Reijmyre Idrottsförenings Verksamhetsberättelse för 2013
Under året har hållits 10 protokollförda styrelsemöten och 1 årsmöte.
Efter val vid årsmöte 2012-02-28 har styrelsens sammansättning varit

Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamöter:

Per-Arne Pettersson
Magnus Nilsson
Bert Ottosson
Robin Larsson
Kerstin Ottosson,
Ronnie Maxe (ungdomsansvarig)
Suppleanter:
Gert Lindstöm, Eva Larsson och Stefan Peterson
Spelarrepresentant: Jocke Wall
Adjungerande:
Bert Kindåker

Seniorverksamhet
Fotbollen har som vanligt varit den dominerande sporten och föreningen deltog i seriespel med
följande lag. A-laget i Div. 5 Mellersta, vilket resulterade i en 5:e plats.
B-laget i Klass 3 Norra, vilket resulterade i en 6:e plats.
Barn- och Ungdomsverksamhet
Under året har vi haft ca 55 barn och ungdomar igång i 4 olika grupper. De yngsta födda 20072008, den s.k. Boll- & Lek-gruppen, har haft lekfulla träningssamlingar 1 gång i veckan under
ledning av Stefan Arvidsson. PF 04-06 har spelat s.k. sammankomster vid 4-5 tillfällen hos olika
värdföreningar. Håkan Torstensson och Jimmy Cederborg har där sett till att RIF:s 2 lag i denna
ålder fick vara med om spännande heldagar med mycket fotboll i cupform.
Det lag innehållande spelare födda 2001-2003 spelade 7-manna fotboll i en P11 serie utan
resultatrapportering. Det betyder ju inte att man satsade mindre för det utan här hade man god
uppslutning av ca 12-15 spelare varje träning och match. Resultaten är ju inte det väsentliga i dessa
åldrar utan här är det deltagande och kompisskap som väger tyngst. (Även om vi lite tyst kan viska
att laget verkligen visade motståndarna vart skåpet skall stå vid flertalet tillfällen)
I vårt äldsta pojklag under 2013 är man född 1997-2000. Laget har bestått av på papperet 16 st.
spelare. Här spelade man 11-manna fotboll i P15 Östra, där vi hade dispens för 4 st. -97:or. De 5
bäst placerade lagen i serien och de 5 lag som hamnade på nedre halvan delades efter vårsäsongen
upp i P15A resp. P15B liksom lagen i P15 Västra gjorde. På så sätt blev de nya höstserierna ofta
jämnare drabbningar.
Både P11, delar av P15 laget (de yngsta) och P15 laget deltog på olika cuper under året där
Fotbollscup Finspång är ett stående inslag för RIF:s ungdomslag varje år. Bäst cupresultat gjorde
det lag med de yngsta spelarna från P15 laget, som gav sig iväg på cupäventyr till Timmernabben,
där man tog sig så långt som till semifinal. Laget knep till slut bronset i cupen efter mycket fint och
imponerande spel. Många andra föreningar fick där upp ögonen för vilka duktiga killar det finns i
Reijmyre IF.
Under senare delen av året bjöds tjejer födda 2001-2006 in för en ”prova-på-träning”, vilket
resulterade i ett så stort intresse att vi under 2014 återigen kan se på flickfotboll på Rejavallen.
Tjejerna kommer att spela 7-mannafotboll i F11 under ledning av Jimmy Cederborg.
Samtliga ledare har fortsatt på olika steg på ÖFF:s utbildningsstege.
Barn och ungdomsansvarig under 2013 har Ronnie Maxe varit.

Fotbollsgala
De ledare som ansvarar för seniorerna inom fotbollen arrangerade en ”Fotbollsgala” den 1:e
november i Rejmyre Folkets hus som avslutning på idrottsåret 2013. Ett mycket lyckat evenemang
med god uppslutning som ser ut att bli en tradition.
Rejavallen
Beträffande klubbhus och övriga byggnader har förutom normal skötsel nya duschblandare till en
kostnad av 13000 kr installerats.
Grusplanen
Vid behov har vi fått hjälp av Per Jakobsson och Ingvar Hjalmarsson med att ploga bort snön från
grusplanen vilket vi är tacksamma för. Den så kallade ”Folkes bod” vid grusplanen har under året
rödfärgats och dörrar har målats, kostnaden för detta har delats med de föreningar som nyttjar
boden. Tyvärr användes grusplanen fortfarande också till aktiviteter den inte är avsedd för.
Investeringar
Nya målställningar för ca 33 000 kr har köpts in samt en stickluftningsmaskin för ca 8 000 kr.
För fotbollens verksamhet har under året nya dressar, bollar m.m. köpts in för ca 49 000 kr.
Midsommarfirandet
Det traditionella midsommarfirande på Rejavallen genomfördes även i år, medarrangör var som
tidigare Rejmyre Jaktskytteklubb och Rejmyre Bågskytteklubb. Tur med vädret bidrog som vanligt
till att det ekonomiska resultatet blev förhållandevis gott.
Rejmyre marknad
Marknaden 2013 var som vanligt vecka 30 och som alltid välbesökt. Marknaden har stor betydelse
för vår ekonomi men även för samhället i övrigt. Föreningen vill rikta ett stort tack till de som
ansvarar för marknaden och till alla andra som ställer upp och hjälper till. Det är en av
förutsättningarna för att vi ska kunna arrangera detta populära och för föreningen ekonomiskt
viktiga evenemang även kommande år.
Bingo, lotterier och entré
Bingobrickor och lotter har under året sålts i entrén till COOP Nära Rejmyre (Konsum).
De som ansvarar för att den här verksamheten fungerar och de som hjälper till med att sälja
Bingobrickor och lotter visar ett beundransvärt engagemang för föreningen. Tyvärr ställer inte de
flesta aktiva upp och hjälper till med detta trots att de borde ha störst anledning då merparten av
den behållning föreningen får går till deras verksamhet.
Andra uppgifter, som är lätt att förbise men som är betydelsefulla, är uppdraget att vid alla
hemmamatcher ta upp entré, sälja lotter till ”Halva-potten” samt att kiosk och servering fungerar
till publikens belåtenhet.
Allt här nämnt är exempel på olika sätt att visa sitt medlemsansvar som tyvärr är mindre vanligt i
dag men som föreningen sätter stort värde på.
Rejmyrespelen
En snart 60 år lång tradition som genomfördes även 2013.
Under året har personer anställda i fas-3 sysselsättning inneburit att föreningen visserligen fått ett
visst ekonomiskt tillskott samt hjälp med vissa praktiska sysslor men att detta liksom tidigare år
samtidigt medfört att ordföranden och även andra, har fått engagerat sig i den dagliga verksamheten mer än vad som egentligen kan förväntas.

