Styrelsen för Hörby FF har att avge följande verksamhetsberättelse för 2015

Styrelsen har under året bestått av följande personer:

Ordförande:

Barney Tenghamn

Vice ordförande:

Ronny Andersson

Ekonomiansvarig:

Peter Tenghamn

Sekreterare:

Gunnel Nilsson

Ledamöter:

Reine Landin, damsektionsansvarig
Gert ”Lalle” Johansson, herrsektionsansvarig
Helena Linden, ungdomsansvarig

Suppleanter:

Erik Hansson
Lola Nilsson (avgick augusti 2015)

Suppleant Lola Nilsson avgick i augusti av personliga skäl.
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda styrelsemöte.
Klubben anlitar Kerstin Ingelmark som bokförare för våra ekonomiska transaktioner.
Roger Schildt har vi som kanslist och Tommy Tillström som vaktmästare t o m 201507-3, då han avgick med pension. Den 1 augusti tillträdde Jan Walter som
vaktmästare (90 %) och kanslist (10 %). Tjänsterna är avlönade och på halvtid.
För att få in pengar till klubben, så har vi, som vanligt, sålt grillkol 1:a maj, åla lotteri
på Stor-marknaden, loppmarknad i augusti, delat ut varmkorv på Mårtenssons bil
hela året, lördag och söndag, jämna veckor och sålt Bingolotter och grillad korv
utanför Sandahls inför ”Uppesittarkvällen” den 23/12.
Loppmarknaden i augusti var mycket välbesökt och med bra försäljningen. Hela
klubben gör en fantastisk insats Loppmarknadsdagen.
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Anne, Gunnel, Bertil och Erik gör ett styvt jobb för att sortering och hämtning av
”lopporna” ska fungera. I princip börjar detta jobbet veckan efter att loppmarknaden
avslutats. Till sin hjälp har dom, sedan flera år, ett troget loppisgäng som hjälper till.

Vår ”nya” fina Idrottsplats blev invigd i april. Fritidsnämnden arrangerade
invigningsfesten med oss i Hörby FF som den drivande kraften.

Sportsligt har 2015 varit ett bra år. Vi är en stor klubb. Näst störst av alla
idrottsklubbar (H65, Höör störst) i dom Mellanskånska kommunerna Hörby, Höör och
Eslöv, när det gäller antal aktivitetstimmar och utövare. (källa: LOK-stödsnämnden)

Ungdomssidan har bestått av 16 lag. 12 ungdomslag hade vi i seriespel med många
bra lagprestationer. 6 lag på pallplats, varav ett guld för F99/00.
Damerna klarade tyvärr inte stanna kvar i div 2. Bl.a. med anledning av en skadefylld
säsong. Men vi har en mycket intressant och lovande ung generation som börjat
”knacka på dörren” till seniorlaget. Så framtiden ser ändå ljus ut.
Herrarna vände på utfallet av seriespelet 2015 jämfört med 2014. Då kvalade vi för
att hålla oss kvar. I år kvalade vi för gå upp till div 3. Vi lyckades inte riktigt, men facit
blir ändå en helt makalöst bra säsong. Den hittills bästa i Hörby FFs Herrseniors
historia.

Utanför det sportsliga inträffade ett par riktigt tråkiga händelser.
Ett inbrott i kiosksen. Ingen större ekonomisk förlust, men förstörelse och mer jobb
som facit.
I september bröt sig några personer in i klubbhuset, slog ner en innervägg och stal
hela kassaskåpet. Ett ovanligt stort penningbelopp förvarades i skåpet p.g.a. en stor
matchhelg med mycket inkomster på inträde och kiosk. Försäkringen ersatte ¼-del
av beloppet.
Året avslutades med julbord för alla verksamma ungdomsledare och styrelse med
respektive, på restaurang Valvet.
Det blev mycket och god mat. Och en mycket trevlig stämning som de c:a 50
deltagarna bidrog med.
Ekonomiskt blev 2015 ett ganska dåligt år. Trots ökade intäkter, blev slutfacit ett
minus i kassan.
Vi har gjort flera behövliga materialinvesteringar under året. Plus att vissa andra
kostnader har ökat i oönskad storlek. Kassaskåpsstölden bidrog med ett stort minus.
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Som tur är har vi ändå en hyggligt stabil ekonomi då vi sparat förnuftigt tidigare år.
Men under 2016 måste vi alla i klubben bidra med ekonomisk återhållsamhet under
ansvar. Däremot ska vi inte minska i antal lag eller intensitet.

Sammantagit för 2015 är att vi ökade vår verksamhet i storlek. Vi har förhållandevis
mycket bra träningsmöjligheter. En kommunal idrottsanläggning för fotboll, som vi
ska var stolta och rädda om.
När vi blickar in i 2016, med bakgrund av facit för 2015, bör vi ha en strävan att
fortsätta arbeta för allas vår gemensamma klubb, och inte bara se till egna laget.
Lyfta blicken och engagera sig positivt i andra lag i vår klubb, både i glädje och
eventuella problem.
Att vi alla tänker på hur vi uppträder på och utanför plan. Det gäller både aktiv som
passiv. Yngre spelare ser upp till äldre, och därför har alla ett ansvar att vara en
förebild i sitt uppträdande.
Andra lag och deras anhöriga ska få en trevlig upplevelse när dom besöker Hörby
Idrottsplats. Och vi ska vara välkomna tillbaka när vi besökt andra lag på deras
anläggningar för match.

Styrelsen
gm Barney Tenghamn, ordförande
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UNGDOMSSEKTIONEN 2015
2015 hade vi 16 st ungdomslag, från 5 – 15 år. 5 st tjej-lag och 10 st kill-lag samt
bollskolan som startade i maj månad. Vi hade ca 260 ungdomar som spelade fotboll i
Hörby FF 2015 och ca 35 ledare som tog hand om alla fotbollstokiga ungdomar.
3 av våra duktiga ungdomar gick vidare från sina zon-läger till Skånelägret som
arrangerades i Staffanstorp under en helg i juni.
I maj åkte F99/00 till Tyskland på cup och hittade där en vän-klubb som till våren
kommer till Hörby.
Två av våra lag, F01/02 och P01 åkte till Gothia Cup v 29.
På hösten hade vi 12 lag i seriespel och 6 av dessa hamnade på pallplats fördelat på
1 guld, 2 silver och 3 brons.
Ungdomsavslutningen var precis som 2014, på Lågedamsbadet. Runt 200 personer
tog chansen att bada och ha en trevlig söndagskväll.
Vi avslutade året med Aske Cupen och där spelade vi hem 4 guld och 1 brons med
vår 6 ungdomslag som var med (och då spelade ett lag i poänglös grupp).

Helena Linden
Ungdomssektionen
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Damsektionen Hörby FF 2015
Sektionsansvarig var Reine Landin
Tränarstaben bestod av Martin Persson och Petrit Gashi. Micke Nilsson har varit
målvaktstränare, Michael Persson har varit lagledare i damlaget samt har under året
hjälp till som lagledare för U-laget.
Truppen 2015 har bestått av ca 24 spelare, och har spelat i Div. II samt ett U-Lag och
i både dam och u lag har spelare lånats upp från F99/00 samt vid enstaka tillfällen
från F01/02.
Vi startade säsongen med fyspass/knäkontroll tillsammans med F99/00 samt
inomhusträningar och utomhusträningar. Vi har spelat 5st inomhuscuper
Harlösacupen, Blentarps cupen, Saif Nova cupen, Nils Holgersson Cup i Skurup och
Askecupen
Vi startade ute säsongen 12/1, och vi spelade 3st träningsmatcher på svensk mark.
Damerna spelade även DM och gick vidare från gruppspelet, men fick tyvärr lämna
WO mot Fjälkinge IF då vi inte fick ihop lag (16 återbud). Vi spelade två
träningsmatcher på turkisk mark mot FZ Kazan samt ett danskt motstånd. Det
förstnämnda förlorade vi med 9-0 (De spelar i ryska högsta ligan och hade spelat
kvartsfinal mot FC Rosengård året innan) och det sistnämnda vann vi mot. Vi
spelade även en träningsmatch med U-laget.
Målsättningen för laget som vi satte upp vara att vi skulle bli ett stabilt Div. 2 lag och
att vi skulle köra med U-lag både vår och höst.
I div 2 Norra kom vi på en 11,e plats, vi spelade 22 matcher, varav 5 vinster, 4
oavgjorda, 13 förluster. Det betydde att vi åkte ner till Div. 3 med fåtalet poäng.
Anledningen var den att vi fick väldigt många skador och många långtidsskador på
Micaela, Ida, Birgersson, Shpresa samt Emelie Rennstam. Plus så gick Elin T tillbaka
till Stehag mitt i säsongen också. Vi hade inte en enda
Kommande säsong så fortsätter Petrit som ansvarig för damlaget och vid sin sida har
han Håkan ”Hogge” Nilsson samt Michael Persson som fortsätter som lagledare.
Magnus Lindell är nytillskott till tränarstaben och han ska vara ansvarig över U-laget
2016.
Damlaget har även hjälpt till med grillkolsförsäljning, korvvagnen och loppisen.
Reine, Petrit
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Herrsektionen Hörby FF 2015
Tränarstaben under 2015 bestod av Kim Johansson och Bengt Persson med delat
ansvar. Man hade stor hjälp av Martin Nilsson som var lagledare/målvaktstränare
samt Aziz Sirbubalo som också tillhörde staben. Lalle Johansson var
herrsektionsansvarig.

2015 lyckades vi få hem en del hemvändare till som spetsade till truppen. Vi deltog i
en del cuper och spelade bland annat DM där vi åkte ut mot div 3 laget Olympic.

2015 var andra året i division fyra, vilket alltid är svårare än det första. Efter en
fantastisk vårsäsong så ledde vi division 4 innan sommaruppehållet och när serien
var slut slutade vi på den bästa placeringen någonsin i Hörby FFs historia, en 3e
plats! Detta ledde till ett kval för att spela div 3 år 2016. Efter en seger i den första
matchen blev det tyvärr förlust i Kalmar vilket gjorde att den sista hemmamatchen var
obetydlig. Dock kan vi vara stolta med en fantastisk säsong!

U-laget spelade i division 2 och blandade och gav precis som ett U-lag gör. Vi har
haft många duktiga ungdomsspelare som varit med och stöttat samt även haft 14-15
åringar som fått göra A-lagsdebut 2016. Detta är något vi värnar om då vi vill lyfta
fram våra talanger i seniorsammanhang så att man senare kan ta ett stort ansvar.

Herrarna har ställt upp i olika evenemang som Hörby fotbollsförening står för, såsom
loppmarknad, grillkolsförsäljning, hämtning av loppissaker samt sålt korv på
Mårtenssons bil. Vi har dessutom haft en del seniorspelare som ställt upp och tränat
ungdomslag, detta hoppas vi utveckla ännu mer 2016.

Under 2016 är truppen tunnare än under fjoråret men vi har samtidigt fått behålla
stommen och har många otroliga ungdomar på väg upp. Våra förhoppningar är att vi
kommer att överraska samt utvecklas enormt under året genom hårt och smart jobb.
2016 kommer många unga talanger visa upp sig!
Herrarna tränas 2016 av Kim Johansson samt assisterande tränaren Josip Cica.
Martin Nilsson och Aziz Sirbubalo fortsätter samt Lalle Johansson som
herrsektionsansvarig.

/ Lalle, Kim, Bengt, Martin, Aziz
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Styrelsen vill till sist tacka alla medlemmar, tränare och ledare. Vi vill även passa på
att tacka HFF kiosken, loppiskommittén, sponsorer med flera för ett mycket gott
samarbete under det gångna året.

Hörby i februari 2016

…………………………………………
Barney Tenghamn

……………………………………
Gunnel Nilsson

…………………………………………
Peter Tenghamn

……………………………………
Ronny Andersson

…………………………………………
Lalle Johansson

……………………………………….
Reine Landin

…………………………………………
Helena Linden
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