VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
Styrelsen
Styrelsekonferensen hölls i mars månad och denna gången var vi i Ronneby
Arbetet med var föreningen skall befinna sig om 5–10 år startades upp och dokumentet Policy och
Riktlinjer uppdaterades och reviderades
Föreningen fyllde 90 år
Vilket firades med en tillställning i tropiskt regn på idrottsplatsen den 25 augusti. Seniorlaget herrar
med lite förstärkning spelade mot TV laget vilket följdes upp med en middag tillsammans på Han på
Hörnet restaurangen.
Senior trupperna:
Sportchef Herr och Dam: Anders Lindsjö under året
Herr kommitté: Peter Lundgren, Johnny Neldeborn, Anders Lindsjö
Damkommitté: Allan Sögaard, Johan Rydelius, Johnny Neldeborn, Anders Lindsjö
Herrar spelade första året i division 4 och placerade sig på en hedersam 4:e plats. Huvudtränare
Roger Nilsson och Richard Henricsson, Ismet Harbuzi och Lasse Olsson som lagledare / materialare
styrde laget
Dam startade om i seriespelet i division 3 och ett ungt lag som placerade sig på en fin 3:e plats.
Huvudtränare Olle Nilsson, Micke Wallin och Mats Persson styrde laget
P02: Spelade i en P16-serie och fick även chansen att delta i Nationell P16 serie där man slutar på en
hedrande 6:e plats i grundserien.
På grund av fina resultat fick laget även chans att kvala till U17 Div. 1 nationell-serie, laget tog
chansen och vann kvalgruppen. 2019 spelar VIF U17 Div1.
Ledare: Anders Lindsjö, Jörgen Eriksson, Pontus Kristiansson, Rikard Rasmusson, Hans Wallén
Oldboys och Old Girls spelar rutinerat vidare
Ungdom
Ismet Harbuzi och Anders Lindsjö är centrala person i föreningen när det gäller spelare och
ledarutveckling i alla våra ungdomslag:
Ismet är vår Barnfotbollscoach och är varje vecka ute och jobbar i 3-4 olika lag.
Han jobbar med lagen under 5 veckor med olika teman.
Anders är vår SUP instruktör och jobbar med spelare från 13 år och uppåt.
Anders jobbar även med våra ledare och deras utbildning
Ungdomssektioner växer konstant och vi ser en otrolig utveckling både på och utanför planen.

Ismet utarbetar underlag för tränare och spelare som bygger på att hela klubben skall ha en röd tråd
att arbeta efter. Nivå 1–3 kommer att ligga till grund och Ismet är på träningar i alla nivåer och
implementerar. Underlagen kommer att färdigställas under 2018

Fotbollsskolan
Drevs även i år av Ismet Harbuzi och på slutet även tillsammans med Monica Lundqvist

Planer
Gräsplanen på Östran är nu ombyggd till en konstgräsplan som invigdes 20 januari 2019 vilket ger
föreningen bättre förutsättningar att bedriva verksamhet under vinterhalvåret då vi nu har 2 planer
att använda.
Cuper
Viffecupen 2018 genomfördes med cirka 175 lag vilken var 100 lag mindre än 2016, stort hål i
intäktskassan både på kiosken och anmälningsavgifter
Knattecupen 2018 genomfördes under en lördag i juni

Fotbollsskolor
Landslagets fotbollsskola i juni med cirka 50 barn i anslutning till fotbolls VM i Ryssland
MFF fotbollsskola i augusti för andra året med cirka 100 barn
Fotboll för alla
Vi startar i slutet av året ett fotbollslag för personer med intellektuell funktionsnedsättning under
ledning av Therese Neldeborn
Alla har rätt till föreningsliv och idrott. Därför vill nu Vellinge IF erbjuda personer med intellektuell
funktionsnedsättning möjligheten att utöva organiserad idrott och att utifrån sina förutsättningar
ingå i föreningslivet.
”Fotboll för alla” är ett projekt där vi vill ge personer med intellektuell funktionsnedsättning
möjlighet att delta i föreningslivet, utöva organiserad idrott och vara en del av en social gemenskap
precis som alla andra. Vi vill skapa en verksamhet där lagandan, glädjen och delaktighet är centrala
grundpelare.
Full fart i föreningen
Vi fortsätter att spela förmatch till MFF för åldersgruppen som fyller 9 år pojkar och flickor
Vi hade julavslutningen på Kulturskolan i Vellinge och det var åter en väldigt lyckad kväll
Vi fortsätter med att aktivera Ensamkommande flyktingar ett par timmar i veckan
Vi har startat ett samarbete med Malmö E sport för att undersöka möjligheterna till ett E sport
center i Vellinge
Vi är delaktiga i nybildade Idrottsrådet i Vellinge Kommun
Vi har startat upp Gå Fotboll utan tacklingar för 50 +
Vi har kört tränarutbildningar både B och C + de årliga domarutbildningarna
Vi höll i tivolit i byn och genomfördes i början av maj
Vi köpte som första förening i Skåne hem 4 sarger till de nya spelformerna – succé

Verksamhetsansvarig: Johnny Neldeborn styr verksamheten med fast hand

// Peter

