Styrelsen för Hörby FF har att avge följande verksamhetsberättelse för 2016

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
Vakant, ungdomsansvarig

Suppleanter:

Erik Hansson
Helena Linden

Ordförande Barney Tenghamn avled den 25 augusti efter en tids sjukdom. Detta var
en stor förlust för Hörby FF, han lade ner hela sin själ i sitt uppdrag in i det sista.
Ordförande uppdraget hade han haft sedan 2009 då han ersatte Peter Ekvall!
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda styrelsemöte.
Klubben har anlitade Kerstin Ingelmark som bokförare fram till den siste april, som då
avsade sig uppdraget på grund av sjukdom. Från och med den första maj är det
istället Rita Grönvid som bokför våra ekonomiska transaktioner.
Våra anställda är Roger Schildt, kanslist och Jan Walter, vaktmästare (90 %) och
kanslist (10 %). Tjänsterna är avlönade och på halvtid. Jan råkade ut för en
arbetsolycka den 9 augusti och varit sjukskriven resten av året
För att få in pengar till klubben har vi följande aktiviteter som återkommer årligen,
grillkolsförsäljning 1:a maj, åla lotteri på Hörby marknaden, loppmarknad i augusti,
delat ut varmkorv på Mårtenssons bil, lördag och söndag på jämna veckor samt sålt
bingolotter och grillad korv utanför Sandahls inför ”Uppesittarkvällen” den 23/12.
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Loppmarknaden i augusti var mycket välbesökt med ett bra försäljningsresultat. Hela
klubben gör en fantastisk insats loppmarknadsdagen.
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.
Sportsligt har 2016 varit ett bra år. Vi är en stor klubb. Näst störst av alla
idrottsklubbar (H65, Höör störst) i dem Mellanskånska kommunerna Hörby, Höör och
Eslöv, när det gäller antal aktivitetstimmar och utövare. (källa: LOK-stödsnämnden)
Ungdomssidan har bestått av 15 lag. Av dessa hade vi 12 st lag i seriespel med
många bra lagprestationer.
Damerna gjorde ett fantastiskt år, med endast en förlorad match under hela året och
en målskillnad på 86-12 (Löberöds resultat är inte medräknat, då de drog sig ur
serien). Därmed är damerna tillbaka i div 2. Vi har en mycket intressant och lovande
ung generation som har stöttat upp i damlaget och gjort det med bravur.
Herrarna gjord även de en fantastisk säsong. De var i serieledning största delen av
året men det blev onödigt spännande de sista matcherna. Men med en klar vinst i
sista matchen säkrades en andra plats och som bästa 2:a i Div. 4 säkrade man en
plats i Div.3 nästa år. Det är historiskt för Hörby FFs Herrseniorer, första gången i
Div.3 sedan Hörby FF bildades 1969.
Året avslutades med julbord för alla verksamma ungdomsledare och styrelse med
respektive, på restaurang Valvet. Där serverades mycket och god mat. Hela kvällen
genomsyrades av en mycket trevlig stämning från de drygt 50 deltagarna.
Ekonomiskt blev 2016 ett ganska bra år. Ökade intäkter samt minskade utgifter
gjorde att vi kan uppvisa ett positivt resultat för föreningen.
Vi har gjort flera behövliga materielinvesteringar under året. Vi har investerat en hel
del i klubbhuset med bl.a. luft-luft värmepump, målning av stora festlokalen, och även
toaletterna har fått en uppfräschning. En del av detta hamnade i slutet på året och
har inte kommit med i årets resultat.
Sammantagit för 2016 är att vi ökade vår verksamhet i storlek. Vi har förhållandevis
mycket bra träningsmöjligheter. Vi använder en mycket fin kommunal
idrottsanläggning som vi ska var stolta och rädda om.
När vi blickar in i 2017, med bakgrund av facit för 2016, bör vi ha en strävan att
fortsätta arbeta för en ökad gemenskap och se till helheten. Lyfta blicken och
engagera sig positivt så vår klubb växer och blir starkare.
Att vi alla tänker på hur vi uppträder på och utanför plan. Det gäller både aktiv som
passiv medlem. Yngre spelare ser upp till äldre spelare och ledare. Därför har alla ett
stort 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.
2

Utanför det sportsliga inträffade lite tråkiga händelser. Ett par inbrott i kiosken. Ingen
större ekonomisk förlust, men förstörelse och merarbete som facit.

Styrelsen
gm Ronny Andersson,
Vice ordförande

UNGDOMSSEKTIONEN 2016
2016 hade vi 15 st ungdomslag i åldrarna 5 – 16 år. 6 st flicklag och 10 st pojklag
samt bollskolan som startade i maj månad. Vi hade ca 283 spelande barn och
ungdomar och ca 85 ledare som tog hand om alla fotbollstokiga ungdomar.
Under våren var det några tjejer oh killar som gick domarutbildning och har därefter
dömt våra yngsta lags seriematcher och knattespel.
Några lag har varit på träningsläger, bl.a. F01/02 som var i Hällevik, Mjällbys
hemmaplan. Laget kan varmt rekommendera detta ställe.
Två av våra lag, F99/00 och P02 var på Gothia cup under v 29. Det är andra gången
som tjejerna är på Gothia.
Under våren och hösten hade vi 12 lag i seriespel samt 3 st i knattespelen.
Ungdomsavslutningen bestämde vi att skjuta på fram till våren 2017, då vi kommer
ha en Kick-off med alla lagen. Då kommer pengarna, 15 000 kr, från Lions väl till
pass.
Som vanligt avslutades året med Askecupen, där vi hade 9 lag med och kammade
hem 2 guld, 1 silver och 3 brons.
Helena Linden
Ungdomssektionen
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Damsektionen Hörby FF 2016
Sektionsansvarig var Reine Landin
Tränarstaben bestod av Petrit Gashi, Håkan ”Hogge” Nilsson, samt Mikael Nilsson
har varit målvaktstränare, Magnus Lidell och Bella Lindell, har varit lagledare i
damlaget samt har under året hjälp till som lagledare för U-laget.
Truppen 2016 har bestått av ca 24 spelare, och har spelat i Div-3 Östra samt ett ULag i Div-1och som har i huvudsak bestått av spelare från F99/00 och en del
damspelare och spelare från F01/02. Under vårsäsongen hade vi även ett U-lag i
Div-2 men det blev för mycket och för svårt att hålla igång tre lag samtidigt.
Vi spelade två DM-matcher under försäsongen. Vi möte två Div-2lag. Röke IF
besegrade vi på hemmaplan med 2-0 för att sedan få pisk utav Fjälkinge IF med 5-0
(de hade fått massvis med spelare från division 2 laget, DFF Kristianstadtjejerna som
la ner sin verksamhet). Det betydde att vi kom tvåa i gruppen och hade gått vidare till
slutspelsomgång där vi skulle ta oss an Lunds BK. Dock så var vi iväg på
träningsläger samma helg så vi kunde inte ställa upp så F99/00 fick ta matchen. Det
blev en hedersam förlust med 3-1.
Vi var iväg på träningsläger i Göteborg och svetsade samman gruppen. Ett väldigt
trevligt läger med mycket skratt, träning och glädje. Vi var iväg under 4dagar
(torsdag-söndag) och det uppskattades väldigt mycket.
Vi hade hemma premiär mot Spjutstorps IF och där blev det en svidande förlust med
3-2 trots ett stort övertag och många avslut. Alla spelare hade inte kommit igång än
om man ska hitta något och skylla på men det var bra att vi fick den läxan direkt i
början för det gjorde så att vi fick en större förståelse för att det krävdes hårt jobb för
att vinna serien. Vi vann 16 raka matcher (Löberöd drog sig ur så det är inte
dokumenterat) och hade en målskillnad på 94-12 och vann serien med 14poängs
marginal.
Vi fick in Caroline Carlsson från Höör och Nina Broman från IFK Malmö. Två bra
spelare men det är ingen av dem som spelar aktivt idag, tyvärr. Nina har mycket med
jobbet så fotbollen ligger på is fram till grässäsongen och Carro har för mycket runt
omkring. Inte alls omöjligt att de kanske dyker upp under vårsäsongen 2017. Vi ska
ha ett nytt snack under våren och se hur den vardagliga tillvaron ser ut för deras del
då.
Damlaget har även hjälpt till med grillkolsförsäljning, korvvagnen och loppisen.
Reine Landin, Petrit Gashi
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Herrsektionen Hörby FF 2016

Ledarstaben under säsongen 2016 bestod av huvudtränare Kim Johansson, asstränare Josip Cica, mv-tränare/lagledare Martin Nilsson, lagledare Aziz Sirbubalo
samt herrsektionsansvarige Lalle Johansson.
Vi drog igång träningen under januari månad och deltog i EMEK cupen i Eslöv där vi
åkte ut mot div 2 laget Olympic i kvartsfinal.
Inför säsongen hade vi en stor trupp, men den minskades drastiskt efter att 7-10 st
födda 00 valde att lämna för Lunds BK samt andra föreningar. Detta gjorde då att vår
tanke med ett U-lag grusades med den tunna trupp på ca 18 spelare vi hade.
Därmed stod vi inför ännu en tuff utmaning i div 4 då vi tappade en del viktiga
spelare.
Jag (Kim) som tränare hade ingen direkt målsättning med året, mer än att klara oss
kvar, utan tog en match i taget.
Vi deltog även i DM där vi tog oss hela vägen till åttondelsfinal, och även här åkte vi
ut mot div 2 laget Olympic efter förlust med 3-1.
Säsongen i sig började med en seger efter den andra och vi ledde serien redan från
första omgången fram till den näst sista omgången. Till slut hamnade vi och Lunds
SK på samma poäng, (50?), och vi tog oss för första gången någonsin, ett historiskt
kliv till division 3.
Året avslutades också med en seger i Askecupen där vi gick obesegrade igenom
gruppen.
Med lite distans från säsongen kan man inte annat än vara stolt efter en otroligt bra
säsong, där vi har gjort något som man aldrig lyckats med tidigare i Hörby FF. Hela
truppen har dragit åt samma håll där alla har stor del i detta, allt från spelare, ledare
till alla andra som på något sätt varit involverade.
Härmed vill vi tacka för all hjälp som gjort det möjligt att vi nu säsongen 2017 kommer
att spela div 3 fotboll på Hörby IP, något många trodde aldrig skulle vara möjligt.
Vi hoppas på ett framgångsrikt år 2017!
/ 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

…………………………………………
Ronny Andersson

……………………………………
Gunnel Nilsson

…………………………………………
Peter Tenghamn

……………………………………
Reine Landin

…………………………………………
Lalle Johansson

……………………………………….
Helena Linden

…………………………………………
Erik Hansson
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