Juni 2018

Ordförande har ordet
Så har ni nu ”försommarbrevet” i er hand. De vädermässiga förutsättningarna för fotboll
har ju varit maximala de senaste veckorna och vi hoppas att vädret står sig, även om vi
förstås inser att det skulle behövas lite ”regnskvättar” emellanåt. Arbetet i föreningen har
flutit på bra under våren med många bra aktiviteter, utvecklande lärande och mycket kul
fotboll. Det stundar ju också VM i fotboll inom kort så vi som gillar fotboll kommer nog att
få våra behov tillgodosedda av både lokal verksamhet och världsfotboll.

Barn och ungdom
Barn- och ungdomslagen har kämpat på bra under våren och försvarar SIF:s färger med den äran.
Några av lagen ligger i topp av sina serier eller turneringar, medan andra kämpar på lite längre ned.
Men oavsett resultat är det viktigt att man utvecklar sitt kunnande och sin förmåga och det gör även de som
inte ligger på topplaceringar – bra kämpat! Nu väntar fortsatt seriespel och för en del lag turneringar som
t.ex. Ö-bollen, Gothia Cup och Eskils cupen.

Senior
Vårt damlag har inlett säsongen på ett övertygande sätt. Än så länge bara
segrar. Herrarnas resultat har varit lite blandade men vi får ändå säga att
laget har stått upp bra och uppfyller förväntningarna.

Organisation
Vi börja så smått fylla funktionerna i vårt organisationsschema men ännu finns det ett antal vakanser varav
de viktigaste och mest akuta är några nyckelposter.
Det gäller fört och främst att ihop med Anders Gynnervall leda arbetet med barn och ungdomsgruppen.
Marknad: Att ihop med Hans Furhoff bli inskolad i marknadsarbetet för föreningen,
Evenemang: Att hjälp och stötta de olika evenemangsgrupperna med deras olika behov.
Känner du att du har lust att hjälpa till i vår förening hör du av dig till någon i styrelsen eller annan ledare.
Vi försöker att organisera arbetet så att ”många gör lite i stället för att en gör allt”.
Organisationsschemat finns anslaget på Orkanvallen och även under ”Mer – dokument” på vår hemsida.

Nabben cup
Arbetet i projektgruppen pågår för fullt men som tidigare år,
är det vid den här tiden än så länge lite tunt med anmälda lag.
Vi hoppas att det inom kort tar fart när det gäller anmälningarna.
Följ gärna Nabben cups egna sida på Facebook.
Hans Furhoff

Anders Gynnervall

Några av Skultorps IF sponsorer:
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Det har väl inte undgått någon att det inom Skövde kommun pågår en utredning om en ev. flytt av
verksamheten på Södermalms IP till Lillegårdens idrottsområde. Då vi ännu inte vet vad som ”ramlar ut” av
detta, har vi i SIF för närvarande ingen annan synpunkt än att det inte får gå ut över idrottsanläggningarna i
kommunens ytterområden, som t.ex. Orkanvallen. Vi följer kommunens arbete och har hittills agerat med
insändare i SLA.

Klädprovning
Vi har för våra medlemmar haft klädprovningar av klubbens ”kollektion”. Som vanligt mycket folk och
arbetet har flutit på bra tillsammans med vår leverantör Stadium. Kul att så många vill gå i SIF:s färger!
Har du tips och idéer om vad vi skall erbjuda för kläder, hör du av dig till klädgruppen.

Anläggning
Som vi tidigare berättat skall vi försöka jämna till Bosse-planerna med en form av
”top-dressning”.
Mycket jord ligger nu klar på stora parkeringen och ambitionen är att så fort som
möjligt göra ett test på hur vi skall gå tillväga med själva utläggningen.

Marknad - sponsorer
Vi vill återigen rikta ett stort TACK till alla våra sponsorer. Utan er insats kan vi inte hålla den bredd och
kvalitet på verksamheten som vi gör.
Den 9:e april arrangerade vi tillsammans med Zerva/PLS en ”sponsorlunch i deras lokaler. Förutom god mat
från Mattias Catering fick de ca 25 närvarande ta del av info från föreningen och även från Zerva/PLS.
Tack till dig, Jan Karlgren, för det goda samarbetet.
Kanske någon av er andra sponsorer vill göra något liknande tillsammans med oss inför nästa säsong.
Ett utmärkt och enkelt sätt att sprida budskap om er verksamhet bland våra övriga sponsorer (ca. 80 st).
Hör av er om detta eller något annat ni funderar över.

STÖD VÅRA SPONSORER!

Fotbollens dag

GDPR
Som alla andra företag och föreningar
påverkas vi av GDPR som trädde i kraft
den 25/5. Skultorps IF har sedan ett tag
startat upp arbetet med att
implementera Dataskyddsförordningen i
föreningen.

Den 25 augusti arrangerar vi fotbollens dag på Orkanvallen,
vilken är ett nytt grepp för oss. Det spelas en eller flera matcher
samtidigt från kl. 9.45 på morgonen till ca 19.00 på kvällen.
De allra yngsta födda 09, spelar poolspel på Putteplan medan
de övriga lagen håller till på våra gräsplaner. Både seniorlagen
på dam och herr spelar hemmamatch den här lördagen.
Förutom en massa fotboll blir det även kringaktiviteter. Någon
form av matservering kommer också att erbjudas.

Kommande aktiviteter:

Nästa nummer av nyhetsbrevet kommer i september.

11 augusti: Nabben cup
25 augusti: Fotbollens dag

Vi önskar er alla en skön och avkopplande sommar

