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SAMMANFATTNING

ÅRSBERÄTTELSE 2017
Styrelsen för Hällesåker IF avger härmed årsberättelsen för 2017. I
årsberättelsen ingår verksamhetsberättelser från föreningens olika verksamheter.
Styrelsen har under 2017 haft 12 protokollförda möten. Vi har 415 registrerade
medlemmar i medlemsregistret i Myclub.
Föreningen är medlem i två riksidrottsförbund:
- Svenska Fotbollförbundet
- Svenska Bordtennisförbundet
Föreningen är även medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund
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ORGANISATION
Styrelsen

Anna Hussfelt Ordförande
Siri Eckerström Vice ordförande
Maria Gustavsson Kassör
Jonna Svensson Sekreterare
Morgan Svensson
Ledamot
Jesper Lönn
Ledamot
Marcus Svensson
Ledamot
Håkan Ulvqvist Suppleant

Valberedning
Revisorer

Ove Svensson

Dan Ivarsson
Roger Svensson

Kansli
Görgen Andersson Bygdegårdsansvarig
Maria Gustavsson Medlemsregister
Anna Hussfelt Fakturering
Dam 7-manna Emma Hansson Lagledare
Linnéa Gustafsson
Lagledare
Herrseniorer
Jonas Eriksson Tränare
Bengt Andersson
Ass. tränare
Lennart Olcén Lagledare
Jesper Lönn
Admin. Lagledare
P/F-05/06

Håkan Ulvqvist Tränare
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P/F-07/08

Patrik Svensson Tränare
Erik Espenholt Tränare
Leo Flytström Administratör/tränare

P/F-10/11

Jonna Svensson Uppstartsledare

GYMNASTIK Lena Larzén
Ledare
Katarina Bertilsson Ledare/kassör
BARNGYMPA Therese Tanner Ledare
UTHYRNING Camilla Eriksson
Uthyrare
Karin Tanner-Andersson Uthyrare
UNGDOMHåkan Ulvqvist Ungdomsansvarig
SENIORFOTBOLL Jesper Lönn
SPONSORER Styrelsen
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Fotbollsansvarig

VERKSAMHETSBERÄTTELSER FOTBOLL
DAM 7-MANNA
Säsongen 2017 var den andra i ordningen för Hällesåker IFs 7-manna damlag.
Detta lag representerade i år Hällesåker IF på damsidan, då 11-mannalaget lades
ner. Syftet var även detta år att ha roligt! Det har varit upp och ner, samt delade
meningar kring hur laget har styrts under året. Vår förhoppning var att ha 1
träning och 1 match per vecka, men tyvärr tvingades vi ställa in många träningar
pga. låg träningsnärvaro.
Under året spelades 16 matcher, varav 8 slutade med vinst, 6 med förlust och 2
oavgjorda. Totalt gjordes 91 mål och vi slutade med en målskillnad på plus 46.
Jämfört med tidigare år gjorde vi i år 26 mål mer. Två av våra starkaste
målskyttar var Victoria Persson samt nyförvärvet Jenny Abrahamsson. Tre lag
drog sig ur under säsongens gång. Vi slutade på en 4e plats (av 9 som fullföljde
hela säsongen).
Vi är anmälda till serien inför säsongen 2018 då vi även inleder ett samarbete
med Mölnlyckes damlag. Tanken är att spelare från båda klubbarna ska kunna
spela i både 11-manna och 7-manna serien, men fortfarande tillhöra sin
hemmaförening.
/ Siri Eckerström, Linnéa Gustafsson, Caroline Örbom Stovell

HERRSENIOR
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Hällesåker IF:s Herrseniorer har under 2017 varit ca 35 man i träning, varav 31
stycken i seriespel. A-laget spelade i Division 5B Gbg. Vi klarade inte av att
lösa nytt kontrakt och spelar i Division 6B 2018.
Vi har återigen haft en minskad träningsnärvaro under 2017, vi genomförde 71
träningar under 2017. Detta beror på långtidsskador, sjukdomar och jobb. Mer
än föregående år. Vi spelade totalt 22 matcher i seriespel, samt 3
träningsmatcher och 3 matcher i Södercupen.
Vi hade under 2016 väldigt svårt att få ihop till ett B-lag. Vi tog beslutet i laget
att vi inte kommer att ha ett reservlag under 2017. Det var ett bra beslut då fokus
kunde läggas på a-laget.
Tränarstaben 2017 ha varit Jonas Eriksson som huvudtränare, med Bengt
Andersson som assisterande, Lennart Olcén som lagledare och Jesper Lönn som
administrativ lagledare.
Jonas Eriksson tackar för sig efter säsongen -17. Jesper L börjar arbetet med att
hitta en ny ledarkonstellation. Vi pratar med flera tränare, och tillslut får vi till
en riktigt bra lösning! Vi hittar Stefan, en väldigt utbildad och taktisk erfaren
tränare med bra utlärning som kommer passa vår grupp.
Tränarstaben för 2018 kommer vara Bengt Andersson huvudtränare, Stefan
Kling assisterande, Lennart Olcén lagledare samt Jesper Lönn
Lagledare/Fotbollsansvarig.
/Jesper Lönn

PF 05/06
Året startade vi upp med en träningsmatch mot Annebergs IF i början av
februari. Efter en go samling där spelarna var lite uppspelta inför denna match,
så gick vi ut i vinterkylan och värmde upp ordentligt innan matchstart. Man kan
säga att vi fick oss en riktig genomkörare mot ett lag som hade hållit igång hela
vintern.
Våran träningssäsong kom igång den 23/2 och vi körde på med två träningar i
veckan. Uppslutningen var god under våren, då de flesta av våra 11 spelare kom
till träningarna.
Denna säsong hade vi anmält oss till Kungsbackaserien, dels för att få möta lite
nya lag och få lite kortare resor till bortamatcherna. Vårserien löpte på på ett gott
sätt med härligt väder och kämpande ungdomar som försöker överlista varandra.
Det blev 7 matcher under våren och 25 träningar.
I början av juni så hade vi en lagbyggardag med bowling på förmiddagen, och
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efter det åkte vi till Tjolöholm slott för att fiska krabbor. Efter lunchen som var
grillade hamburgare, så passade vi på att bada i havet då solen var på bästa
humör. En riktig go dag blev det, eller som en av spelarna sa när vi grillade "vad
mysigt detta är".
Höstsäsongen startade vi upp den 7/8, nu hade dessvärre ett par killar slutat med
fotbollen. Så nu blev vi 9st spelare som skulle kämpa oss igenom höstsäsongen.
Vi gjorde så gott vi kunde under höstens 6 seriematcher, men tyvärr så syntes
det i matcherna att träningsnärvaron inte var lika bra under hösten som den var
under våren.
Sista träningen för säsongen var den 30/10. Det blev totalt 43 träningar och 13
matcher under denna säsong.
TACK ALLA SOM VAR MED DENNA SÄSONG!
/Håkan Ulvqvist

PF 07/08
Laget tränade i Skånhällaskolan under vintersäsongen och påbörjade året 2017
med Snickarcupen i Lindome.
Under våren tappade vi en del spelare och hamnade runt 10 aktiva spelare under
säsongen. Träningarna förlades på måndagar och torsdagar med lite fler barn på
måndagarna då andra aktiviteter krockade på torsdagarna.
Vi anmälde oss till Hallandsserien för att spela 7-manna vilket innebar att vi fick
anpassa oss till deras regler för 7-manna som inte ännu var anpassade till de
nationella reglerna som börjar gälla från 2018. Matchdagarna fick respektive lag
komma överens om med motståndarlaget. Vi försökte hålla oss till matchdag på
tisdagar men de flesta bortamatcherna blev på helgerna pga plantillgången.
Matcherna var roliga och motståndarlagen var jämbördiga med oss. Vissa
veckor hade vi ont om spelare och sökte därför hjälp av P06 laget för att få
avbytare till matcherna. På samma sätt lånade vi ut spelare till P06 för deras
matcher. På hemmamatcherna serverade vi hembakt och korv med bröd, vilket
uppskattades av alla inklusive gästerna.
Under hösten spelade vi utomhus så länge ljuset räckte för att sedan hyra in oss
på Lindevi i Lindome då plantider fanns tillgängliga. Vi körde utomhus fram till
Lucia och tog sedan julledigt. Vi bestämde oss för att inte träna inomhus
överhuvudtaget under vinterhalvåret 2017-2018.
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Tränare har varit Patrik Svensson och Erik Espenholt. Jag själv har gått in som
extratränare de gånger som det har behövts.
/ Leo Flytström

PF 10/11
I år hade vi ingen ny uppstartsgrupp utan fortsatte med gänget som spelat ihop
under 2016. Det kom ett par nya barn men tyvärr var det flera barn som slutade
bland annat på grund av att fotbollen konkurrerade med andra aktiviteter.
Vi startade träningarna i maj månad och tränade som vanligt på torsdagar. På
vårsäsongen var vi mellan 7-11 barn på träningarna, både killar och tjejer. Vi
fortsatte med övningar med boll och varvade det med lekar och hinderbana. Som
avslutning på varje träning spelade vi match mot varandra vilket enligt många av
barnen var höjdpunkten på träningen. Vi tränade fram till midsommar innan
sommarlovet väntade.
Vi började igen i augusti och höll på fram till slutet av september. Tyvärr var det
3 av barnen med högst närvaro som flyttade vilket innebar att vi var väldigt få på
träningarna under hösten, mellan 3-8 barn. Vi avslutade säsongen med att spela
match mot några av föräldrarna. En rafflande kamp som barnen vann.
Stort tack för den här säsongen. Det är i nuläget oklart om vi får ihop tillräckligt
många spelare till nästa år men vi håller tummarna för att vi fortsätt får se er
spela fotboll i Hällesåker IF!
/Jonna Svensson

VERKSAMHETSBERÄTTELSER ÖVRIG
IDROTT
GYMNASTIK
Vi tränar måndagar och torsdagar och börjar kl 18.30-19.45. Vi är mixade
grupper med herrar, damer och ungdomar i varierande åldrar. Terminsavgiften är
250:- som betalas kontant till ledarna, vilket redovisas till kansliet när alla
deltagarna betalat. Man måste även vara medlem i Hällesåkers Idrottsförening
för att gå på gymnastiken.
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I år på höstterminen var vi ca 23 personer som deltog i gymnastiken.
Vårterminen var vi ca 23 personer. Bastu finns på måndagar för herrar och på
torsdagar för damer. Vi har cirkelträning på måndagar och på torsdagar har vi
varierat med therabandsträning ca 20 min/pass.
Gympan börjar på Vårterminen måndagen första veckan efter julhelgerna och
slutar 25 april i år. Höstterminen börjar vi måndagen första veckan i september
och slutar i mitten av december.
Vi brukar ha en liten avslutningsfest i slutet av varje termin där någon av oss har
hand om beställning av ex landgång till alla som vill ha.
Vi som är ledare är Katarina Bertilsson, som har gympan på måndagar och Lena
Larzén som har gympan på torsdagar.
/Lena och Katarina

BARNGYMNASTIK
Under våren 2017 bedrevs en barngympagrupp i Hällesåkers IF:s regi. Gruppen
bestod av 15 barn i åldrarna 3-5 år. Barnen och ledaren träffades under 11
tillfällen under våren och gympade. Varje tillfälle var uppdelat i två delar där
första delen utgjordes av ”Bamsegympa” som är förkoreograferad gymnastik till
musik. Andra delen utgjordes av någon form av lek exempelvis hinderbana eller
kull.
/Therese Tanner

BORDTENNIS
Som vanligt så kommer vi in mitt i i pingissäsongen då den spelas höst/vår.
Första träningen var den 10/1 inför våren. Vi har vuxit med antal spelare under
pingissäsongen, så nu har vi anmält ett par killar till som skall få testa på att
spela seriespel i pingisen.
Ungdomserierna spelas i 2-mannalag där en seriematch består av 4 st
singelmatcher och 1 dubbel. Man kan vara 3st spelare som är med på en match.
Vårserien spelas i sammandragsform på 3st tillfällen inne i Ex-huset, det blir
totalt 5st seriematcher för varje lag. Våra lag som deltog visade upp flera fina
bolldueller och fick både vinna och förlora matcher. Hur det än går så har dom
kul när dom är där inne i Ex-huset.
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Vi är nu en grupp på 16st spelare som tränar på en dag i veckan. Vi är uppdelade
i två grupper så alla får spela så mycket det går på träningarna.
För våra serieungdomar som vill ha mer träning än en gång i veckan, så har vi
ett gott samarbete med Lindome BTK där våra ungdomar kan få möjlighet att
träna en gång i veckan om dom vill detta.
Efter 17st träningar så avslutas vårsäsongen den 2/5. Alla får nu vila upp sig
inför hösten. När höstsäsongen startar den 5/9 är vi riktigt laddade inför den nya
säsongen efter ett fint sommarlov.
Det kommer in lite fler nya spelare nu, så vi blir nu 19st spelare som vill lära sig
att spela pingis. Kanonkul när det växer fastän någon spelare har slutat från
vårsäsongen. Detta märks även i serielagen då vi har anmält ytterligare ett lag till
höstserien, det är nu 2st lag i yngre ungdomsserien och 1st i äldre
ungdomsserien i Göteborg.
Som vanligt så är det överlag jämna matcher, där det många gånger är spelarnas
mentala styrka som sätts på prov. Även höstserien består av 3 sammandrag och
det blir 5 matcher för varje lag. Göteborgs Bordtennisförbund försöker sätta ihop
lagen så det blir så jämt som möjligt mellan motståndarna. Det lyckas dom rätt
så bra med faktiskt.
Träningarna fortsätter med samma upplägg, en del teknikövningar och
fotarbetsövningar följt av lite lekfullhet också. Det blir 16st träningar under
hösten och totalt 33st träningar under 2017. Sista träningen var den 19/12 som
avslutades med lite must å pepparkakor.
Som vanligt så har vi spelare som kommer och testar på pingisen ett tag för att
sedan gå vidare till någon annan idrott eller hobby. Men vi har alltid ökat med
antal spelare under åren sedan starten våren 2013 vilket är görkul. Det har varit
43st spelare varav 10st har varit flickor, genom åren som har spelat pingis i
Hällesåker. Vi är i slutet av 2017 20st spelare varav 2st är flickor.
Under hösten gick jag en U1-ledarutbildning i pingisen. Väldigt intressant å kul.
TACK FÖR DETTA ÅR 2017!
/Håkan Ulvqvist
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FÖRENINGSSEKTIONER
SENIORFOTBOLL
Jesper Lönn har fortsatt sin roll som Fotbollsansvarig i föreningen och har hand
om alla spelarövergångar, matchplaneringar, leta tränare och ledare samt
kontakten med andra klubbar på seniornivå.
Våra herrar spelar i division 5B Göteborg, tyvärr klarade vi inte kontraktet och
kommer spela division 6 2018. Tyvärr fick vi inte ihop ett lag till våra damer i
division 3 Dam. Vi har 7 mot 7-lag på damsidan med 12-15 tjejer.
Vi kämpar tillsammans för att ha ett roligt och framgångsrikt 2018 på Hällesåker
IP och välkomnar er alla!
/Jesper Lönn, fotbollsansvarig

UNGDOM
Under 2017 har vi haft två ungdomslag igång i seriespel, där bägge lagen valde
att spela i Kungsbackaserien denna säsong. Våra två seriespelande lag är i
åldrarna 05/06 som spelade i P06-serien och 07/08 som spelade i P07-serien.
Vi har fortsatt blandlag med åldrar och mellan pojkar och flickor. Vi har inte så
många flickor som spelar fotboll, men det går bra för flickorna och dom har kul
tillsammans med pojkarna. Alla behövs för att lagen skall kunna fortsätta i
fotbollen i Hällesåker IF.
Lagen har under säsongen tappat några spelare, men genom samarbete med att
låna spelare lagen emellan så kämpade dom sig igenom seriespelet på ett fint
sätt.
Uppstartsskolan körde vidare med det gäng som började under 2016, ett gott
gäng med små fantastiska barn som när man ser dom, sprider en enorm glädje
och man blir påmind om att det inte alltid är lätt i början.
Våra yngsta tränade på en gång per vecka fram till sommarlovet med lekfyllda
övningar. Efter skolstarten startade dom upp igen och nu var förhoppningen att
några föräldrar ville gå med som ledare och leda denna fantastiska grupp barn
vidare in i framtiden. Tyvärr så var det inga föräldrar som kom in som ledare
denna gång. Uppstarten tränade på en gång per vecka fram till slutet av
september innan vi tog ett vinterlov från fotbollen. Vi får helt enkelt hoppas att
det går bättre nästa år.
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Hällesåker IF vill tacka Er alla Ungdomsledare, för allt det fantastiska
engagemang ni lägger ner på alla dessa underbara barn som vill spela fotboll i
Hällesåker IF.
/Ungdomsansvarig Håkan Ulvqvist

REDOGÖRELSE FÖR STYRELSENS ARBETE
Ordförande, ledamöter i styrelsen, övriga funktioner som valberedning, revisorer
och suppleanter väljs av årsmötet. Styrelsen konstituerar sig på verksamhetsårets
första möte. Styrelsen har sammanträtt vid 12 tillfällen under 2017. Ove
Svensson och Erik Vilhelmsson har varit med som mentorer för styrelsen.
Görgen Andersson har haft handledarrollen för våra anställda Fredrik
Gustavsson och Erling Smedberg. Fredrik och Erling har tillsammans med
Görgen likt tidigare år ansvarat för den dagliga skötseln av lokaler och dess
omgivningar. Martin Magnusson har ansvarat för kontakten med
Arbetsförmedlingen (AF) då Fredrik och Erlings anställningar är ett samarbete
mellan AF och HIF.
Carl-Axel Svensson och Bertil Järpmyr har fortsatt rollen som ansvariga i
Gårdsutskottet. Gårdsutskottet är styrelsen behjälplig med kunskap och praktiskt
utförande av nödvändig översyn och underhåll av våra byggnader.
HIF:s medlemsregister påverkades negativt pga. ett datorhaveri för en tid sedan.
Under hösten har därför Ove Svensson, Carl-Axel Svensson, Agnes Svensson,
Jesper Lönn och Morgan Svensson har gjort ett betydande arbete med att
uppdatera medlemsregistret. Även andra Hällesåkersbor har gjort betydande
insatser som har fått verksamheten att fungera.
På herrsidan har Jonas Eriksson haft huvudansvaret. Lagledare för 7-manna
laget på damsidan har varit Emma Hansson och Linnéa Gustafsson. HIF har
under året haft tre ungdomslag på fotbollssidan och bordtennisverksamheten
fortsätter att växa.
Gubbdagisverksamheten har fortsatt även under 2017 där gänget träffas på
torsdagar för sammanträde och allsköns diskussioner.
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Vår ordförande Anna Hussfelt har pga. personliga skäl inte kunnat delta i rollen
som ordföranden som planerat men har gjort ett förtjänstfullt arbete med
ekonomin. Jonna Svensson har gått in som tf ordföranden på ett berömvärt sätt.
Under hösten har Caroline Örbom Stovell deltagit i styrelsearbetet med fokus på
ekonomin vilket varit mycket positivt.

KANSLI, GÅRD OCH ANLÄGGNING
Kansliet har fortsatt fungerat genom Görgen Andersson och Jesper Lönn. Maria
Gustavsson har skött fakturering av medlems- och träningsavgifter. Anna
Hussfelt har skött det löpande ekonomiarbetet med stöd av Maria Gustavsson
och Caroline Örbom Stovell.
Gården har under 2017 varit uthyrd under helgerna för årsmöten, kalas, bröllop
och andra fester. Mölndals kommun hyr lokalen en dag i veckan för barnomsorg
via dagmammorna. Dessutom har två trevliga och välbesökta event har ägt rum
på våra anläggningar, Sommarrocken och Thaifestivalen.
Dansbanan har fortsatt attraktionsvärde men det krävs en hel del arbete med
upprustning.

EVENEMANG
HIF:s evenemang sköttes 2017 av festkommittén samt styrelsen med hjälp av de
olika lagen.
Under våren ordnade festkommittén en after work med liveband. Det blev en
mycket trevlig kväll och vi hoppas på en repris inom snar framtid.
Midsommarfesten var som vanligt välbesökt och blev en lyckad dag. Årsfesten
blev i år i mindre skala men uppskattad av dem som var där.

LOTTERIVERKSAMHET, REKLAM OCH SPONSRING
Under 2017 har vi sålt julkalendrar och bingolotter. De flesta seniorer har under
2017 istället valt att betala en lotteriavgift till föreningen.
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Matchkläderna har gett fortsatt sponsring och likt föregående år har vi gjort ett
enklare matchblad med sponsorer där både dam och herrlagens seniormatcher
finns med som har gått ut till hushållen i Hällesåker.

SAMMANFATTNING
Styrelsen vill tacka alla tränare, ledare, aktiva, supportrar, anläggningsskötare
och övriga ideella krafter som gör det möjligt för föreningen att drivas och
utvecklas.
Vi vill även tacka våra sponsorer som gör att vår verksamhet ekonomiskt kan
fungera.
Som tf ordförande vill jag tacka för alla fina insatser 2017! Jag ser med glädje
fram emot 2018 då vi i en positiv anda ska jobba vidare mot vårt 100-års
jubileum år 2022.
Hällesåker 9 mars 2018
Jonna Svensson, tf Ordförande

Jesper Lönn, Ledamot
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Morgan Svensson, Ledamot

