Åby IF Cup arrangeras i april, en oerhört lyckad satsning som växer och fortsätter. Vi ser fram mot en fotbollsfest i vår!
En satsning på friskare och helare spelare är igång, ett samarbete med R2P som ska stötta oss med rätt fysträning för
rätt ålder. Utbildning av både spelare och ledare kommer ske under året.
Kontinuerlig och fortsatt satsning på att stötta och utbilda alla våra fantastiska ledare.

Alla är varmt välkomna att komma med idéer, bara hör av er.
Jag vill passa på att tacka för året och önskar Er en god start på 2017.
Tack för att ni är engagerade, stöttande och med i ÅBY IF!
Mvh
Richard Claesson
Ordförande Åby IF

