
Genarps IF: Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2008 
 
Styrelsen har under år 2008 haft följande sammansättning: 
 
Ordförande  Lennart Ponsler 
Vice ordförande Annika Hallin 
Kassör   Elena Jakobsson 
Sekreterare  Nils Danielsen 
Ledamöter  Carl-Erik Lindroos, Anna Schönander, Anders Nilsson 
Suppleanter  Daniel Hansson, Christian Karlsson, Caroline Andersson 
Adjungerad  Gert Jacobsson 
 
Revisorer:  Bertil Larsson, Maria Emland 
 
Allmän information om verksamheten 
Kansliet har under året varit öppet på torsdagar mellan 17.00-21.00. Gert Jacobsson har under 
verksamhetsåret ansvarat för kansliet. Det bör noteras att kansliets öppettider har ökat med en 
timme jämfört med tidigare år. 
 
Föreningen har under året haft 13 lag i regelbunden tränings- och serieverksamhet, 10 av 
dessa har varit ungdomslag. Seniorverksamheten har varit ett A-lag och ett U-lag på 
herrsidan. Föreningen har även haft ett Oldboyslag för herrar. Under året har föreningen 
börjat med träningsverksamhet under lekfulla former för pojkar/flickor födda 02 och 03. Det 
gör att föreningen arrangerar verksamhet för totalt 15 lag. 
 
Vidare bedriver föreningen Bouleverksamhet under avspända former.  
 
Föreningen har 456 registrerade medlemmar, vilket är 28 fler jämfört med 2007 då antalet 
angavs till 427. Medlemsintäkterna uppgår till lite drygt 108 tkr, vilket är en ökning jämfört 
med föregående år då medlemsintäkterna var knappt 95 tkr.  
 
Insamling av prylar till föreningens traditionella loppmarknad har liksom tidigare år pågått 
under hela året och kulminerade i slutet av augusti med en som vanligt lyckad 
försäljningshelg. Stort tack till Uno Andersson och alla andra som varit behjälpliga med 
genomförandet av insamling och försäljning. 
 
Den 18 oktober hade föreningen sin sedvanliga årsfest på Medborgarhuset. En uppskattad 
tillställning med trevligt sällskap, god mat och dans. Festens deltagare är tacksamma för det 
arbete som festens arrangörer lagt ned. 
 
Under året har äntligen föreningen fått flera efterlängtade omklädningsrum för 
ungdomsverksamheten. Dessa nya omklädningsrum har placerats intill befintliga sådana på 
B-planen. 
 
Föreningens ekonomi är solid, verksamheten visar på ett överskott på drygt 170 tkr. 
Överskottet från år 2008 kommer att tillföras seniorlagen och ungdomslagen enligt tidigare 
styrelsebeslut.  
 
 
 



Seniorverksamhet herrar 
Föreningens seniorer arrangerade under försäsongen ett träningsläger i Danmark. Föreningens 
seniortränare under året har varit Rickard Koffed assisterad av Mats Einbjörn. Christer 
Sjöberg har varit ansvarig för U-laget. Daniel Andersson har fungerat som målvaktstränare. 
Niklas Wahlqvist har varit massör under året. 
 
Lagledare för A-laget har varit Uno Lindén och Lars-Håkan Johansson och motsvarande 
funktion för U-laget har utövats av Lennart Ponsler, Gustav Lindelöf och Johan Sjöstedt.  
 
Föreningens representationslag genomförde en strålande säsong och kämpade länge om 
seriesegern i division 4 södra. Det slutade med en tredjeplats med totalt 39 p (52 gjorda mål 
och 27 insläppta), 2 p före fyran Oxie IF och 3 p efter BW90 som klarade kvalplatsen. 
Segrade gjorde MF Pelister på totalt 44 p. Föreningens U-lag spelade i Herrar reserv division 
2 sydvästra och där gjorde laget ett bra år genom att placera sig på femte plats, segrade gjorde 
Oxie IF. Föreningens Oldboyslag placerade sig på femte plats i Sydvästra B. 
 
Då representationslaget på herrsidan under året varit ett av topplagen inom division 4 och 
genom att U-laget befäst sin division 2 reservstatus måste säsongen 2008 betraktas som en av 
de mest framgångsrika för föreningen.  
 
1.575 åskådare (143/match) har bevistat representationslagets 11 hemmatcher vilket är 291 
fler jämfört med föregående år (1.284 st, 116/match) Antalet försålda årskort uppgick till 47 
stycken (lika många som föregående år). 
 
Ungdomsverksamhet 
Daniel Hansson har haft under året varit ansvarig för klubbens ungdomsdomare. Under året 
har alltfler flickor från F15 dömt både pojk- och flickfotboll. Vidare har ett antal 
ungdomsdomare fått föreningsbehörighet varför de kunnat döma även på P15 eller F16 nivå. 
 
De ungdomslag som bedrivit organiserad träning och serieverksamhet har varit organiserade i 
följande åldersgrupper på pojksidan: P15; P13; P11; P10 och P9.  
 
På flicksidan har lagen varit formerade enligt följande: F15; F13 och F10. 
 
I de yngsta åldersklasserna har lagen bestått av både pojkar och flickor, nämligen P/F8 och 
P/F7. 
 
Vidare har klubben, som tidigare angivits, startat upp träningsverksamhet för årsklasserna 
2002 och 2003. 
 
Under försäsongen anordnade F15, F13 och P13 ett gemensamt träningsläger i Danmark. 
Speciellt glädjande var ungdomarnas fina uppträdande och inställning under hela lägertiden. 
 
Resultatmässigt har ungdomsfotbollen haft goda resultat. Klubben kan visa upp två stycken 
seriesegrare, nämligen P15 och F10. I åldersklassen P15 är serien organiserad som en hel 
sådan med hemma och bortamöten för alla deltagande lag. Seriesegern för P15 är speciellt 
glädjande då det visar att det finns en god återväxt som på både kort och lång sikt kan 
medverka till att unga spelare kan slussas vidare upp i seniorverksamheten. Vissa av P15 
spelarna har redan prövat på U-lagsspel. F10 vann sin höstserie och det är mycket positivt att 



föreningen även kan visa upp framgångar på flicksidan. Under vårsäsongen vann dessutom 
P11 sin vårserie. 
 
Under sommaren deltog P15 i Gothiacup och de nådde ända fram till kvartsfinal i B-
slutspelet. Under turneringen bärgades vinster mot erkänt bra ungdomslag. Vidare har många 
ungdomslag deltagit i ett stort antal andra cuper under året. 
 
Första veckan efter skolslut genomfördes Fotbollsskola för våra yngre spelare. 
 
Avslutningsvis, vill styrelsen tacka alla medlemmar, lagledare och tränare som med stor 
hängivenhet utför det ideella arbete som är ryggraden i varje fotbollsförening. Styrelsen vill 
också rikta ett varmt tack till alla våra sponsorer som är en förutsättning för att föreningen ska 
kunna utvecklas på ett positivt sätt. 
 
Genarps Idrottsförening 
Styrelsen      


