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F05
Säsongen började lite stapplande i april på Skolans grusplan. Vi var många spelare redan från
början men ryktet spreds till fler fotbollsglada 05-tjejer och laget består idag av 20 spelare.
Ledar-/tränarstaben: Martin Ringbert, Maria Bohman, Maria Håkansson och Marcus Lundqvist.
Under vårsäsongen spelade vi i division 10 mot 7 andra lag och större delen av matcherna
slutade med vinst till vår favör. Vi hade fantastiskt roligt och det märktes att tjejerna tyckte det
var kul. Höstsäsongen deltog vi seriespelet – nu i en uppdelad division där vi mötte den övre
delen av de lag vi spelat mot under våren. Vi kämpade tappert i alla matcher men de slutade
dessvärre oftast med att vi drog det kortaste strået.
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F05
I slutet av augusti ställde vi upp i Ånäscupen och spelade 3 matcher utan att få in bollen i mål
en endaste gång! Nu fick vi verkligen känna på hur det är att utöva sport och vad viktigt det är
med fokus, träning, ödmjukhet och laganda. De där ”små marginalerna” gjorde sig påminda
många gånger med ribbträffar och ”stolpe ut” flera gånger. Mycket frustration och en del tårar
har visat sig men viljan att vara med har alltid funnits kvar!
Det har lossnat för många av tjejerna nu på slutet och många har visat hur mycket de vill hjälpa
laget att vinna och få bollen i mål! Fler vågar ”kliva fram” och fler tar ansvar för både anfall och
försvar.
Sista matchen för säsongen spelades på Thuledalens 5-mannaplan mot mammorna och
slutade 7-5 till tjejerna. ÄNTLIGEN lossnade det för laget! Det var stor glädje och lättnad hos
tjejerna att få avsluta säsongen med att VINNA.

F05
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F05

F05

Årets kompis
2013
Emilia Åhlin
”En tjej som alltid är schysst mot sina
lagkompisar. Hon är glad på träningar och
matcher – både i med- och motgång”
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F05

Årets raket
2013
Maja Backe
”Årets raket delas ut till en tjej som haft en fin utveckling
över året som gått.
Med ett bra engagemang på träningarna och med sin fina
inställning på matcherna, inte minst i slutet av säsongen,
har hon utvecklats väldigt mycket som fotbollspelare
under det gångna året”

F05

Träningspris
2013
Nelly Edin
”En spelare som under säsongen haft en hög
träningsnärvaro och visat fokus och
träningsvilja. Hon har föregått med gott
exempel och alltid med god inställning tagit
sig an den uppgift hon blivit tilldelad – både
vid träningar och vid matcher”
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P05
Började säsongen med 21 spelare, avslutar med 18. Två har slutat och en har flyttat.
Vi har spelat med två lag i samma serie, division 10. Total 26 matcher.
Vi har deltagit i 3 cuper. Där vi totalt spelat 37 matcher av 42 möjliga.
Vi har i cuperna totalt 1 seger, 2 andra plaster och en 3:e plats.
Höjdaren var nog när vi kom etta och tvåa i drakcupen, det var STORT!
Totalt har vi spelat 60 matcher uppdelat på två lag 40 – 6 – 10 (222-94) (saknas 4 matcher)

P05
Vi har genomfört 37 träningar med ett snitt på 15 st / träning
I slutet av Juli genomförde vi en mycket lyckad lägerdag på Hasselbacken, med tre träningar,
mat och bad.
Tränar-/ledarstab: Peter Blomqvist, Per Markström , David Smed och alltiallochefen Helena
Holmgren som varit spindeln i nätet kring alla annat.
Vi har jobbat med att ha små delmål inför matcher. Detta har varit något som fallit mycket väl ut
Inför nästa säsong tänker vi oss att anmäla två lag till div 9 A, då vi tycker vi står oss bra och
har sett en fantastisk utveckling på våra spelare. Vi ledare, tränare ser väldigt mycket framemot
framtiden!
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P05

P05
Årets snabbaste
Armas Markström 1-0 mot Lucksta på mindre än två sekunder, direkt efter första avspark..
Årets längsta
Armas Markström mål från egen planhalva som målvakt.
Årets första…….och enda…..nickmål
Jacob Lundberg.
Årets match
Finalen i drakcupen…..Matfors vit – Matfors blå.
Årets passning
Alla kan slå en bra bredsida.
Årets överraskning
Dinosaurierna var tvungen att kämpa så hårt för att hänga med i avslutningsmatchen.
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P05

Årets kompis
2013
Tomas Holmgren
”En spelare som är omtänksam och
juste, stöttar sina lagkompisar och är en
förebild för andra på och utanför plan”

P05

Årets raket
2013
Rasmus Wiklander
”Har i år utvecklats mycket och har
kämpat och gjort sitt allra bästa på ett
sätt som varit till nytta för laget”
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P05

Träningspris
2013
Erik Wallsten
”Kämpar och gör sitt allra bästa med
en otrolig energi både på träning och
match. Har också varit med på de
flesta träningarna”

F04
Under 2013 spelade flickor 04 med ett lag i Div 8 bestående av mesta delen flickor födda -04.
Resultatet har varit gott. Utvecklingskurvan på tjejerna har varit enorm under detta år som
flickorna har spelat.
Jonas Höglund, Linda Agås, Stefan Sundlöf och Magnus Sjöstedt har varit ledare/tränare för
laget.
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F04
F04 spelade 5 cuper under detta år.
Mid Nordic Indoor Cup i Timrå i mars - där gick det så där vi kan väl säga, att spela cup utan att
hinna med träningar innan är inte optimalt, dock bra kämpat av tjejerna och en bra start på
fotbollssäsongen. Gruscupen i Selånger på våren. Förlust i Semifinalen mot Selånger.
Äppelunda Cup där vi spelade fantastiskt bra, där vi också vann hela cupen på straffar mot
Selånger. Vårt eget Lilla@VM. Där vi tog silver, spelade fantastiskt bra men denna gång fick
Selånger revansch - på spännande straffar. Synd om tjejerna som så gärna ville vinna vår
egna cup, stolta tränare.
Vi var även med i Drakcupen. Efter helt fantastiskt slutspel som tog oss hela vägen till finalen
så blev det förlust på straffar - igen - mot Selånger. Lite bittert för stunden men nöjda och stolta
över silvermedaljen blev vi till sist ändå.

F04
En del av tjejerna har fått prova på att spela lite med flickor F02/03 i div 7 ( 7-manna ), där de
har varit jätteduktiga.
Målsättningen för 2014 är att tjejerna fortsätter att utvecklas till bättre fotbollsspelare både på
planen och utanför planen. Laget kommer att ha ett lag under säsongen där vi kommer att
spela 7-manna troligen i Div 7. F04 kommer att spela minst 3 cuper detta år varav ett är vår
egen Lilla VM. Alla ledare utom Stefan kommer att fortsätta.
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F04

F04

Årets kompis
2013
Wilma Åkerbring
”En glad och positiv tjej som skapar en
härlig känsla och roligt stämning i laget.
Hon bryr sig om och är kompis med alla”
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F04

Årets raket
2013
Tova Agås
”Den här tjejen visar ett intresse
genuint och viljan av att lära.
Hon har hög närvaro och ger allt
på träningarna”

F04

Träningspris
2013
Linnea Höglund
”En tjej som under säsongen gjort stora
framsteg, som vill, visar viljan att lära sig
och som visar att viljan ger resultat”
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P04
Truppen har under säsongen bestått av 15-16 spelare. 30 träningstillfällen har genomförts och
vi har haft 2 lag i seriespel i Division 9
P04 har deltagit i följande cuper: Mid-Nordic Indoor Cup, Diab Cup, Äppellunda Cup, LillaVM
och Drakcupen
Totalt har vi spelat 66 matcher (30 segrar, 26 förluster och 10 oavgjorda.

Största Cup-framgångarna är seger i Diab Cup samt 3:e plats både i Äppellunda Cup och
Drakcupen.

P04
Vi har haft ett jättebra samarbete med främst P05, men även P03, som vi lånat spelare av när
vi haft för få egna tillgängliga. Några av P04 spelarna har även fått chansen att spela 7-manna
med P03 vilket har varit kul för grabbarna.
Många har verkligen gjort stora framsteg i sommar både rent tekniskt men även blicken för
spelet. I slutet av säsongen spelade vi 6-6 mot Luckstas P03/04 lag i en 7-mannaträningsmatch
och då visade grabbarna verkligen att de är mogna för 7-mannaspel nästa sommar!
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P04

P04
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P04

Årets kompis
2013
Villiam Karlsson
”En spelare som alltid har positiv attityd
gentemot lagkamrater, tränare och föräldrar.
Han har lätt till skratt och peppar och
uppmuntrar laget i med- och motgång”

P04

Årets raket
2013
Melker Hellström
”Han kom in ny i laget i våras och visade
tidigt stort engagemang och vilja på
träningar och tar hela tiden stora kliv
framåt i sin utveckling”
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P04

Träningspris
2013
Neo Roberts
”Han är den spelare som haft högst
träningsnärvaro, som genomgående
visar bra attityd, engagemang och
alltid levererar på hög nivå”

P03
P03 har under året varit 22 spelare samt en ledarstab bestående av 4 tränare. Glenn Wallsten,
Lars Norrmen, Peter Westerlund, Hans Johansson och lagledare Camilla Källman.
Vi har deltagit med 2 lag i seriespelet med gott resultat. Vi hade 2 lag till spel i vår egen cup
Lilla VM och även 2 lag i Mid Nordic Cup.
I Mid Nordic Cup fick vi dessvärre möta varandra i åttondelsfinal. Vinnande laget gick sedan
ända fram till match om bronspengen. Dessvärre fick vi se oss besegrade av Alnö IF.
Under 2013 har vi spelat 55 cup och seriematcher fördelat på 2 lag. Vi har även tränat under
säsongen och inte bara spelat matcher, vi hann med 51 träningar innan vinter vilan.
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P03

P03
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P03

P03

Årets kompis
2013
August Westin
”Här har vi en kille som kommer till träning och match med
ett leende. Han går även oftast därifrån med ett leende,
och där emellan har han också ett leende.
En riktig glädje spridare och bra lagkompis som ställer upp
när det behövs.
Han har varit mycket målvakt i år men 2014 då ska han
även få vara forward”
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P03

Årets raket
2013
Olof Gahlin-Klockmo
”Här har vi en kille som redan på fotbollskolan visade
en vilja att man aldrig ska ge upp.
Vi ska in i kaklet varje träning och match är denna
spelares motto.
Med den iställningen med sig har han även i år
utvecklat sitt skott och passningspel med raketfart.
Behövs det en mur i buren kan vi även ställa honom i
målet. ”

P03

Träningspris
2013
Cosmo Roberts
”Årets träningspris går till en spelare som alltid försöker
göra sitt bästa och lära sig mer på varje träning.
Det var hårt ända in i mål mellan 2 spelare men till slut
hade han högst träningsnärvoro 2013.
Han har deltagit på 49 av årets 51 träningar.”
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F02/03
F02/03 hade 2 lag anmälda till seriespel 2013, ett i div 6A och ett i 7A, båda i 7-manna. Det var
jämna och bra matcher i båda divisionerna. Tjejerna har fortsatt att utvecklas på ett bra sätt. I
slutet av säsongen har några tjejer blivit utlånade till F01 och provat på 9-manna med gott
resultat. Samt har några 04:or spelat matcher med oss.
Vi har 27 tjejer med i truppen nu. Sedan förra säsongen har 5 st slutat och 3 st har börjat.

F02/03
3 cuper var vi med i 2013. Gruscupen i Selånger på våren där vi hade 2 lag med, där fick vi
med oss fairplay-bucklan med ett av lagen och fint spel av båda.
Vårt eget Lilla@VM där vi delade upp tjejerna efter ålder. Där kom F02 till b-slutspel och F03
gick och vann hela cupen för 3:e (!) året i följd. Starkt gjort, stolta tränare o tjejer.
I juli var vi med i Ljusdals Cup med ett lag. Efter helt fantastiskt spel cupen igenom så blev det
förlust på straffar i finalen mot hemmalaget Ljusdals IF. Lite bittert för stunden men nöjda och
stolta över silvermedaljen.
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F02/03
Vi som hjälpts åt som tränare är Elisabeth Gradin, Linda Bertilsson, Jonas Höglund, Magnus
Östman samt Tomas Karlsson.
Planerna inför 2014 är inte helt spikade än, men det blir troligast samma antal cuper. Under
våren kommer vi förmodligen att anmäla 2 st 7-mannalag till seriespel. Förhoppningen är att vi
ska kunna låta några spelare kunna gå upp och spela med F01 samt att några i F04 kommer
upp och provar med oss. Sudda ut gränserna lite mellan åldersgrupperna, vilket nog blir bra i
längden.

F02/03
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F02/03

Årets kompis
2013
Jennifer Gradin
”En tjej som alltid har lätt till ett leende
och har ständigt nåt bus på gång, vilket
bidrar till en positiv stämning. Ser och
pratar med alla i laget”

F02/03

Årets raket
2013
Alva Sundlöf
”En tjej som har tagit ett jättekliv på
fotbollsplanen denna säsong. Har
utvecklat en bra blick för spelet, och visar
fortsatt ett stort intresse och
engagemang”
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F02/03

Träningspris
2013
Felicia Karlsson
”En tjej som ger allt i alla situationer på
träning och match. Visar en stark vilja,
har en jättebra inställning samt missar
sällan nån träning”

P02
LEDARE: 5 tränare och en lagledare.
TRUPPEN: Nya spelare började under vårsäsongen och
truppen ökade från 26 till 29 aktiva P02:or. Inför
höstsäsongen tog några spelare paus, samtidigt som några
spelare från P01 började träna och spela med laget. I slutet
av säsongen bestod truppen av 29 spelare. God uppslutning
på träningarna under hela året.
MÅLSÄTTNINGEN har varit att behålla bredden, skapa god
sammanhållning och laganda i kompisgänget och genom
detta försöka undvika att tappa spelare i denna tidiga ålder.
SERIESPEL: I starten av vårsäsongen spelade ett lag i div
6D och ett lag i div 6B. Under höstsäsongen spelade båda
lagen i samma division, 6D .
CUPSPEL: Lagen deltog i tre cuper under säsongen.
SÄSONGSAVSLUTNING: Genomfördes på Himlabadet. Även
spelare som tagit paus under säsongen bjöds in till
avslutningen.
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P02
Matchning av truppen i siffror
• Selånger gruscup: 3 matcher per lag = 6 matcher
• Lill@VM: 5 matcher per lag = 10 matcher
• Ljusdalscupen: 5 matcher per lag = 10 matcher, ena laget blev 3:a i cupen.
• 11 seriematcher per lag = 22 matcher
• Spelare har lånats ut till flera seriematcher med P03:s lag och till en match med P01:s trupp.

P02
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P02

P02

Årets kompis
2013
William Segervald
”En schysst kille som alltid har glimten i ögat.”
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P02

Årets raket
2013
Alfons Nordell
”Började spela som målvakt under denna
säsong och har på kort tid
utvecklat stor trygghet och
spelskicklighet”

P02

Träningspris
2013
Amos Melkersson
”Ger alltid 100% på träning och match,
visar att han vill lära sig mer hela tiden.”
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F01

F01
Verksamhetsberättelse F01

26

2014-03-23

F01

Årets lagspelare
2013
Julia Holmgren
”Med ett glatt humör och ett vänligt sinne har hon stöttat
sina lagkamrater både på och utanför planen!”

F01

Årets raket
2013
Ella Olsson Hugg
”Med en vilja utöver det vanliga har hon
utvecklats mycket som spelare och visat
de andra tjejerna att man aldrig skall ge
upp när man kämpar på träning och
match!”
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F01

Träningspris
2013
Sofie Nilsson
”Utöver en ständig närvaro på träningar
och matcher visar hon en stor vilja att
lära sig nya saker, en entusiasm att
träna och spela oavsett vilken roll hon
blir tilldelad.”

P99-01
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P99-01

P99-01
Verksamhetsberättelse P99-01 2013
Vi har varit 29 pojkar födda 1999-01 på träning under året.
Träningen startade i januari månad med löpning och styrketräning i brottarhallen och
med Jörgen Lindahl som pådrivare, samt att vi har även tränat på Trim och som
fystränare denna gång var Caroline Norrmèn.
Vi har under året tränat 2 gånger i veckan och spelat med 2 lag i seriespel
11-manna och 9-manna.
Vi deltog i Futsal med P00/01 med stor framgång där vi endast förlorade en match.
Vi har även med blandad framgång deltagit i Selånger Gruscup med P01.
Hudik cup deltog vi med 2 lag P99/00 & P01 och P99/00 åkte ut i slutspel.
P01 gick till final där Stockholmslaget Stensätra IF blev för stort motstånd.
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P99-01
Verksamhetsberättelse P99-01 2013 forts.
Lilla VM så gick P01 även där till final, men där man mötte Selånger som visade sig vara
en allt för svår motståndare.
Drakcupen deltog P99/00 och åkte lite snöpligt ut i första matchen i slutspelet.
I seriespelet har vi prioriterat spelförståelsen och vi har utvecklats i rätt riktning med
stor tyngd på passningsspelet. Resultatet blev riktigt bra – vi spelade en effektiv och fin
fotboll och var nog ganska jobbiga att möta.
Ledare under året har varit….
Anders Spjut Tränare
Anders Johansson Tränare
Per Horneij Tränare
Lars Nilsson Tränare
Maria Modig Lagledare/Hemsida
Kari Petrusson Lagledare
Jörgen Lindahl Fystränare
Caroline Norrmèn Fystränare

P99-01

Årets lagspelare
2013
Wille Johansson
”Det här är en kille som alltid ställer upp för laget och
för spelarna och kompisarna, han vågar vara spontan och
sig själv och sprider det gärna vidare…”

30

2014-03-23

P99-01

Årets raket
2013
Hampus Svensson
” Årets raket går till en kille som har tagit ett jättekliv i utvecklingen
– och från den här säsongen är en spelmotor som snackar, styr och
alltid är spelbar…”

P99-01

Träningspris
2013
Axel Drewsen
” Träningspriset går inte bara till den som har tränat mest, utan han
har alltid en bra inställning på träning och matcher. Med den
inställningen så kommer han att fortsätta att utvecklas till en riktigt
bra fotbollsspelare.”
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F99-00

F99-00
Verksamhetsberättelse säsongen 2013
Matfors IF F99/00 redovisar härmed sin verksamhetsberättelse för säsongen 2013.
Den gångna säsongen var vi 4 ledare som tränade och guidade 15 glada tjejer.
Träningsverksamheten:
Vi började försäsongen med löpträning på Sörforsvallen i Lucksta tillsammans med
LUMA laget. Vi hade även löpträning i Matfors tillsammans med F-98 och vid ett par
tillfällen inomhusträning i olika sporthallar i kommunen. Våra tjejer hjälpte också F-01 i
vissa matcher i deras Futsalserie. I mitten av april började vi utomhusträningen, först på
grus och sen senare på gräs, och tränade 2 ggr i veckan. Tjejerna kallade även varandra
till egna träningar när de blev extra sugna.
Seriespel:
Tjejerna spelade säsongen 2013 i division 3 (11-manna). Vi har också "lånat" ut spelare
både uppåt och nedåt till F-01, F-98 och damlaget. Ett samarbete fanns också mellan
Lucksta IF och Matfors IF under 2013, då med ett LUMA lag. Vi spelade då med detta lag
i division 4 (9-manna).
Cupspel:
Året 2013 innefattade 2 cuper för vår del. I början av februari spelade vi Intersport Cup i
Nordichallen och i slutet av juli åkte vi till Umeå för spel i Umeå Fotbollsfestival. Ett par
fantastiskt varma och roliga dagar med mycket skratt och glädje.
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F99-00
Verksamhetsberättelse säsongen 2013 forts.
Övrigt:
I april hade vi tillsammans med LUMA laget en Kick-off med övernattning på
Sörforsvallen. Dagen började med träning ute på grus med bl.a. teknikövningar. Efter
träningen lagades det mat tillsammans och avslutades med musiktävling och film.
Under sommaren hade vi under en dag ett litet dagläger på Thulevallen. Vi tränade på
olika teknikövningar, fixade några team bildande övningar, lekte lite lekar och grillade
korv.
Säsongsavslutningen höll vi på Södra Berget där några rafflande matcher bowling
genomfördes och hamburger buffé stod på menyn.
Matfors den 25/2 2014
Mikael Andersson, tränare
Åsa Björklund, tränare
Ulf Söderberg, tränare
Ann-Sofie Solberg, lagledare

F99-00

Årets lagspelare
2013
Vilma Björklund
”En tjej som alltid peppar laget, skänker en hjälpande hand
och är mån om att ingen hamnar utanför”
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F99-00

Årets raket
2013
Sara Lindblom
”En tjej som under säsongen utvecklat sin speluppfattning
och blivit mer fysisk och tuffare i sin spelstil”

F99-00

Träningspris
2013
Ebba Altevid
”En träningsvillig tjej, som lyssnar uppmärksamt och som
har fokus i blicken och på träningen”
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Pojkjunior

Pojkjunior
Verksamhetsberättelse
Först ska det sägas: Säsongen 2013 har varit en fantastisk rolig säsong!
Vi har de senaste 2 åren haft det tungt på flera plan. Många förluster. Spelare
och ledare som hoppat av med bristande motivation. Halvdålig inställning,
mycket skador och låg moral på vissa håll. Den senaste säsongen föll dock allt
på plats.
Vi har varit en rätt liten trupp. 19 st spelare fick oss i början att känna oss osäkra
på hur det skulle se ut med närvaro på träningar och matcher. En osäkerhet som
dock vändes i ren lycka. Träningsnärvaron bland dessa 19 killar har varit helt
fantastisk. Och med närvaron har även resultaten kommit. För första gången på
några år har vi framförallt vunnit matcher som vi tidigare har förlorat. Och vi har
vunnit dom tack vare en härlig inställning och ett go i laget. Grabbarna har vågat
misslyckas på träningar och matcher men även lärt sig av det.
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Pojkjunior
Verksamhetsberättelse forts.
Vi började, som vanligt, rätt dåligt på vårsäsongen. Vi bytte till ett 3-5-2-system
efter ett par matcher där vi fick hålla i bollen mer och styra. Under hösten kom så
även vinsterna. Segern mot Kuben borta i början av september, trots underläge
med 2-0 tidigt, hör till höjdarna. Vinst 3-2 till slut. Vi placerade oss 3:a i serien.
Mycket bra!
Vi valde i gruppen att i år inte deltaga i ngn cup, utan istället åka iväg på
fotbollsresa till London i november. Säsongen avslutades också där med en riktig
höjdarresa. 3 ledare och 18 spelare mitt i världens metropol. En resa där killarna
skötte sig exemplariskt. Säsongen 2013 har varit lärorik på många plan.
Vi vill slutligen tacka Sebastian Horneij för åren med oss när han nu försvinner
upp i a-laget.
/Stefan, Fredrik, Janne och Peter.

Pojkjunior

Årets lagspelare
2013
Douglas Haglund
”Denne tjomme har under 2013 definitivt varit en av våra
jämnaste spelare med ett uppoffrande spel och en starkare
inställning i sitt spel än tidigare. Men han är även härlig att
ha omkring sig både på planen och utanför. Dessutom en
som bryr sig om alla andra killar. Många klassiska
kommentarer har han också fällt under året så hans ledare
har skrattat sig tårögda. Du är en härlig kille!”
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Pojkjunior

Årets raket
2013
Jens Hallberg-Edlund
” Denne kille har under 2013 exploderat i rätt riktning.
Fotboll har varit fantastiskt kul igen och i rätt omgivning
har han verkligen tagit för sig. En lagtänkande kille som
både fungerat som städgumma och dirigent på mittfältet.
Även belönats med att få deltaga i landskapslaget. Det har
varit en fröjd att se dig i år”

Pojkjunior

Träningspris
2013
Victor Drewsen
” Går till den kille som sällan eller aldrig missar en träning.
Hans utvecklingskurva har varit enastående och han är en
grym lagspelare. Vågar numer även dirigera på planen,
precis som vi vill att våra backar ska göra.”
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Pojkjunior

Silverbollen
2013
Elias Johansson
”I en ohyggligt jämn juniortrupp tillfaller i år Silverbollen en
kille som sätter laget framför jaget. har inte spelat särskilt
länge på sin nuvarande position och har opererat lite i det
tysta tidigare men hörs nu än mer. Stark som en oxe och
dessutom väldigt snabb. Har under året gjort många
matchavgörande fläkningar som räddat poäng åt laget. Nu
gör han sin sista juniorsäsong, denne mittbacksgigant.”

Pojkjunior

Skyttekung
2013
Oscar Åsberg
”Juniorlaget vill även uppmärksamma 2013 års
skytteligavinnare med xx fullträffar div 2 ungdom”
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Flickjunior

Flickjunior
Verksamhetsberättelse Januari - Juni
Januari
# Startade med inomhusträning i sporthall, fysträning på TRIM och löpning utomhus
# Vi hade ett spelarmöte
Februari
# Inomhusträning + löpning
# Föräldramöte
Mars
# Inomhusträning + löpning
April
# Utomhusträningen på grus startade 9/4
Maj
# Seriestart för Div 3 dam den 2/5 och Div 1 ungdom den 5/5
# Målvakten i damlaget kör målvaktsträning en gång i veckan. Det är mycket uppskattat!
Juni
# Vi hade en myskväll med laget då vi fikade och tittade på damernas EM tillsammans.
# Serieuppehåll, men vi fortsatte med träningarna.
# Våra arbetsuppgifter under lilla VM var försäljning av godisremmar och glass. Mycket
passande uppgifter för vårt lag, då våra tjejer är så stora nu att de kan arbeta själva. Det
kan vara bra att ha det i åtanke när man gör arbetsschemat, att man fördelar ut de
uppgifter som spelarna kan klara själva på de äldre lagen.
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Flickjunior
Verksamhetsberättelse Juli - November
Juli
# 14-20 juli deltog vi i Gothia Cup. En mycket lyckad cup både på och utanför planen.
Resultatmässigt är vi nöjda då vi gick till A-slutspel. Både spelare och ledare fick ett
minne för livet. Vi kan varmt rekommendera de yngre lagen att ha som mål att komma
iväg på Gothia när de blir lite äldre.
# Efter cupen hade vi två veckors uppehåll.
Augusti
# Träningarna startar igen, 2 ggr/vecka på planen och 1 ggr/vecka på TRIM
# Vi hade en teambuildingkväll med lite problemlösning, grillning och annat skoj.
# Serierna startar igen.
September
# Serierna klara. Det blev en tung höst för oss med mycket matchande i flera olika serier.
Den enorma spelarbristen som uppstod gjorde att vi först skulle köra vår egen serie, Div
1 ungdom. Sen skulle vi fylla på med spelare både till Div 3 ungdom, Div 3 dam och Div 2
dam.
Detta ledde till att det blev dåliga resultat i alla serierna.
# 27/9 hade vi avslutning med 3-rätters middag, lekar och annat på Rude Skola.
Oktober
# Uppehåll
November
# Körde igång löpning utomhus tillsammans med dam.

Flickjunior
Verksamhetsberättelse December
December
# Efter möte med några medlemmar från styrelsen tog vi gemensamt ett beslut att kliva
upp med hela truppen och bilda nästa års damlag.
# Under året som gått har vi tappat en spelare, som valt att satsa på sin andra idrott där
hon är mycket framgångsrik.
# Vi har haft mycket olika skador under året, på flera av våra tongivande spelare.
# Vi har varit två tränare i laget, Ulrica Nilsson Böös och Elisabeth Gradin. Kassör är
Camilla Lundgren.
2014
# Vår målsättning inför 2014 är att svetsa samman den nya dam-truppen genom att ha
mycket teambuilding och skoj tillsammans. Det tror vi är grunden för att kunna lyckas på
planen. Därifrån kommer vi att bygga vidare och jobba mycket med spelförståelse och
teknik. Vi kommer att utgå från herrarnas koncept IUP – Inställning, Utveckling och
Prestation – under den kommande säsongen.
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Flickjunior

Årets lagspelare
2013
Ida Segervald
” Går till en spelare som sprider glädje i laget. Även om det går
tungt så peppar hon sina lagkamrater.
Är glad, trevlig och vågar vara sig själv. En riktig kanontjej!”

Flickjunior

Årets raket
2013
Sara Nordström
” Går till en spelare som har tagit ett jättekliv under året. Från att
ha varit lite försiktig, så har hon nu blivit en riktig krigare. Hon har
även fått chansen att ta steget upp i plan, och gjort det med bravur”
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Flickjunior

Träningspris
2013
Matilda Gradin
”Går till en spelare som har hög träningsnärvaro.
Har även deltagit i extra träningar utöver det egna lagets.
Hon visar vilja att lära sig mer och utvecklas på sin position.”

Flickjunior

Skyttekung
2013
Hanna Brunnström
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Flickjunior

Silverbollen
2013
Hanna Nilsson Böös
”Går till en spelare som alltid ställer upp för laget, har en hög
lägstanivå och en bra inställning. Hon har hög träningsnärvaro vilket
också är en bra grund för att fortsätta att utvecklas till en stabil
seniorspelare.”

Herr
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Herr
Verksamhetsberättelse
Årets division 5 och 6 slogs under våren ihop och spelades som en grundserie med 16
lag. De 8 bästa lagen gick till höstfemman och gjorde upp om två platser till division 4.
Matfors slutade på 7:de plats i grundserien i en väldigt tight tabell där det endast skiljde
5 poäng upp till 1:an Granlo BK.
Under höstfemman var ”Brukets blå” bäst när det gällde och tog in poäng efter poäng på
topplagen. Inför sista omgången så var MIF nästan ikapp men det krävdes vinst mot IFK
Sundsvall 3 samtidigt som redan uppflyttningsklara Granlo måste besegra Ånge 2 i sin
match. Granlo gjorde en kanonmatch och vann med 1-0 mot ett starkt Ånge som vid
oavgjort hade följt med Granlo upp i fyran. Nu blev det istället Matfors som genom vinst
med 2-0 mot IFK Sundsvall 3 på Norrporten Aarena knep andra platsen.
Jublet som utbröt på Norrporten när resultatet från Granlomatchen kom hördes nog
ända hem till Thulevallen!

Herr
Verksamhetsberättelse forts.
Alla involverade har gjort ett kanonjobb både på och utanför planen. Vi har inte bara
jobbat hårt för att utvecklas som individer och som fotbollslag utan också för att komma
på rätt köl med vår ekonomi. Spelarna har gjort ett jättearbete med att hjälpa till på olika
sätt. T.ex. så har herrlaget tillsammans med damlaget lagt ner många timmars arbete på
att fräscha upp Thulevallen. När vi nu summerar säsongen så har vi helt klart tagit flera
steg i rätt riktning.
Här vill vi rikta ett tack till styrelsen som driver utveckling och samarbete i föreningen.
Det är så mycket roligare när vi är flera som hjälps åt så inte några enstaka individer ska
göra allt. Inom herrsektionen har vi som ambition att hitta avgränsade uppgifter som en
person kan ta ansvar för så att man inte ska känna att man drunknar och får göra allt
möjligt säger Ulrik Norberg, sammakallande för herrsektionen och tillika assisterande
tränare.
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Herr
Verksamhetsberättelse forts.
Är det fler som vill vara delaktiga och bidra med någon uppgift så är ni mer än välkomna.
Ju fler vi är som hjälps åt desto enklare och roligare blir det.
Att få vara delaktig i den utveckling och kamratskap som det innebär att vara en del av
laget/föreningen när vi når framgång är få förunnat och årets säsong är en sådan som
man minns med glädje. Nu har vi energi för att fortsätta arbeta med utveckling under
kommande säsong. – säger Lars ”Laban” Andersson, huvudtränare.
Värt att betona är att samtliga spelare i årets herrtrupp är har spelat ungdomsfotboll i
Matfors IF vilket ligger i linje med föreningens ambition, d.v.s. att utveckla egna spelare.
Herrlaget avslutade säsongen med en glamorös fotbollsgala på Hotell Knaust där priser
delades ut inom 11 olika kategorier.

Herr

Silverbollen
2013
Johan Bergström
”Genom positiv attityd, hårt arbete och vägvinnande spel
Har den här spelaren varit ett föredöme
och i mycket stor utsträckning bidragit
till lagets utveckling och prestation"
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Dam

Dam
Verksamhetsberättelse
Tillbakablick över säsong 2013
Inför denna säsong gjorde Svenska fotbollsförbundet om seriesystemet för dam där man
skapade en ny serie Elitettan istället för 2 st serier (Norra och Södra). Man ville spetsa till
eliten så att säga. Vi i Matfors IF fick erbjudande att spela i div 2 södra Norrland med lag
från Medelpad (Alnö IF 2, Matfors IF), Hälsingland (Ljusdals IF, Moheds SK, IF Team
Hudik, Bollnäs GIF FF, Edsbyns IF FF) och Gästrikland (Valbo FF, Hille IF, Stensätra SK). Vi
tackade ja efter att ledare och spelare hade pratat ihop sig och kom fram till att det
skulle vara en bra utveckling för damlaget, vi visste att de skulle bli mycket tuffare
matcher med relativa långa resor och spelarna var beredda på det. Dessutom har vi
också ett andra lag i div 3 där de som inte spelade i div 2 matchen skulle få matcher samt
några från de yngre lagen få prova på seniormatcher.
Vi har under hela säsongen försökt spela en rolig och attraktiv fotboll, där bollen skall
spelas efter marken genom alla lagdelar i både div 2 och div 3 lagen. Under vårsäsongen
när alla kunde vara med (vissa kunde inte vara med pga. av jobb och studier) så kunde vi
ta poäng mot de flesta lagen, men vi hade svårt att vinna de rätta matcherna samt
stänga matchen. Vi tappade minst 5 poäng under de sista 10 min.

46

2014-03-23

Dam
Verksamhetsberättelse forts.
Detta beror på många olika saker som att vi försökte att spela fotboll samt att många
spelare har arbeten så man inte kan vara med i alla matcher och träningar. Inför hösten
så hade vi fortfarande chans att hänga kvar i div 2. Men spelet fungerade inte riktigt
samt vi kom in i en ond cirkel med dålig närvaro på träningar samt till matcher och detta
visade sig tyvärr i matcherna under hösten. Dock har vi försökt att spela en rolig och
attraktiv fotboll som vi vill fotboll skall spelas och inte ha alla 11 spelare nere i försvaret.
Div 3 laget hade det tungt hela säsongen då laget hade alltid nya spelare till varje match.
Det positiva med säsongen är att många spelare från de äldre ungdomslagen har fått
prova på att spela seniorfotboll.
Tyvärr så kommer tränarna och ledarna sluta efter säsongen. Så vi söker efter nya
tränare och ledare till säsongen som kommer. Vi i Matfors IF vill tacka Peter Broman,
Thomas Jacobsson, Christian Nyberg och Jesse Staaf för deras arbete under säsongen
och tidigare säsonger. Det kommer säkert att finnas några spelare som kommer att prova
på att spela i någon annan klubb nästa säsong. Förhoppningsvis så blir de flesta kvar och
att det kan komma någon ny spelare till klubben. Det positiva är att det finns många bra
spelare som kommer ifrån våra egna ungdomslag och förhoppningsvis kommer många
att ta ett kliv in i vårt damlag.

Dam
Dam har valt att inte dela ut några priser på årsmötet 2014
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