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ÅRSBERÄTTELSE 2018 

Styrelsen för Hällesåker IF avger härmed årsberättelsen för 2018. I 
årsberättelsen ingår verksamhetsberättelser från föreningens olika verksamheter. 
 
Styrelsen har under 2018 haft 11 protokollförda möten. Vi har 233 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  
Jonna Svensson Ordförande 
Jesper Lönn Vice ordförande 
Caroline Örbom Stovell Kassör  
Siri Eckerström Sekreterare 
Maria Gustavsson Vice sekreterare 
Morgan Svensson Ledamot 
Marcus Svensson Ledamot  
Håkan Ulvqvist Suppleant 
Jesper Svensson Suppleant 
 
Valberedning Ove Svensson  
 
Revisorer Dan Ivarsson  

Niklas Lönn 
 
Revisor suppleant Peter Lönn 
 
Fakturering Anna Hussfelt 
 
Dam 7-manna Linnéa Gustafsson Lagledare 
 
Herrseniorer Bengt Andersson Tränare 

Stefan Kling Ass. tränare 
Lennart Olcén Lagledare 
Jesper Lönn Admin. Lagledare  

 
P/F-07/08 Patrik Svensson Tränare 

Erik Espenholt Tränare 
Leo Flytström Administratör/tränare 

 
P/F-11/12 Jesper Lönn Tränare 

Ted Lindegren Tränare 
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Gymnastik Lena Larzén Ledare 
Katarina Bertilsson Ledare/kassör 

 
Barngympa Therese Tanner Ledare 
 
Bordtennis Håkan Ulvqvist Ledare 
 
Uthyrning Camilla Eriksson  

Karin Tanner-Andersson  
 
Fotbollsansvarig Jesper Lönn  
 
Bordtennisansvarig Håkan Ulvqvist 
 
Bygdegårdsansvarig Görgen Andersson 
 
Gårdsutskott Bertil Järpmyr 

Carl-Axel Svensson 
 
Sponsorer Styrelsen  
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER FOTBOLL 

DAM 7-MANNA 
Säsongen 2018 var den tredje i ordningen för Hällesåker IFs damlag i 
7-mannaserien. Året blev lyckat då laget gick som segrare ur serien med 11 
vinster, en oavgjord och två förluster varav en WO. Cecilia Olsen och Karin 
Essen utmärkte sig i skytteligan detta år.  
 
Under försäsongen inleddes ett samarbete med Mölnlyckes damlag och några av 
spelarna spelade både 11-manna och 7-manna parallellt. Det hölls inga träningar 
på Hällesåker IP, men flera av oss var och tränade hos Mölnlycke.  
Året var kämpigt med att få spelare till flera av matcherna, men vi gav inte upp, 
flera matcher spelades utan avbytare. 
 
Inför säsongen 2019 försöker vi nu värva nya spelare för att kunna fortsätta 
spela och för att ha kvar ett damlag i Hällesåker IF. 
 
/Linnea Gustafsson 
 
 
HERRSENIOR 
Fotbollsåret 2018 startade en vintrig dag på Hemvärnsgården med startmöte där 
alla spelare och ledare medverkade. Nya tränaren Stefan Kling går igenom 
upplägget för säsongen, där vi börjar med 6 veckors försvarsspel för att sedan 
övergå i 6 veckors anfallsspel. Första fotbollsträningen innehåller hela 31 
spelare i träning och 4 ledare. Vi har två pass fotboll och ett fyspass med Niklas 
Svensson fram tills träningsmatcherna börjar i februari. 
 
Serien startar onsdag 28 mars borta mot Sjövalla FK/Mölnlycke IS och vi vinner 
med hela 7-1 efter 7 mål av Johan Gunnarsson! Vi spelar en rolig fotboll och 
leder serien efter 6 omgångar. I omgång 7 förlorar vi borta mot Landala på 
Bravida Arena och kommer där in i en svacka så vi tappar ledningen och 
chansen att vinna serien. Vi avslutar serien division 6b med 20 matcher spelade, 
9 segrar, 4 oavgjorda och 7 förluster. Vi förlorar bara en match hemma, mot 
Chalmers Studentkår. I sista matchen vinner vi med 1-0 mot Härlanda och 
hjälper på så vis Fässbergs IF att vinna serien. 
 
Under året spelade vi 26 matcher i Södercupen, Division 6B och 
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träningsmatcher. Vi hade 25 spelare registrerade i träning på 68 
träningstillfällen. 
Efter säsongen tackar både Bengt A och Stefan Kling för sig som tränare. 
Fotbollssektionen ser över hur upplägget skall se ut för 2019. 
 
/Jesper Lönn 
 
 
PF 07/08 
Laget tränade på Lindevi under vintersäsongen och påbörjade året 2018 med 
Snickarcupen i Lindome. Under våren tappade vi ytterligare spelare och 
hamnade på runt 8 aktiva spelare under säsongen. Vi försökte få över spelare 
från det nerlagda 06-laget men dessa valde att gå till andra klubbar istället. 
 
Träningarna förlades på tisdagar och torsdagar. I genomsnitt kom 6-8 spelare 
(inkl. inlånade spelare) vid varje tillfälle. Vi anmälde oss till Hallandsserien för 
att spela 7-manna. Matchdagarna fick respektive lag komma överens om speldag 
med motståndarlaget vilket innebar många matcher på helgerna. 
 
På grund av att vi nu är så få i laget så har vi fått låna in 2 tjejer från F07 i 
Lindome samt emellanåt några överåriga samt också minderåriga syskon för att 
kunna spela alla matcher. Vi kämpade hårt inför varje match för att få ihop ett 
lag och det var alltid lite oroligt om någon skulle bli sjuk. 
 
På hemmamatcherna serverade vi fika, vilket uppskattades av alla inklusive 
gästerna. Den första hemmamatchen efter sommaruppehållet fick vi skjuta på 
pga att planerna inte hade återhämtat sig efter den torra sommaren. Dock fick 
Jesper igång gräset så att vi kunde börja spela hemmamatcherna i september. 
 
Tränare har varit Patrik Svensson och Erik Espenholt. Jag själv har gått in som 
extratränare de gånger som det har behövts. 
 
Tyvärr kunde vi i laget konstatera att vi inte kan driva laget vidare med så få 
spelare speciellt om man skall spela 9-manna fotboll. Efter intensiva 
diskussioner med styrelsen så beslutades att vi fick lägga ner laget under hösten 
2018. 5 spelare gick då över till P07 i Lindome samt en till F07 i Lindome. 
 
Som avslutning spelade vi en match mot föräldrarna och åt sedan hamburgare 
och tittade på när herrlaget spelade en hemmamatch. 
 
/Leo Flytström 
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PF 11/12 
Första träningen var i maj, det kom 10 st glada killar och tjejer och provade sina 
fötter. Jonna Svensson och Jesper Lönn höll i träningarna på våren, efter 
sommaren tog Jesper över laget tillsammans med Ted Lindegren, en förälder 
som spelat fotboll i Åsa IF.  
Vi har 12 st registrerade träningstillfällen och slutar 2018 med 15 barn i spel. 
Allt som allt så var det 17 barn som kom och provade. Under 2019 kommer 
laget att deltaga i flera cuper och sammandrag. 
 
/Jesper Lönn 
 
 

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. 

I år på höstterminen var vi ca 23 personer som deltog i gymnastiken. 
Vårterminen var vi också ca 21 personer. Bastu finns på måndagar för herrar 
och på torsdagar för damer. Gympan började på vårterminen måndagen första 
veckan efter julhelgerna och slutade 25 april. Höstterminen började vi 
måndagen första veckan i september och slutade i mitten av december.  

Vi som är ledare är Katarina Bertilsson, som har gympan på måndagar och 
Lena Larzén som har gympan på torsdagar.  

Vi tackar för oss som ledare 2018 och önskar sluta efter detta år. Vi har 
meddelat detta till styrelsen och vi önskar att andra ledare kan ta över gympan 
i framtiden.  

Vi tackar för dessa 16 1/2 år som vi varit gympaledare i Hällesåker IF.  

/Lena och Katarina  
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BARNGYMNASTIK 
Under hösten 2018 drog en termin med barngympa igång igen. Gruppen bestod 
av 12 barn  där två stycken slutade under terminens gång. Bland övriga var 
närvaron hög och bamsegympan och lekarna var uppskattade. Terminen utgörs 
av 10 tillfällen á 45 minuter. 
 
/Therese Tanner 
 
 
BORDTENNIS 
Den 2 januari började vårsäsongen efter jullovet. Vi är i dagsläget 19st spelare 
varav 4st är flickor. Spelarna är uppdelade i två grupper som tränar en dag i 
veckan på tisdagarna.  
Träningarna är som vanligt i Hällesåkersgården, där de som spelar i seriespel 
tränar mycket på spelteknik och taktik kombinerat med fotarbetsövningar.  Men 
det blir även lite utrymme för lite lekfyllda spelformer av pingisen och stafetter 
för att bryta av träningen lite och att få skratta lite tillsammans. 
De som tränar i Första gruppen och inte spelar seriespel ännu, tränar mycket på 
kontrollövningar  och lekar som rull- och blåspingis. Det är viktigt att alla 
spelarna går hem med ett gott leende när träningen är slut. 
 
Vi tränade 17 tisdagar under våren innan sommaruppehållet började  
den 2 maj. I vårserien hade vi 3 st lag igång i seriespelet, ett lag i Äldreserien 
och två lag i Yngreserien. Lagen spelar sina matcher inne i anrika Ex-huset på 
Heden i Göteborg. 
Speldagarna brukar alltid vara trevliga föreställningar med föräldrar som hejar 
och berömmer sina egna barn, men även berömmer motståndare också. Jag har 
inte upplevt någon tråkig stund med hetsiga föräldrar, som ibland har upplevts i 
andra idrotter. Spelarna kan ibland bli väldigt ledsna efter en förlust, men då 
kommer det oftast fram någon annan förälder eller ledare och berömmer den 
som är ledsen. Det är kul att både se och även få vara delaktig i den fina anda 
som råder i Ex-huset när våra ungdomar idrottar :-). 
 
Våra fyra lag kämpade tappert i seriespelet där några av oss även spelade sina 
första seriematcher. Vi fick uppleva både vinster och förluster i seriespelet, men 
behållningen är ändå när man ser spelarna ibland börjar att spela rullpingis mot 
sina motståndare som dom precis har mött. Efter en lyckad vårsäsong och lite 
övriga tävlingar/cuper som spelarna har deltagit i  så tar vi ett sommarlov innan 
höstsäsongen skall starta igen. 
 
Höstsäsongen som även är början på en ny pingissäsong, då den spelas höst/vår 
tog sin början den 4 september. 
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Nu visade det sig att spelarna som var med i första gruppen i våras inte ville 
fortsätta med pingisen, dom ville testa nya sporter som tyvärr för oss krockade 
med pingisen. Vi är under början av hösten 10 stycken spelare men det kommer 
in ett par nya killar under hösten så vi växer till 12 stycken spelare. Tyvärr så har 
vi inga flickor med i pingisen längre. 
 
Träningsupplägget fortsätter med samma typ av träning. Mycket 
kontrollövningar och fotarbetsövningar följt av matchspelsövningar och en del 
lekövningar. Spelarna verkar nöjda med detta upplägg då vi har hög 
träningsnärvaro i truppen. 
 
I höstserien har vi ett lag i Äldre ungdomsserien och två lag i Yngre 
ungdomsserien. Matcherna i höstserien blev som många gånger tidigare, väldigt 
jämna nervösa matcher som ibland var extra kämpiga för spelarna att spela. Det 
är ibland den som har bäst tålamod mentalt som vinner sista bollen i matcherna, 
å inte alltid den som kan slå dom bästa skruvarna. 
Så att spelarna blir väldigt ledsna och besvikna ibland är inget konstigt, men då 
finns det många vänliga föräldrar eller ledare som kommer fram och tröstar 
spelarna med en klapp på axeln och lite beröm. Precis som ungdomsidrott skall 
vara. 
 
Sista träningen för säsongen var den 18 december, vi hade då gjort 16 träningar 
under hösten. Vi spelade en handicapturnering och lite lekar som avslutning. 
Efter lite fika så önskade vi varandra en riktig GOD JUL OCH GOTT NYTT 
ÅR. 
 
Tack för en härlig säsong! 
  
/Håkan Ulvqvist 
 
 
FÖRENINGSSEKTIONER 

FOTBOLL 
Rollen som fotbollsansvarig 2018 kom även att innehålla ungdomsfotbollen, vi 
tackar Håkan Ulvqvist för ett stort arbete som ungdomsansvarig under tidigare 
år!  
Rollen som fotbollsansvarig innefattar att man bokar träningsmatcher, lägger 
matcher samt har hand om tränar- och spelarvärvningar i klubben. På 
ungdomssidan skall man anmäla till diverse cuper och sammandrag under året, 
och ha kontakt med kommunen gällande tider på konstgräs och inomhushallar. 
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Då vi bara har tre lag och ett uppstartslag 2019 behövs endast en person på den 
platsen. Vi ser fram emot 2019 då det kommer innehålla mycket spel och lek för 
de yngsta och ett utökat ansvar för spelarna i seniorlagen! Välkomna till 
Hällesåker IP. 
 
/Jesper Lönn, fotbollsansvarig 
 
 
UNGDOM  
2018 hade vi två aktiva ungdomslag, varav P-07 aktiva i seriespel. Dom spelade 
vår och höst i Hallandsserien. Då antalet aktiva spelare sjönk i laget bestämdes 
det tyvärr att vi var tvungna att lägga ner laget efter säsongen. Det yngsta laget, 
Uppstart 2018 som blev PF-11/12/13 var under säsongen på gräset 12 aktiva. 
Under de första vinterträningarna tillkom det tre spelare. Vi hoppas att det 
kommer gå lika bra för uppstarten 2019! 
 
/Jesper Lönn, Fotbollsansvarig 
 
 
BORDTENNIS 
När vi startade upp bordtennissektionen i Hällesåker IF i början av januari 2013, 
var det tänkt som ett fint tillfälle att kunna utöva en vinteridrott hemma i 
Hällesåker. Med tiden så har det visat sig att intresset har varit stort bland barnen 
i Hällesåker att prova på att spela pingis. Vi har dessa år som pingisen varit 
igång, haft nästan 50stycken barn som provat på pingisen.  
 
Det har nu blivit en stabil grupp  på 12 spelare som varit med i flera år. Vilket 
gjorde att vi blev medlemmar i Svenska Bordtennisförbundet säsongen 14/15 för 
att våra spelare skulle kunna få chansen att spela tävlingsmatcher. 
 
Nu under 2018 har vi haft 19 stycken spelare igång varav 10 stycken har spelat 
seriespel. Vi hade 33 träningar i Hällesåkersgården under 2018 där vi har 
tillgång till 4 stycken pingisbord. Vi tackar för ett fint idrottsår och siktar mot 
2019 med spänning. 
 
/Håkan Ulvqvist 
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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 11 tillfällen under 2018. 
Styrelsen har under året tagit ett omtag med det arbete som påbörjades 2016 
inför 100-årsjubileet 2022 genom att börja arbeta med den handlingsplan som 
tidigare tagits fram.  
 
Med hjälp av Ove Svensson, Carl-Axel Svensson, Agnes Svensson, Jesper Lönn 
och Morgan Svensson gjordes en uppdatering av medlemsregistret samt ett 
utskick till stödmedlemmar med målet att få in medlemsavgifter för de år som 
dessa inte blivit fakturerade. Tyvärr fick vi inte in så många stödmedlemmar 
som vi hade hoppats på. Ekonomin är fortsatt ansträngd och vår kassör Caroline 
Örbom Stovell har bla infört rekvisitioner för alla inköp.  
 
Styrelsen  har under året jobbat med att skapa struktur för styrelsearbetet. En 
gemensam plattform där all info som rör styrelsen finns att hitta, lathundar för 
att söka bidrag m.m. Styrelsen har även arbetat med att marknadsföra föreningen 
genom att använda Facebook samt delta på evenemang för att locka nya 
medlemmar.  
 
Arbete har under hösten och vintern påbörjats för att ansöka om bidrag för att 
bygga en aktivitetspark med utegym och motorikbana för barn. Förhoppningen 
är att detta kan bidra till att Hällesåker IP blir en naturlig träffpunkt och att det i 
förlängningen genererar i fler medlemmar och fler personer som engagerar sig i 
föreningen. 
 
 
KANSLI, GÅRD OCH ANLÄGGNING 
Kansliet har fortsatt fungerat genom Görgen Andersson och Jesper Lönn. 
Caroline Örbom Stovell har skött det löpande ekonomiarbetet med hjälp av 
Lindome lön & redovisning. 
Görgen Andersson har haft handledarrollen för våra anställda Fredrik 
Gustavsson och Erling Smedberg. Martin Magnusson har ansvarat för kontakten 
med Arbetsförmedlingen (AF) då Fredrik och Erlings anställningar är ett 

Årsberättelse 2018 Hällesåker IF Sida 12 
 



samarbete mellan AF och HIF. Fredrik och Erling har tillsammans med Görgen 
ansvarat för den dagliga skötseln av lokaler och dess omgivningar.  
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. 
 
Skötsel av planerna har under sommaren försvårats till följd av den torka som 
rådde pga den ovanligt varma sommaren. Några matcher på B-plan fick flyttas 
under början av höstsäsongen men våra planskötare Marcus Svensson och Jesper 
Lönn lyckades ändå på ett mycket bra sätt att få planerna i skick igen.  
 
Avloppspumpen gick sönder och fick bytas vilket innebar en stor kostnad för 
föreningen. 
 
Gubbdagiset har fortsatt med träffar på torsdagar även under 2018. En social 
träffpunkt där allt mellan himmel och jord diskuteras. 
 
Gården har under 2018 varit uthyrd under helgerna för årsmöten, kalas, bröllop 
och andra fester, tyvärr något mindre än föregående år. Vi får se över hur vi kan 
få lokalerna uthyrda mer under 2019. Mölndals kommun hyr fortsatt lokalen en 
dag i veckan för barnomsorg via dagmammorna.  
 
 
EVENEMANG 
Sonna Svensson och Mattias Svensson arrangerade årets midsommarfest på ett 
mycket bra sätt. Det blev en kanondag med strålande sol och ca 450 besökare. 
Det dansades runt midsommarstången och köptes väldigt många lotter.  
 
Årsfesten var även den lyckad. Den arrangerades av festkommitén och hade 61 
glada gäster. 
 
Gården har varit uthyrd för Gammeldans men trots en väldigt positiv start med 
många dansglada besökare blev det endast 7 tillfällen med Gammeldans då 
antalet besökare tunnades ut. 
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Föreningen har även arrangerat en HLR-kurs barn med instruktör från Röda 
korset.  
 
 
LOTTERIVERKSAMHET, REKLAM OCH SPONSRING 
Styrelsen har under året tagit ett rejält tag i vårt varumärke utåt genom att 
uppdatera och sedan arbeta med framförallt Facebook men även hemsidan. Vi 
har även efter önskemål från Camilla Eriksson och Karin Tanner Andersson 
skapat en facebooksida för Hällesåkersgården samt uppdaterat kontrakten för 
uthyrning.  
 
Vi har deltagit på två evenemang för att visa upp oss och locka nya medlemmar. 
Det ena var invigningen av nya Almåshallen där vi höll i ett prickskytte och det 
andra var X-mas games där ungdomar har möjlighet att testa på nya idrotter och 
där vi representerade fotboll. På båda dessa evenemang har det varit 
styrelsemedlemmar som har representerat föreningen.  
 
Vi skaffade ett nytt matchställ herr med sponsoravtal på 3 år. Vi skickade likt 
tidigare år ut ett enklare matchblad med sponsorer till hushållen i Hällesåker där 
både dam och herrlagets matcher fanns med. 
 
Under 2018 har vi sålt julkalendrar och bingolotter från Folkspel.  
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SAMMANFATTNING 
Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt har engagerat sig i föreningen under 
året. Det har varit ett utmanande år där vi tyvärr tvingats lägga ner ett 
ungdomslag och vi har det tufft att få verksamheten att gå ihop ekonomiskt. 
Samtidigt har vi ett nytt ungdomslag som har växt under året och ett damlag som 
vinner serien.  
 
Styrelsen vill tacka alla som gör det möjligt att fortsätta driva föreningen framåt 
trots utmaningar. Alla sponsorer, tränare, ledare, aktiva, anläggningsskötare, 
supportrar, föräldrar och övriga ideella krafter. TACK! 
 
Som ordförande vill jag slutligen rikta ett stort tack till kollegorna i styrelsen 
som lägger ner tid och hjärta på föreningen. Jag är övertygad om att 2019 
kommer bli ett bra år!  
 
 
 
 
Hällesåker 13 februari 2019 
 
 

Jonna Svensson, Ordförande 
 
 
Jesper Lönn, Vice Ordförande Siri Eckerström, Sekreterare 
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