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När ideella landsbygdföreningar går kräftgång runt om i
Sverige gör Roslagsbro IF det rakt motsatta. På mindre
än två år har vi gått från 600 medlemmar till nu över 800
medlemmar. Hur har vi gjort det kan man undra?
Vi är ödmjuka inför att vi inte har hela svaret på den
frågan men vi är säkra på att följande punkter har en viktig
betydelse för vår föreningsutveckling:

Engagerade ledare
En egen ändamålsenlig anläggning
En stark förankring i bygden
Runt detta har det uppstått en kultur som är själva själen i
Roslagsbro IF. En kultur som är öppen, inbjudande och där
alla är välkomna att vara med!

Visste du att?
...i Drottningdals skola går det 110 elever och i föreningen finns det
mer än 340 aktiva barn!
...fotbollslag från hela Stockholm har läger på Vårlyckan, där de också
bor på föreningens vandrarhem.

Lokalproducerad idrott

Föreningen har sju sektioner, friidrott, damfotboll, ungdomsfotboll, herrfotboll, längdskidor, seniorer och gymnastik.
Tillsammans fyller vi Vårlyckan med omnejd med aktiviteter,
öppna för alla medlemmar att ta del av. På barmarkssäsongen
är det full fart på de fyra gräsfotbollsplanerna och naturligtvis
på konstgräset. Runt fotbollsplanerna växer en friidrottsanläggning fram där barn och ungdomar hoppar, kastar och
springer.
Här finns en sandplan där det spelas beachfotboll, beachvolleyboll och beachhandboll. På elljusspåret dras skidspår
på vintern, liksom på Roslagens GK´s golfbana där man kan
tävla i Roslagsloppet. På småvägarna runt anläggningen går
varje vår löptävlingen Roslagsbroloppet. Klubbens seniorer
träffas ofta runt boulebanorna. Under vinterhalvåret hålls
styrke- och konditionsträning
i sporthallen minst tre gånger
i veckan.Där spelar även
föreningens 14 fotbollslag
under samma period.
Sporthallen nyttjas också
till andra aktiviteter av både
medlemmar och närboende.

...Roslagsleden passerar förbi föreningens idrottsanläggning Vårlyckan
och att föreningen ansvarar för sträckningen från Norrtälje till Gåsvik.
...föreningen blev utsedd till Årets ungdomsklubb av Upplands Fotbollsförbund 2014.
...föreningen blivit prisad för sitt integrationsarbete.

Så här funkar det
Föreningens verksamhet bygger naturligtvis på det ideella
arbetet. Men det räcker inte.Vi får också aktivitetsbidrag
som täcker en del av kostnaderna knutna till barnverksamheten.Vi driver ett vandrarhem och hyr ut vår anläggning till
andra föreningar och gäster.Vi säljer kalendrar, rabatthäften
med mera.Vi har samarbeten med våra leverantörer för att
pressa våra kostnader.
Sedan har vi våra oerhört viktiga sponsorer. Företag som vill
ha en levande förening i Roslagsbro och som vill att just
deras företag ska förknippas med en förening som
välkomnar alla att vara en del av gemensamheten.
Kanske just ditt företag vill vara med och bidra till att vi kan
fortsätta bedriva vår verksamhet som glädjer och aktiverar
så många människor i alla åldrar?
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