Styrelsen för Hörby FF har att avge följande verksamhetsberättelse för 2017

Styrelsen har under året bestått av följande personer:

Ordförande:

Thomas Rudolfsson

Vice ordförande:

Ronny Andersson

Ekonomiansvarig:

Peter Tenghamn

Sekreterare:

Gunnel Nilsson

Ledamöter:

Reine Landin, damsektionsansvarig
Gert ”Lalle” Johansson, herrsektionsansvarig
Joakim Nilsson, ungdomsansvarig

Suppleanter:

Erik Hansson
Helena Linden

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda styrelsemöte.
Rita Grönvid anlitas för att bokföra våra ekonomiska transaktioner.
Våra anställda är Roger Schildt, kanslist och Jan Walter, vaktmästare (90 %) och
kanslist (10 %). Tjänsterna är avlönade och på halvtid.
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
försäljning av bingolotter och grillad korv utanför Sandahls inför ”Uppesittarkvällen”
den 23/12. Under 2017 sålde vi också julgranar under december månad.
Loppmarknaden i augusti var mycket välbesökt med ett bra försäljningsresultat. Hela
klubben gör en fantastisk insats loppmarknadsdagen.
Gunnel, Bertil, Erik, Kerstin och Bengt gör ett mycket bra 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.
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Sportsligt har 2017 varit ett bra år. Vi är en stor klubb. Näst störst av alla
idrottsklubbar (H65, Höör störst) i de Mellanskånska kommunerna Hörby, Höör och
Eslöv, när det gäller antal aktivitetstimmar och utövare. (källa: LOK-stödsnämnden)
Ungdomssidan har bestått av 14 lag. Av dessa hade vi 12 st lag i seriespel med
många bra lagprestationer.
Damerna gjorde som nykomling i div 2 ett fantastiskt år och slutade på fjärde plats i
serien. Många unga tjejer fick sitt genombrott under året och nu börjar elitklubbarna
att intressera sig för våra spelare vilket gör att truppen till viss del måste förnyas inför
kommande säsong.
Herrarna gjord även de en mycket bra vårsäsong, men hade det lite svårare under
hösten. Vi klarade dock div 3 kontraktet i sista matchen då vi fick hjälp av Eslövs BK
som slog Lunds SK. Nu är målsättningen att vi skall ta nästa steg och bli ett riktigt
etablerat div 3 lag.
Året avslutades med julbord för alla verksamma ledare 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.
Det ekonomiska resultatet för 2017 redovisas i ett särskilt avsnitt i
verksamhetsberättelsen.
Vi har gjort flera behövliga materielinvesteringar under året. Vi har investerat en hel
del i klubbhuset med bl.a. målning av entrén och toaletterna. I stora salen sattes upp
akustikplattor för att det skall bli bättre att avnjuta musik i lokalen. Denna åtgärd har
visats sig vara mycket uppskattad av våra hyresgäster.
Sammantaget för 2017 är att vi fortfarande har en väldigt stor verksamhet. Vi har
förhållandevis mycket bra träningsmöjligheter. Vi använder en mycket fin kommunal
idrottsanläggning som vi ska var stolta och rädda om. Alla ledare i föreningen gör ett
fantastiskt jobb för att hålla föreningen stark och fortsätta att utvecklas.
När vi blickar in i 2018, med bakgrund av facit för 2017, bör vi ha en strävan att
fortsätta etablera oss på div 2 respektive div 3 nivå, arbeta för en fortsatt stark
utveckling på ungdomssidan så vi på sikt i princip kan vara självförsörjande av
spelare till våra seniorlag. En ännu starkare gemenskap och helhetssyn kommer att
vara viktigt för Hörby FFs utveckling. Lyfta blicken och engagera sig positivt så
föreningen 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.
Utanför det sportsliga inträffade lite tråkiga händelser. I slutet av året drabbades vi av
skadegörelse i klubblokalen i samband med uthyrning. När verksamhetsberättelsen
skrivs pågår fortfarande diskussioner med försäkringsbolag och hyresgäst.
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EKONOMISK REDOVISNING 2017
Detaljerat resultat fås av den redovisning som föreningens revisor lämnar samt från
Hörby Redovisning AB där vi köper tjänst för att vi ska kunna följa alla regler som
finns för ideella föreningar.
Årets resultat innan avskrivningar mm är klara hamnade på ett minus på ca 79 000kr.
Detta beroende på att seniorsektionernas budgetar troligen var felaktigt lagda och att
det tillkom utgifter som vi inte tog höjd för under budgetarbetet. Positivt däremot är att
intäkterna ökade med ca 40 000kr 2017. Dock måste vi hitta fler möjligheter att få in
kapital för att stå starka inför framtiden.

UNGDOMSSEKTIONEN 2017

Sektionsansvarig under året har Joakim Nilsson varit.
2017 hade vi 14 st ungdomslag i åldrarna 5 – 16 år. Under våren 5 st flicklag och 9 st
pojklag samt bollskolan som startade i maj månad. Under hösten gick äldsta
flicklaget upp i damtruppen Vi hade ca 245 spelande barn och ungdomar och ca 60
ledare som tog hand om alla fotbollsintresserade ungdomar på ett mycket
förtjänstfullt sätt. Föreningens ledare utbildar sig hela tiden för att kunna utveckla
våra ungdomar.
Många föräldrar ställer upp för föreningen genom att skjutsa till matcher, stå i kiosken
och vara supportrar på lagens matcher. Dessa är också mycket värdefulla för
föreningen.
En grupp från ungdomsledarna har under året jobbat med ett gemensamt
handledningsdokument för att vi skall kunna följa en gemensam tråd i klubben och att
nya ledare lätt skall kunna komma in i verksamheten. Ett bra jobb från dessa ledare.
Under våren var det några tjejer och killar som gick domarutbildning och har därefter
dömt våra yngsta lags seriematcher och knattespel.
Joakim Nilsson
Ungdomssektionen
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Damsektionen Hörby FF 2017
Sektionsansvarig har under året varit Reine Landin.
Tränarstaben bestod av Petrit Gashi, Håkan ”Hogge” Nilsson, samt Mikael Nilsson
har varit målvaktstränare. Helena Linden har under året varit lagledare för damlaget.
Dick Andersson, Hans Lindh och Christian Johnsson har under året hjälpt till som
ledare i U-truppen.
Truppen 2017 har bestått av ca 22 spelare under vårsäsongen och 32 spelare under
hösten då F17 laget flyttades upp i damtruppen. A-laget har spelat i Div. 2 Syd Östra
Götaland och U-laget i Div. 2 för U lag.
Damerna spelade tre DM-matcher under försäsongen och gick vidare till slutspel där
de tyvärr blev tvingade till att lämna w.o. då denna match inträffade då vi hade för
många spelare som inte var tillgängliga på grund av studentexamen och skador.
Damtruppen genomförde ett träningsläger inför seriestarten i Hällevik. Där svetsades
gruppen samman. Ett väldigt trevligt läger med träning och sociala aktiviteter.
Truppen var i Hällevik under fyra dagar och dessa dagar uppskattades väldigt mycket
av spelarna.
I seriespelet var vi äntligen tillbaka i div 2 och hade hemmapremiär mot IK Wormo på
skärtorsdagen. I denna premiär blev det tyvärr det tyvärr en knapp förlust. Även i
andra matchen mot Dösjöbro som det skulle visa sig bli seriens suverän blev det
förlust trots en väldigt bra insats. Efter en tuff inledning så kom tjejerna in i tempot
och motståndet började passa oss bättre. Poängen började trilla in och säsongen
blev till slut den bästa som Hörby FFs damlag någonsin gjort. Laget slutade på en
väldigt hedersam fjärde plats efter Dösjöbro, S.Sandby och IK Wormo.
Inför säsongen kom två nyförvärv till föreningen genom Sabina Svensson från
S.Sandby och Amanda Hallqvist från Hardeberga/ Harlösa. F17 laget flyttades upp i
damtruppen efter vårsäsongen och ledarna lyckades bra med att få detta till en
homogen grupp.
Damtruppen har även hjälpt till med grillkolsförsäljning, korvvagnen och
loppmarknaden.
Reine Landin
Damsektionsansvarig.
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Herrsektionen Hörby FF 2017

Ledarstaben under säsongen 2016 bestod av huvudtränarna Kim Johansson och
Mats Lilienberg, mv-tränare/lagledare Martin Nilsson, lagledare Aziz Sirbubalo samt
herrsektionsansvariga Lalle Johansson och Patrik Stenlundh.
Vi drog igång träningen under januari månad och deltog i EMEK cupen i Eslöv. I
denna turnering gjorde herrarna en väldigt bra prestation och tog sig till final efter att
bland annat slagit ut Torns IF under slutspelet. I finalen tog det dock stopp där man
förlorade mot Staffanstorp GIF med uddamålet.
Inför säsongen hade vi en stor trupp på pappret som innehöll cirka 30 spelare. Tyvärr
var man aldrig så många som var i gång under säsongen. Herrarna hade ett A-lag i
div 3 för första gången i HFF:s historia och ett U-lag som spelade i div2 för reservlag.
Kim och Mats hade en målsättning tillsammans med truppen att klara laget kvar i
serien, men såg också möjligheter att placera sig högre upp med rätt inställning. Man
såg också en risk att vi skulle kunna få ett tufft år om vi fick bortfall av spelare. Under
vårsäsongen gick det över förväntan och laget tog många poäng i början på serien
då truppen var intakt. Hösten blev tuff då laget i vissa matcher fick spela utan 5-6
startspelare på grund av olika anledningar. Det var därför med skön känsla och stor
stolthet man efter sista matchen kunde konstatera att vi spelar div. 3 även 2018. En
stark prestation av spelare och ledare i truppen.
Laget deltog även i DM där vi precis som 2016 åkte ut mot Olympic från Malmö.
Vårt U-lag slutade på en väldigt fin andra plats i sin serie. Här fick en hel del spelare
från A-laget dubblera för att hjälpa laget, men även en del spelare från klubbens 02
lag matchades med den äran i U-laget.

Året avslutades med Askecupen, där laget hamnade på tredje plats.
Med lite distans från säsongen är vi otroligt nöjda med att laget klarade
målsättningen om att spela div.3 även 2018. Det har varit många upp och
nedgångar, men truppen tog sig igenom detta som ett lag. Framåt var vi seriens
farligaste lag med otroligt många gjorda mål, men samtidigt var vi också ett av de lag
som släppte in flest mål.
Alla kring laget har gjort väldigt stronga insatser under året för att ha kvar HFF i div3.
Efter säsongens slut valde Kim att gå vidare genom att bli tränare i GIF Nike och
Hörby FFs tränarkonstellation 2018 blir Mats Liljenberg som huvudtränare och Admir
Maletic som assisterande tränare. Vi hoppas på en lika bra säsong 2018
Lalle, Kim, Mats, Martin och 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 mars 2018
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Thomas Rudolfsson
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