Verksamhetsberättelse för Börje SK:s sektion för ungdomsfotboll 2013
Sektionsstyrelsen för ungdomsfotbollen i Börje SK har bestått av Catharina (Cattis)
Strömstedt (ordförande), Magnus Forslund (kassör), Eva Lindberg (sekreterare,
utbildningsansvarig), Robert Karlsson (materialansvarig), Ulrika Widerholm (domaransvarig,
planbokningsansvarig) samt Jennie Zetterberg (kioskansvarig).
Sektionen har haft 12 protokollförda möten, 9 styrelsemöten inklusive ett budgetmöte samt 3
ledarmöten till vilka samtliga ledare/tränare och lagföräldrar har kallats. Verksamheten kring
de olika ungdomslagen och sektionens arrangemang har planerats och utvärderats på
styrelse-/ledarmöten, och ett budgetförslag för 2014 har tagits fram.
Totalt har 97 ungdomar deltagit i sektionens aktiviteter. Ungdomslagen har 2013 varit
F01/02, P03/04, F04, P05/06,F05/06 och P/F07. 5-mannalagen har haft varsitt sammandrag på
Fjälliden.
Börje SK Ungdomsfotboll eftersträvar att sektionens tränare genomgår grundutbildning enligt
Upplands Fotbollförbunds senaste riktlinjer. Flera av våra ledare har under 2013 gått någon
utbildning anordnad av SISU.
Våra ungdomsdomare erbjöds som tidigare år en domarutbildning under våren och
majoriteten av våra domare deltog med godkänt resultat i utbildningen. Vi har haft 6 egna
ungdomsdomare under året som har dömt 5- och 7-manna matcher på ett mycket bra sätt.
Våra duktiga ungdomsdomare har även anlitats av andra föreningar (Sirius, VP, IK Fyris) och
de har då även dömt 9-manna och 11-manna matcher.
I årets fotbollsskola deltog ca 68 barn och ungdomar, som tränade och spelade fotboll på
Fjälliden under midsommarveckan. Huvudansvariga för fotbollsskolan var Tove Ohlström
och Elin Mattsson. Fotbollsskolan utbildar unga ledare under våren som i sin tur handleder
deltagarna under fotbollsskoleveckan. I år var det 12 st ledare förutom huvudledarna. Alla
som deltog i årets fotbollsskola, både ansvariga, ledare och deltagare var mycket nöjda.
Sektionen har haft som mål att även rekrytera unga ledare till att leda våra ungdomslag och
under året har tre nya ledare knutits till verksamheten. Det är mycket glädjande och vi önskar
dom lycka till. Totalt är nu sex unga ledare engagerade i våra ungdomslag och tillsammans
med våra unga domare och unga ledare i Fotbollskolan kan vi sammanfatta att det finns ett
ökat intresse från bygdens ungdomar att engagera sig i Börje SKs ungdomslag.
Till midsommarfesten på Fjälliden bidrog UFO även i år med en femkampsgren, tombola och
försäljning i kiosken.
I augusti arrangerade sektionen Fotbollens Dag på Fjälliden, totalt spelades 8 intensiva
matcher under dagen. Börjes fotbollstjejer och killar bjöd motståndarlagen på fika, sektionen
anordnade ett uppskattat lotteri och föräldrar stod för hamburgare- och kioskförsäljning. För
sektionen var Fotbollens Dag återigen ett mycket lyckat evenemang både sportsligt och
ekonomiskt.
Styrelsen för Börje SK Ungdomsfotboll tog i början på året beslut om att inte fortsätta arbetet
med att få fram ett samarbete med IK Fyris då gensvaret från IK Fyris var dåligt och ej i
nuläget möjligt att nå fram till ett samarbete som stämmer med sektionens förväntningar och
önskemål.

Sektionen har fortsatt diskutera samarbetet med seniorfotbollen i Börje SK. Ett möte har
hållits under året.
Representant från UFO-styrelsen har deltagit i diskussionerna om planerna för nya
omklädningsrum/kiosk på Fjälliden.
På styrelsens arbetshelg, 25-26 oktober, arbetade vi med övergripande frågor. Året 2013
utvärderades, mål för 2014 togs fram samt ledar- och styrelseinstruktioner uppdaterades.
I november hölls den sedvanliga ledaravslutningen där de flesta av lagen var representerade.
Kiosken med kaféverksamhet har 2013 skötts av Kristina Domeika och Jennie Zetterberg.
Alla föräldrar har delat på försäljningsarbetet i kiosken och lagföräldrar har ansvarat för
samordning av kioskkassa och lagens arbetstillfällen.
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