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Styrelsens verksamhetsberättelse 2020.
Vi har en sammansättning enligt följande. Ordförande Svante Stenervik, vice ordförande
samt kassör Ulf Arvidsson, sekreterare Emma Fallgren samt ledamöter i form av Namfom
Haegerstam, Jan Johansson, Martina Lindman och Muhammad Awad. Styrelsen har haft 7
protokollförda möten och medlemsantalet har varit en liten ökning till 477 stycken.
Vilket annorlunda år….
•

•

•

•

Ett Tallåsen som har fått en fantastisk ansiktslyftning med totalrenoverad klubbstuga
och omklädningsrum. Här har vi investerat drygt 1 200 000:- i nya fönster och fasad,
en hcp-toalett, nya omklädningsrum, nytt arkiv, kioskutrymmen, våtutrymmen samt
kontor. Frivilliga timmar från våra medlemmar har sett till att vi med stolthet kan
erbjuda våra medlemmar, ung som gammal, en idrottsplats som man längtar upp till.
Stort, stort TACK till samtliga som hjälpt till. Finansieringen har kommit från RF,
Sävsjö kommun, medlemmar, gåvogivare, banklån samt ur egen kassa.
Vi har även som närmsta granne fått en otrolig uppfräschning där ett
idrottsplatsområde som med samhällsföreningens kreativa insatser har växt fram till
en spontanidrottsplats. Konstgräs som underlag och även ett utegym samt
pulkabacke, grill lusthus och belysning på hela området.
Ett CV-19 år med pandemi som vi aldrig har upplevt och som ställt stora prövningar
på både det idrottsliga och det ekonomiska. Marknaderna har ställts in. Vår stora
barn cup har ställts in. Enkelserier på det idrottsliga och inga träningsmatcher har fått
genomföras.
Årsfesten har ställts in och vårt årsmöte kommer att ske via länk pga, att i skrivande
stund har FHM bestämt att vi inte får samlas mer än 8 personer i möten m,m.
Vi har under året fått ansöka om föreningsstöd till följd av CV-19 och inkomst
bortfall. Vrigstads IF har vid två tillfällen erhållit 237 000:- från RF i dessa
stödåtgärder.

Mer vanligt har det varit med vår kanslist som arbetat med föreningsfrågor och
administration under året liksom vår vaktmästare som arbetat med gräsytorna.
Stort Tack till er!
Styrelsen hänvisar till resp. kommitte´ för deras verksamhet inom föreningen.
Stort TACK till er alla som med ideella krafter ser till så Vrigstads IF är en fin förening.
På styrelsens uppdrag
Svante Stenervik, ordförande

Herrfotbollssektionens Verksamhetsberättelse 2020
Vrigstads IF fotbollssektion herrar har år 2019/2020 bestått av Arvid Stenervik, Hugo Weilund, Gillis
Almqvist, Jimmy Jonsson, Ulf Arvidsson, Anders Lund, Christian Ahlgren och Niklas Macaulay.
Ett ovanligt fotbollsår.
Vi har under säsongen mönstrat två lag, ett A-lag och ett P18-lag.
Ny huvudtränare för året var Niklas Macaulay från Växjö. Assisterande tränare var liksom föregående
år Jimmy Jonsson och ny assisterande i Christian Ahlgren från Lammhult. I P18 laget har Anders
Lund varit lagledare. Anders ”Berget” Karlsson har varit målvaktstränare och lagledare har den
ständige tro-tjänaren Gillis Almqvist varit.
Försäsongsträningen startade tidigt då olika spelare redan hösten 2019 testades på matcher på
konstgräsplanen i Sävsjö.
Vrigstad Wärdshus Cup i januari samlade som vanligt mycket folk. Få inomhusträningar och bollen
rullade inte heller i år rätt väg, vilket gjorde att VIF placerade sig som trea resp fyra i sina grupper.
Tyvärr inget av våra lag som tog sig vidare från gruppspelet i år.
Sista helgen i mars genomfördes årets träningsläger i Kalmar tillsammans med VIFs damlag som
också samma helg genomförde sitt på samma plats.
Ett ovanligt år med restriktioner i idrotts utförande gjorde att matcher sent kom igång. A-laget spelade
i div 4 NV och P18 i junior herr västra. Summering träning och match – ja vad säger man. I ett
ovanligt år men med på pappret en konkurrensmässigt bra trupp, mycket yngre spelare som kommer
upp, men vi lyckas inte ”få till det” 2020. Men man vinner inga matcher på pappret. Spelidén/spelsätt
satte sig inte i truppen. Inför slutet av säsongen kom nya röster in i ledardelen för att göra ett försök att
hänga kvar i div 4.
A-laget slutade säsongen på näst sista plats, efter dramatik in i det sista för att nå en kvalplats eller t o
m hänga kvar i div 4. Detta resulterar i att A-laget inför 2021 spelar i div 5, med förhoppningsvis
många trevliga lokala derbyn i kommunen. Inför 2021 ligger satsningen på många lokala Vrigstad
spelare och ny tränare är redan klar via Jonas Petersson och Jimmy Jonsson som assisterande tränare.
Anders ”Berget” Karlsson stöttar upp som målvaktstränare och trotjänaren Gillis Almqvist som
lagledare/materialhantering. I skrivande stund så ser det riktigt bra ut inför 2021. 2020 spelades serien
som en enkelserie.
För P18 laget så slutade de på en sista plats, tuffa motstånd och mycket nya spelare som fick spela på
lite ovanliga platser. Vi får ta året till ett erfarenhets år, då intressanta planer nu finns för hur laget
skall se ut inför 2021. En stor satsning är på gång inför 2021, på denna viktiga åldersgrupp för
framtida spelare till vårt seniorlag. 2020 spelades serien som en enkelserie.

Spelarutmärkelser:
Träningsflit: Guld: Arvid Stenervik 78st träningar. Silver: Elias Lund 73st träningar.
Brons: Dino Cosic 71st träningar.
Skyttekung A-lag: Amin Nishiminimana, 6 mål.
Skyttekung P18: Ali Awad, Arvid Stenervik, Nils Wink – två mål vardera.
Årets Komet: Isak Pettersson
Årets lagspelare: Dino Cosic
Bäste spelare: Isak Lund
Väl mött på Tallåsen 2021!
Anders Lund - Fotbollssektionen

Verksamhetsberättelse Damfotbollssektionen 2020
Vrigstads IF´s Damfotbollssktionen har år 2019/2020 bestått av Ordförande Tyra Stenervik,
Sekreterare Elin Andersson, Fredrik Bodefält, Svante Stenervik och Ebba Gunnarsson. Sektionen har
totalt haft 4 protokollförda möten.
I Noveber 2019 stod det klart att Svante Stenervik skulle bli damlagets förstatränare under säsongen
2020 då Fredrik Bodefält agerar assisterande tränare. Lagledare har varit Jeanette Poulsen Karlsson.
Årsberättelsen för Damlaget 2020.
År 2020, vilket år, vilken säsong, vilken prestation, spelare som tränare.
Vi drar igång med inomhusträningarna i början av november i Vrigstad Sporthall för att vara väl
förberedda och tränade till vår egen Circle K Futsal Cup som spelades 1-2 Februari. Vi går vidare till
söndagens spel men kommer tyvärr inte vidare från vår grupp.
Vi anmälde oss till Toyota Cup. En cup där vi mötte Alvesta och Bor och tar 6/6 möjliga poäng. Vi
går vidare i cupen men blir tyvärr utslagna av Växjö BK.
Den 27-29 Mars åkte vi tillsammans med herrarna ner till Möre för ett träningsläger. En lyckad helg
tillsammans med laget med nyttiga träningar, roliga lekar och bra sammanhållning.
SvFF skickar ut riktlinjer angående Covid-19 vilket gör att seriepremiären blir framflyttad, inga
träningsmatcher får spelas men träningar får fortfarande hållas. Detta är både på gått och ont för oss.
Vi vill dra igång serien men eftersom vi har några nya spelare, ny tränare och ett helt nytt spelsystem
vi vill spela så var det kanske lika bra att serien flyttades fram då vi kunde träna mer på spelsystemet,
de nya positionerna och få en bättre lagsammanhållning.
Covid-19 ställer till problem för hela fotbollsåret. Inga matcher får spelas fram till mitten på Juni
varav Smålands FF beslutar att samtliga serier för både herrar och damer kommer att spelas som
enkelmöten, så varje match är verkligen viktig för att man ska ligga i toppen. Vi spelar totalt 8
seriematcher (då Nässjö drog sig ur). Vi gör 45 mål och släpper in 6. Vi tar 22/24 möjliga poäng vilket
gör oss till Seriesegrare och att vi år 2021 spelar i Div 3.
Som säsongsavslutning åkte vi till A6-paintballpark och spelade Paintball. En riktigt rolig aktivitet
tyckte nog alla tjejer i laget. Efteråt åkte vi till Twin City och käkade gott och hade det trevligt.
Spelautmärkelse
Träningsflit:
• Guld: Nellie Bodefält 89st
• Silver: Cathrine Karlsson, Elin Andersson 86st
• Brons: Tyra Stenervik 85st
Årets komet: Träning ger färdighet…… Ja det stämmer verkligen på årets komet. Hon har varit på
nästan varenda träning under året. När vi väl satte igång på konstgräset i Sävsjö var hon ganska långt
ifrån en startplats i laget. Med vilja, envishet, tjurighet och jävla anamma är det en spelare som
utvecklats mycket under året. I slutet av säsongen var hon en startspelare. Årets komet går till Cathrine
Karlsson.
Årets skyttedrottning: Med 9 gjorda mål blir Klara Lund åretsskyttedrottning.
Årets lagspelare: Årets lagspelare är en positiv tjej som med sitt sätt att vara höjer stämningen i
truppen. Med hennes kunnande ute på plan ser hon till så att de andra i laget blir bättre
fotbollsspelare. Att hon prioriterar träning före mycket annat trots att hon har många mil att köra visar
hon att laget går före jaget. Årets lagspelare går till Lina Stenervik
Årets spelare: Årets spelare går till en tjej som i inledningen av året fick kämpa hårt för att komma
till den form som vi vet att hon besitter. Med hennes blick för spelet, aviga vändningar, teknik i
passningsspelet och målfarlighet är hon inte bara Vrigstads IF´s bäste spelare 2020. Hon tar även
platsen som höglandets spelmotor nummer 1. Årets spelare går till Klara Lund.

Tyra Stenervik
Ordf Damfotbollsektionen

Årsberättelse Ungdomssektionen 2020
Under året har vi haft åtta ungdomslag igång. Vi haft väldigt gott om engagerade
ledare som gjort sitt yttersta för varje lag. Utav de åtta lagen har vi haft sex lag i seriespel.
Vi har haft lite problem att få ledare till fotbollsskolan men det löste efter ett par tillfällen då flertalet
föräldrar klev in som ledare.
I år har det varit lite speciellt med corona. Detta har inneburit att lagen inte kunnat åka på cup samt att
seriespelet på våren varit inställt. Men ledarna har varit kreativa med mycket internmatcher och
träningsläger på hemmaplan.
Ungdomslagen 2020:
Fotbollskolan: Katarina Carlsson, Sofia Swerlander, Victor de mellegard, Malin Johansson, Emma
Collen, Jakop Swerlander,
P11/12: Olof Carlsson, Johan Andersson, Petter Nordstrand.
P09/10 Frans Gustavsson, Mikael Hallin, Rikard Karlsson, Emma Fallgren
P07/08 Magnus Thor, Mikael Ahlstrand, Pierre Söderström
P05/06 Patrik Ottosson, Simon Källner, Jimmy Bokinge, Sandra Jonsson
F10/11 Göran Fyhrlund, Tim Josefsson.
F08/09 Hanna Johansson, Petra Karlsson
F06/07 Andreas Hördegård, Olof Karlsson, Joakim Haegerstam
Corona ja vad säger man. Detta gjorde att det inte blev någon kick-off eller tränarutbildning för oss.
Detta gjorde också att vi inte kunde genomföra barncupen på hösten men tanken är att vi ska kunna
gör cupen rekordstor och bra på alla sätt tills nästa år.
Vi hade inte heller någon gemensam u-avslutning utan lagen fick ordna med egna avslutningar i
mindre grupper.
Sent omsider genomförde vi landslagets fotbollsskola men i mindre format med begränsat antal
deltagare. 40st var det som fick gå på den. Till ledare i fotbollsskolan hade vi egna ungdomsspelare
som skötte detta med bravur. Det var Isak Pettersson, Ludwig Liljedahl, Edvin Ottosson, Alicia
Haegerstam, Denis Nelic samt Ida Ahlstrand som skötte detta. Vi siktar även på att kunna genomföra
en mer normal fotbollsskola nästa år med samma koncept.
Arbetet för nästa år är redan igång där vi har många ledare klara till lagen redan nu. Men det saknas
ledare till 2 av lagen där har u-sektionen kallat till möten för att lösa detta men ännu inte fått några
kandidater. Ungdomssektionen har i år bestått av Magnus Thor, Andreas Hördegård, Pierre
Söderström och Olof Karlsson. Vi har haft många möten, men tyvärr är inte alla protokollförda.
Många möten har handlat om organisationen kring seriespel, lag, materialgenomgång, våra cuper och
fotbollsskolan. Vi behöver nya medlemmar för att kunna göra ett så pass bra arbete som möjligt för
att få våra ungdomar att spela fotboll.
Till nästa år har vi fått in en ny person till u-sektionen i Emma Fallgren.
Vid protokollet Magnus Thor Med en förhoppning om ett härligt fotbollsår även 2021!

Verksamhetsberättelse Motionsektionen 2020

År 2020 har Katarina Carlsson, Namfon Haegerstam och Frida Sjölin Petersson varit ledamöter för
motionssektionen. Vi har haft ett möte i motionssektionen under året där även ledare för barngympan
och volleybollen har närvarat.
Eftersom friskvård är en så viktig del i vårt liv idag, har VIF slagit fast vid att vara en förening som
kan erbjuda olika sorters motion till både nya som gamla medlemmar.
Sektionen utgör en viktig del i föreningen och ambitionen är att kunna erbjuda ett brett utbud av
motionsaktiviteter till både yngre och äldre motionärer i Vrigstad med omnejd. Vi erbjuder ett pass för
barn och två pass för ungdomar/vuxna. Tanken är att passen ska hålla våra barn/ungdomar/motionärer
vid god fysisk hälsa. Dessutom bidrar våra pass till kamratskap och sammanhållning.
Grundtanken till alla pass är att vi ska ha roligt tillsammans, både socialt och friskvårdande.
Verksamhetsårets pass och ledare har varit:
· Barngympa, Ledare: våren Nina Brogård, Katarina Carlsson. Hösten Michaela Jonsson,
Madeleine Koppetsch
· Cirkelträning, Ledare: Frida Sjölin-Petersson, Namfon Haegerstam, Johanna Sköld.
· Volleyboll, Ledare: Frida Virdung, Magnus Maars.
Deltagarantalet på våra pass har varit stabilt och vi har erbjudit pass efter vår kapacitet. Dock ett litet
tapp i deltagarantal i vissa verksamheter gentemot föregående år som troligen beror på Covid – 19
pandemin. Cirkelträningen har varit utomhus vid den nya Arenan under hösten och har varit uppskattat
av såväl deltagare som ledare. Barngympan och Volleybollen har nya ledare vilket uppskattas så
verksamheterna kan fortsätta.
Pga covid – 19 pandemin och rekommendationer så fick vi tyvärr ställa in de sista av våra pass under
våren och likaså under hösten.
Cirkelträning, Barngympa och Volleyboll är populära pass som vi hoppas kunna fortsätta med även
under nästa verksamhetsår.

Motionssektionen genom
Frida Sjölin Petersson

Verksamhetsberättelse Marknadssektionen 2020
Ledamöter under året har varit följande
Sammankallande Peter Svensson, sekreterare Annelie Olofsson, Niclas Claesson, Per-Olof Lindblad,
Lars-Gunnar Johansson, Bengt Swerlander, Christian Johansson och Calle Gustavsson.
Marknaderna som var planerade till 2020 kunde ej hållas pga Corona-smitta som varade hela 2020.
Sektionen har haft 3 protokollförda möten under året.
Nu ser vi fram emot år 2021 och hoppas vi kan arrangera marknaderna som tidigare.

Marknadssektionen

Peter Svensson
SK marknadssektionen

Verksamhetsberättelse Damsektionen 2020
Sektionen har i år bestått av Malin Gunnarsson ordförande, Anna Ahlstrand sekreterare, Marianne
Gunnarsson kassör. Övriga ledamöter Linda Bodefält, Katarina Larsson och Monica Stenervik.
Sedan förra årsmötet så har vi haft lottförsäljning i lottkiosken vid Jotos på julskyltningen. Även denna
gång så kunde man vinna tomtar och annat som hör julen till.
Efter detta så hade vi möte där vi organiserade upp de kommande cuperna för dam och herr
seniorerna. Detta var den enda försäljning som vi kunde genomföra under detta verksamhetsår på
grund av COVID-19.
Detta har varit ett mycket speciellt år med många restriktioner som vi alla har behövt förhålla oss till.
Så detta blir första gången på många år som vi i Damsektionen inte kan lämna över några pengar till
föreningen.
Vi vill tacka alla som hjälpt oss under cuperna och hoppas på ett bättre år nästa år på alla sätt.

Malin Gunnarsson
Ordförande Damsektionen

Verksamhetsberättelse 2020 PR
Pr-ansvariga-gruppen har bestått av 4 ledamöter, Ulf Arvidsson, Jan Johansson, Lars Lundberg och
Sigge Johansson och Annelie Olofsson
Från PR vill vi framföra ett stort Tack till alla företag, stora som små, som stöttat oss under detta år,
som varit svårt pga pandemin. Även en stor eloge till de privatpersoner som bidragit ekonomiskt 2020.
Ledamot i Pr-gruppen

Ulf Arvidsson

Verksamhetsberättelse Såll kommittén 2020
Såll-kommittén har bestått av Marita Magnusson sammankallande, BrittMarie Broman, Susann
Olofsson samt Marian Thor.
Verksamhetsåret började med novembersållet och sedan ett lyckat jul-såll med 200 lotter sålda. I
januari hölls ett uppstarts möte med planering för kalenderåret 2020. En planering som skulle visa sig
ej genomförbar.
Sållet i mars hölls som vanligt på Värdshuset, men när det var dags för aprils dragning hade Covid-19
drabbat världen. Idén föddes då i kommittén att göra någon digital sändning. Valet föll på en sluten
Facebook grupp.
I ”studion” på Tegnérvägen sändes den första live sändningen, så även dragningen i maj.
När det var dags för Sommar-sållet i juli, tillät restriktionerna att vi åter var på Värdshuset med ca 40
personer närvarande. Denna dragning sändes även på Facebook, och till vår hjälp hade vi Tommy
Gunnarsson och Svante Stenervik. Hela 95 lotter såldes för hela våren.
När hösten kom, hade åter viruset slagit till, första dragningen genomfördes på Värdshuset med live
sändning och maximerat antal besökare. Till oktober sållet var det åter dags att sända från ”studion”.
Mycket jobb, men ett bra tillfälle att sälja fler lotter då fler deltagare kan följa dragningen. Det såldes
hela 124 lotter för hela hösten, och vid oktoberdragningen totalt 157 lotter, rekord utöver sommar och
jul såll.
Totalt har sållet under verksamhetsåret givit ett netto på ca 117 tkr, föreg år 96 tkr.
Tack vare företagssponsring, skänkta vinster från privatpersoner inklusive kommittén samt trogna
lottköpare kunde vi tillsammans nå detta netto.

Vrigstad 2020-11-18
Gm Marita Magnusson
Sammankallande

