Verksamhetsberättelse för Börje SK:s sektion för ungdomsfotboll 2014

Sektionsstyrelsen för ungdomsfotbollen i Börje SK har under 2014 bestått av Catharina (Cattis)
Strömstedt (ordförande), Magnus Forslund (kassör), Jennie Zetterberg (sekreterare, kioskansvarig),
Robert Karlsson (material- och domaransvarig) och Sebastian Sund har varit utbildningsansvarig.
Sektionen har haft 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 2015 har tagits fram.
Totalt har 99 ungdomar deltagit i sektionens aktiviteter. Ungdomslagen har 2014 varit
F 01/02, P 03/04, F 04, P 05/06, F 05/06 och P/F 07/08. 5-mannalagen har haft varsitt sammandrag
på Fjälliden.
Börje SK Ungdomsfotboll eftersträvar att sektionens tränare genomgår utbildning enligt Upplands
Fotbollförbunds senaste riktlinjer, vilket flera har gjort. I år har några av dessa utbildningar kunnat
hållas i Börje, tack vare Sebastian Sund.
Våra ungdomsdomare erbjöds som tidigare år en domarutbildning under våren och majoriteten av
våra domare deltog med godkänt resultat i utbildningen. Vi har haft 12 st egna ungdomsdomare
under året som har dömt 5- och 7-manna matcher på ett mycket bra sätt.
I årets fotbollsskola deltog 76 barn och ungdomar, som tränade och spelade fotboll på Fjälliden
under midsommarveckan. Huvudansvarig för fotbollsskolan var Tove Ohlström. Fotbollsskolan
utbildar unga ledare under våren som i sin tur handleder deltagarna under fotbollsskoleveckan. I år
var det 11 st ledare, inklusive huvudledaren. Alla som deltog i årets fotbollsskola, både ansvariga,
ledare och deltagare var mycket nöjda.
Under 2013 rekryterade sektionen några unga ledare till att leda våra ungdomslag och de har under
2014 fortsatt träna lagen. Det har varit mycket positivt, både från barnens och tränarnas håll. Totalt
har sex unga ledare tränat tre av våra ungdomslag. Tillsammans med våra unga domare och unga
ledare i Fotbollskolan kan vi se att det finns ett fortsatt 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 st ungdomsmatcher
under dagen, samt 2 st herrmatcher. Det var en glad och förväntansfull stämning, särskilt i det
yngsta laget som spelade sina första matcher denna dag. 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.
Under hösten har styrelsen börjat diskutera ett eventuellt samarbete med annan klubb. Behov av det
kan finnas inför 2016.
Sektionen har fortsatt diskutera hur vi kan samarbeta med seniorfotbollen i Börje SK.

Representant från UFO-styrelsen har deltagit i möten med Fjälliden-kommittén.
På styrelsens arbetshelg, 24-25 oktober, arbetade vi med att uppdatera våra instruktioner samt andra
övergripande frågor. Året 2014 utvärderades och vi satte mål för 2015.
En helg i november anordnades Börje Bytardag, i ungdomssektionens namn. Allt ifrån kläder till
leksaker och skidor lämnades in och en hel del såldes till nya ägare. Planer finns på att anordna en i
vår också.
Kiosken med kaféverksamhet har 2014 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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