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Styrelsens verksamhetsberättelse 2021.
Styrelsen för Vrigstads Idrottsförening 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. Under året har Emma Fallgren avsagt sitt uppdrag i styrelsen vilket vi
beklagar men tackar för tiden hon varit med och önskar henne tillbaka när hon känner sig
redo för det. Styrelsen har haft 8 protokollförda möten och medlemsantalet har tyvärr varit
en rejäl minskning till 353 st. Vi ser detta som ett resultat av Corona då verksamheten varit
stundtals nere och när det väl kommit igång så har det varit sent på säsong.
Styrelsen har följande att redovisa för VIF:s verksamhet 2021.
Året som gått har styrelsen drivit ekonomifrågan hårt. Då förra året var ett kostsamt år med
totalrenoveringar samt extra lån som följd av det så såg vi i styrelsen vikten av att säkerställa
föreningens ekonomi som den viktigaste punkten i vårt styrelsearbete 2021. Med facit i hand
så upplever vi att vi lyckats bra med vår uppgift. ( se årsredovisning)
Vi börjar året med att ha en härlig vinter och fina skidspår gjorda av våra medlemmar.
Pandemin fortsätter och utomhusaktiviteter är bra varav just skidspåren fungerar bra och de
används frekvent av Vrigstadbor.

Tyvärr får vi ställa in båda våra Futsalcuper nämligen Vrigstad Wärdshus Cup för herrarna
och CircleK futsal cup för damerna. Detta en direkt följd av pandemin och att inte mer än 8
personer får vistas i vår sporthall enligt FHM gör det omöjlighet att bedriva cupverksamhet.

Verksamheter som motionsgrupper stora som små ställs in under våren och seriespelet för
våra fotbollslag, unga som seniorer skjuts upp till enkelserie med start från ca. 15/6-21.
Damerna spelar i div.3 för första gången på decennier och herrarna i div.5 med många
derbyn som följd.
Under våren kör vi igång ett Halva potten lotteri där vi siktar högt och försöker sälja 5 000
lotter vilket vi lyckas med och en ensam vinnare erhåller då 40 000:-, där lika mycket tillfaller
klubben. Här vill vi skicka en extra blomma till Jan Johansson som själv lyckade med det
otroliga att sälja över 3 500 lotter. Stort, stort tack till dig Jan.
Vårt populära Sållotteri med sammankallande Marita Magnusson och övriga i gruppen,
säljer, genomför på distans, plockar in vinster samt driver denna mycket viktig inkomstkälla
till föreningen på ett alldeles fantastiskt sätt. Stort TACK från styrelsen till er.

Vårens marknad blir inställd pga pandemin och senare tas beslut att vi måste ställa in även
höstens marknad då restriktionerna inte lättat. Stora inkomstbortfall konstaterar vi i
styrelsen.
Ungdomslagen är fler än någonsin och här gör ungdomssektionen ett mycket bra jobb i en
svår tid där man inte vet om det blir verksamhet eller ej. Smålandsvillans ungdomscup
genomförs i början av September och det är en alldeles fantastisk dag att besöka vår fina
idrottsplats, Tallåsen och se så många barn i rörelse på en och samma gång. Ni kämpar på i
ett föredömligt sätt i sektionen. Tack!
Damlaget klarar sig kvar i div 3 och våra herrar gör en rekordsäsong med 11 vinster på 11
försök och vinner serien på ett minst sagt övertygande sätt.
Styrelsens Hederspris för en lång och trogen tjänst i föreningen delades inte ut 2020 pga.
pandemin. 2020/2021 går därmed ihop till årets pristagare som med ett fantastiskt
engagemang under en lång tid mycket förtjänstfullt får det finaste priset för året inom
klubben. Priset går till Magnus Thor. Grattis!! Se motivering bifogad.
Till sist vill styrelsen skicka med ett stort Tack till Bengt Tellgren som varit ansvarig för
idrottsplatsen och dess skötsel samt vår lojala kanslist Annelie Olofsson som pga. pandemin
och mindre verksamhet delvis varit permitterad första halvåret men är nu igång på halvtid
som brukligt är.

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
Ordf.
Vrigstads Idrottsförening

Herrfotbollssektionens Verksamhetsberättelse 2021
Vrigstads IF fotbollssektion herrar har år 2021 bestått av Arvid Stenervik, Hugo Weilund, Gillis
Almqvist, Jimmy Jonsson, Ulf Arvidsson, Jonas Petersson, Christoffer Johansson, Anders Lund.
Sektionen är intakt till 2022.
Återtåget...
Även 2021 blev ett haltande år med tanke på restriktioner. Vi har under säsongen mönstrat två lag, ett
A-lag och ett P18-lag, samma som 2020. Ny huvudtränare för året var Jonas Petersson från Växjö,
tillsammans med Jimmy Jonsson Assisterande tränare. I P18 laget har Petar Majkic Pavlovic och
Anders Lund varit lagledare. Anders ”Berget” Karlsson har varit målvaktstränare och lagledare herr A
har den ständige tro-tjänaren Gillis Almqvist varit.
Med restriktioner i idrotts utförande kom matcher igång i juni. A-laget som degraderades till div 5
satte en målsättning att nå topp tre 2021, P18-lager satte ett mål att vara ett mittenlag i P18-serien.
Summering träning och match – ja vad säger man, stor uppslutning till träningar. God
sammanhållning, fart och välorganiserade träningar. Många yngre spelare som tagit ett steg till i sin
utveckling. Kontinuerlig målvaktsträning. Stor konkurrens på träningarna och bra resultat i
träningsmatcher. Det ser lovande ut.
A-laget gick obesegrade igenom div 5 serien, 11 vunna matcher, 39 gjorda mål och endast 4 mål
insläppta. Mer behöver inte skrivas. Seriesegern kunde firas i derbymatch mot Sävsjö, trots serien inte
var färdigspelad. Inför säsong 2022 är tränare redan klara via Jonas Petersson och Jimmy Jonsson som
assisterande tränare. Anders ”Berget” Karlsson stöttar upp som målvaktstränare.
För P18 laget så slutade de enligt plan i mitten av tabellen. En stor framgång mot 2020, men realistisk
då det finns många duktiga ungdomar som knackar på dörren till A-lagsmatcherna. Många fick
chansen 2021 i herr A matcher, några konkurrerar redan om plats i start 11:an, någon har i år haft en
fast plats.
2021 spelades serie i herr A och P18 återigen som enkelserie.
Spelarutmärkelser som delades ut på Vrigstads Ifs årsfest:
Träningsflit: Guld: Dino 62st träningar. Silver: Ludde 61st träningar.
Brons: Edwin Ottosson och Elias Lund 60st träningar.
Skyttekung A-lag: Johnbosco Samuel Kalu 24 mål (på 10 matcher)
Skyttekung P18: Viggo Weilund 6mål.
Årets lagspelare herr A: Anton Lennartsson
Årets lagspelare P18: Elias Lund
Årets Komet: Ludde Liljedahl
Bäste spelare: Johnbosco Samuel Kalu
Väl mött på Tallåsen 2022!
Anders Lund - Fotbollssektionen

Verksamhetsberättelse Damfotbollssektionen 2021
Vrigstads IF:s Damfotbollssektion har 2021 bestått av Ordförande Tyra Stenervik, sekreterare
Elin Andersson, Ebba Gunnarsson, Fredrik Bodefält och Svante Stenervik. Sektionen har haft
3 protokollförda möten under året.
Förra årets serieseger i div 4 har gjort att vi förlängt med vår tränarduo Svante Stenervik och
Fredrik Bodefält. Spelarmaterialet är i stort detsamma med några nyförvärv och då
framförallt en nygammal spelare i form av Ulrika Torstensson och Ebba Gunnarsson som
blivit kvitt sin knäskada. Vi letade länge efter en målvakt och till slut så löste det sig. Och
vilken lösning det blev…… Evelina Elmersson. En rutinerad målvakt som stått bl.a i Mariebo
IK.
Pga. Pandemin så ställs Toyota Cup in och träningsmatcher kan vi spela i maj månad. Bl.a
spelar vi en träningsmatch mot Hultsjö IF som vi spelar 3-3 mot med mersmak.
Serien kör igång först i Augusti som enkelserie likt förra året. Lite skakiga i hemmapremiären
och förlust mot Ljungby som spelade i div. 2 förra året med 0-3. Vi var inte riktigt nära i den
matchen och när vi några månader senare summerar motstånd och säsong så var det väl
egentligen den enda matchen vi var underlägsna. Övriga matcher spelade vi jämt med lagen i
serien och Gnosjö Som vinner serien förlorar vi mot borta med 1-2. Där leder vi med 1-0 15
minuter kvar och då hade vi missat fyra frilägen. Sista omgången möter vi Alvesta borta och
är tvungna att vinna. Ligger under med 0-1 efter 15 minuter men vänder på matchen och
vinner med 4-1. En dramatisk slutomgång gör att vi klarar oss kvar och Ryssby som ligger i
mitten av tabellen förlorar och ramlar ända ner till nedflyttning. En nyttig och bra säsong
med jämna matcher och vi kan lätt konstatera att vi tillhör div. 3. Vi tar 10 poäng gör 20 mål
och släpper in 23 och slutar 8:a i serien. Bra jobbat laget.
Vi säljer toapapper och fixar till ett jullotteri med fina inkomster till vårt lag och föreningen.
Som avslutning gör vi en aktivitet i Jönköping och åker till Twin City och äter gott och umgås.
Nästa år kan vi konstatera att vi har behov av en bredare trupp vilket det nu jobbas på.
Spelarutmärkelser:
Träningsflit: Guld: Nellie Bodefält Silver: Elin Andersson Brons: Wilma Claesson
Årets Skyttedrottning: Wilma Claesson
Årets komet: Wilma Haegerstam
Årets Lagspelare: Tyra Stenervik
Årets Spelare: Wilma Claesson
Nu laddar vi för ett riktigt bra 2022!
Tyra Stenervik
Ordf. Damfotbollssektionen

Årsberättelse Ungdomssektionen 2021
Under året har vi haft åtta ungdomslag igång under året. Vi haft väldigt gott om engagerade
ledare och som gjort sitt yttersta för varje lag. Utav de åtta lagen har vi haft sju lag i seriespel.
Utöver seriespel har de även deltagit i cuper. På grund av corona är det endast våra tre flicklag
som har åkt på cup. Detta pga inställda cuper
De övriga fyra lagen som inte har spelat i seriespel har också varit delaktiga i olika poolspel
och cuper. De har ordnat egna träningsmatcher mot närliggande klubbar.
Ungdomslagen 2021
Fotbollsskolan Katarina Karlsson, Jakob Swerlander, Sofia Swerlander, Victor De Mellegard,
Henrik Hjertonsen, Klas Brogård samt föräldrar som stöttat.
P11/12 Olof Karlsson, Johan Orth, Petter Nordstrand.
P09/10 Frans Gustavsson, Johan Virdung, Patric Ottoson.
P06-P07 Magnus Thor,Mikael Ahlstrand, Pierre Söderström, Fredrik Pettersson (fys)
F10/11 Göran Fyhrlund, Tim Josefsson.
F06/07/08 Andreas Hördegård, Olof Karlsson, Hanna Johansson och Petra Karlsson.
Då marknaden varit inställd har våra ungdomslag inte hjälpt till där.
Pga av corona fick vi även ställa in vår upptakt med u-ledarna men vi hoppas kunna
genomföra den nästa år.
Vi har kunnat genomföra domarutbildningar med våra yngre spelare. Dock fattas det äldre
domare vilket gjort det svårt att få tag i domare till 9 och 11 manna matcher. Vore dock
önskvärt om vi kunde hitta en domaransvarig i klubben som håller i utbildningar samt styr
upp domarlistor osv.
I början av september anordnade vi till allas glädje Smålandsvillans Barncup.
Denna cup blev en stor succé genom att vi hade hela 42 lag anmälda. Även personliga
inbjudningar skickades ut och gensvaret blev stort. Vi hade vädrets makter på vår sida och
många engagerade föräldrar som skötte ruljangsen under cupen, vilket medförde positiva
kommentarer. Vi bad alla lag att utvärderar cupen och den respons vi fick tillbaka var en väl
utförd och organiserad cup
I juni genomfördes Landslagets fotbollsskola. Denna vecka är fortfarande populär och vi hade
ca 50 barn närvarande.
Upplägget för veckan var ungefär detsamma som tidigare år. Våra ungdomsledare från
föreningen fick väldigt mycket beröm! Ledare var ungdomar i vår förening som fick gå en
digital ledarutbildning
som Idrottslyftet bidrog till.
Ungdomsavslutningen genomfördes lagvis då fortfarande corona gjorde det svårt att
genomföra en gemensam avslutning, till detta fick vi bidrag från Sävsjö kommun i form av
extra coronastöd.
Ungdomssektionen har i år bestått av Magnus Thor, Andreas Hördegård, Olof Karlsson och
Pierre Söderström. Vi har haft många möten, men tyvärr är inte alla protokollförda. Många
möten har handlat om organisationen kring seriespel, lag, materialgenomgång.
Vid protokollet
Magnus Thor
Med en förhoppning om ett härligt fotbollsår även 2022!

Verksamhetsberättelse Motionsektionen 2021

År 2021 har Katarina Carlsson, Namfon Haegerstam, Michaela Jonsson och Frida Sjölin Petersson
varit ledamöter för motionssektionen. Vi har haft ett möte i motionssektionen under året.
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 i nuläget
ett pass för barn och ett 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: Michaela Jonsson och Madeleine Koppetsch
· Cirkelträning, Ledare: Frida Sjölin Petersson, Namfon Haegerstam.
På grund av Covid-19 pandemin hade vi ingen motionsverksamhet under våren. Vi startade igång
under hösten igen och följde då de restriktioner som fanns relaterat till pandemin.
Barngympan hade anmälan och begränsat antal deltagare när de statade upp vilket sedan kunde tas
bort då restriktionerna lättade. Många barn är aktiva i barngympan och deltagarantalet är stort.
Cirkelträningen har startat sin träning utomhus vid aktivitetsarenan och är ute så länge vädret tillåter.
Deltagarantalet har varit lite färre i år än tidigare år troligen pga. covid-19 pandemin, men antalet
deltagare har legat stabilt under hösten.
Då vi inte har någon ledare för Vollybollen så har den inte startat under hösten. Vi söker efter ledare
och hoppas att det är en aktivitet som vi framöver kan erbjuda våra motionärer.
Barngympa och Cirkelträning är populära pass som vi hoppas kunna fortsätta med även under nästa
verksamhetsår.

Motionssektionen genom
Frida Sjölin Petersson

Verksamhetsberättelse Marknadssektionen 2021
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 2021 kunde ej hållas pga Corona-smittan.
Sektionen har inte haft några protokollförda möten under året pga inställda marknader.
Nu ser vi fram emot år 2022 och hoppas vi kan arrangera marknaderna som tidigare.

Marknadssektionen

Annelie Olofsson
Sekreterare VIF Marknadssektion

Verksamhetsberättelse Damsektion 2021
Damsektionen har i år bestått av Malin Gunnarsson ordförande, Marianne Gunnarsson kassör, Anna
Ahlstrand sekreterare. Övriga ledamöter har varit Linda Bodefält, Katarina Larsson och Monica
Stenervik.
Sektionen har under detta år haft 2 protokollförda möten samt att delar av sektionen varit med på 1
möte med Ungdomssektionen inför barncup.
Även detta år har påverkats av Covid-19 och detta fick till följd att vi inte kunde ha någon försäljning
under några inomhuscuper eller under vårens matcher. När restriktionerna lättade lite så startade vi
upp med försäljning på seniormatcherna i vår kiosk igen. Dock kom inte alla ungdomslag igång med
försäljning vid sina matcher. Dessa matcher brukar ge en god inkomst till sektionen så därför hoppas
vi att detta kommer igång igen under nästa år.
Under detta år så har vi fått vår kiosk till B-plan renoverad. El och vatten har dragits in. Detta har och
kommer att ge stor lättnad i vårt arbete både under detta år men även under kommande år. Tack till er
som hjälpt till med att göra denna förbättring.
Under hösten så var vårt största evenemang den stora fotbollcupen för de allra yngsta spelarna. Här
hade vi ansvar för försäljningen där även servering av mat ingick. För att följa restriktionerna
däribland hålla avstånd ingick så valde vi i år att grilla hamburgare på två ställen A- plan och även
grillhyddan intill multiarenan. Detta medförde lite mer planering rent logistisk och personalmässigt
men renderade i mindre köer och snabbare service.
Vi vill rikta ett tack till alla som på något sätt bidragit till vår verksamhet.

Malin Gunnarsson
Ordförande Damsektionen

Verksamhetsberättelse 2021 PR
Pr-ansvariga-gruppen har bestått av 5 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,
även detta ett annorlunda år då pandemin har påverkat de flesta företagen i negativ
riktning.
Ledamot i Pr-gruppen
Ulf Arvidsson

Verksamhetsberättelse Såll kommittén 2021
Såll-kommittén har bestått av Marita Magnusson sammankallande, BrittMarie Broman, Susann
Olofsson samt Marian Thor.
Verksamhetsåret har liksom samhället i stort präglats av pandemin, vilket inneburit att förra årets
upplägg med sändning via Facebook, fick en fortsättning. Av de åtta (plus en extra) dragningarna som
genomförts har fem varit enbart via Facebook och tre Värdshuset och Facebook.
En utmaning var att genomföra jul-sållet digitalt, men med extra planering och god fantasi
genomfördes den digital från ”studion” på Tegnérvägen. Under våren gjordes sändningarna från
Tallåsen.
Under våren såldes 150 fasta lotter, för att göra något extra för dessa, samt i den dystra pandemin
tiden, gjordes en extra enkel sändning och dragning med pengavinster.
Under hösten såldes 149 fasta lotter. Upplägget med sändning via Facebook, gör att fler kan följa
dragningarna, oavsett var man bor, detta har gjort att vi säljer fler lotter, skapar större intresse och
inte minst ger ett stort netto till föreningen. Upplägget innebär även fler vinster, vilket också kräver
mer arbete och egen insats från kommittén, därav har en del tröstpriser köpts in till de sista
dragningarna.
Totalt har sållet under verksamhetsåret givit ett netto på ca 137 tkr, föregående år 117 tkr.

Tack vare företagssponsring, skänkta vinter från privatpersoner inklusive kommittén samt trogna
lottköpare, har vi tillsammans kunna nå detta netto.

Vrigstad 2021-11-22
gm Marita Magnusson
(Sammankallande)

