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SÄSONGEN 2021
Pandemin har gjort ett stort avtryck på verksamheten och alla har fått anpassa sig till nya förutsättningar. Året
startade som året innan, och trots restriktionerna, såg vi framemot en grym fotbollssäsong med en massa roliga
aktiviteter. Men de sedvanliga arrangemangen som föreningen anordnar ställdes in allt eftersom året fortgick.
Föreningen har gjort ett enormt arbete och lyckades genomföra bilbingon, som har vart väldigt uppskattat runt
om. Rimbo Cup och Rimbo marknad ställdes in även i år.

EKONOMISKT RESULTAT
Fotbollssektionen redovisar för tredje året i följd ett negativt ekonomiskt resultat, - 224 104 kr. Det är bättre än
budget och föregående år, mycket tack vare att bilbingon kunde genomföras vilket genererade viktiga pengar
till sektionen.
De ekonomiska konsekvenserna av Corona pandemin är påtagliga för sektionen eftersom sektionens största
intäktskälla är sommarcupen som nu inte kunnat genomföras under två år.
Fullständig redovisning finns i sektionens årsredovisning.

STYRELSE
Beatrice Lindgren

ordförande

Tommy Engström

ledamot

Jonathan Sandblom

ledamot

Linda Jöngren

ledamot

Leif Alfredsson

ledamot (t.o.m. juli 2021)

Elliot Isaksson

ledamot (fr.o.m. okt 2021)

Fotbollssektionens styrelse har haft 15 protokollförda sammanträden.

UTMÄRKELSER
Svante Björklunds hederspris utses till en person i verksamheten som gjort något extra ordinärt utöver det
vanliga eller som styrelsen anser bör få extra uppvaktning. Årets hederspris gick till Kristian Nylund
(ungdomsansvarig), med motiveringen; Kristian har tagit på sig stort ansvar, och har med ett Rimbo IF hjärta
förbättrat ungdomssidan, framför allt sammanhållningen och kommunikationen. Trots flera uppdrag har
Kristian gett vår förening mycket energi och stöttat oss/ungdomarna på ett extra ordinärt sätt.
Styrelsen tog under året fram ett nytt hederspris; Årets ungdomsledare! Syftet är att lyfta upp våra
ungdomsledare, som alla gör ett stort och viktigt arbete. Vi kommer att fortsätta med dessa två priser även
kommande år och priserna kommer att delas ut på ungdomsavslutningen varje år. Årets ungdomsledare gick till
Christer Jansson, med motiveringen: Christer har tillsammans med övriga ledare för P06/07 visat ett stort Rimbo
IF hjärta. Christer har hela tiden vart positiv och stöttat spelarna enormt. Christer har drivit två pojklag, både
som tränare och lagledare, och inte bara visat stort engagemang utan även vunnit en serie, och slutat två i den
andra.
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DAM
Säsongen 2021 spelade damlaget i div. I Norra Svealand. Först i
den sista och direkt avgörande omgången säkrade laget
kontraktet och slutade på en åttonde plats i serien.
För andralaget gick det desto bättre, efter att man vann den
direkta seriefinalen hemma mot Gimo IF FK i den sista
omgången med 2–1 tog laget hem seriesegern i div. III.
Inför säsongen anslöt Stefan Thorström till ledarstaben från
föregående säsong med Torbjörn Strandberg och Patrik
Simonsson.

HERR
Herrlaget hade ett turbulent 2021 och var inför säsongen
anmält till div V. Men efter att ha lämnat WO till två av de
tre inledande matcherna blev laget uteslutet ur serien och
laget lades ner.
Tränare 2021 var Niklas Alfredsson och Kent Myhr.

UNGDOM
Sammanlagt var femton lag anmälda till serie- och poolspel
under 2021 vilket är något fler än föregående år. Intresset var
stort när årets nya lag startades upp och många nya killar och
tjejer har nu börjat spela fotboll.
Två av ungdomslagen vann sina respektive serier, P04/05
segrade i P16-17 Grund och P07 var obesegrade i P14 Grund 3.
Även om resultaten inte är det primära är det ett kvitto på de fina
prestationer som lagen stod för vilket genererat utveckling hos
spelarna.
Det var givetvis ett annorlunda år även 2021 då även detta
år spelades enbart som en höstsäsong på grund av den
rådande pandemin. Vi hoppas givetvis att läget ska
förbättras inför kommande säsong så vi kan anordna vår
egen sommarcup men också att våra lag kan åka iväg på
cuper och att vi kan arrangera andra aktiviteter som samlar
våra medlemmar.
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LEDARE UNDER 2021
Nedan redovisas de ledare som varit aktiva i respektive lag under året.
DAM
Torbjörn Strandberg
Patrik Simonsson
Stefan Thorström
Erkki Simonen
Olivia Palmquist
Lennart Larsson
Isabelle Lide
Göran Boström

Tränare
Tränare
Tränare
Lagledare
MV tränare
Ledare
Fystränare
Materialare

F06/07
Sanny Pettersson
Magnus Göthe
Micke Karlsson
Kristian Nylund

Tränare
Ass. tränare
Ass. tränare
Lagledare

F08/09
Juan Villar Moya
Fredrik Bevö

Tränare
Tränare

F10/11
Joakim Jonsson
Fredrik Gillsberg
Kathrin Folkesson
Emma Nilsson

Tränare
Tränare
Lagledare
Lagledare

F12
Joakim Jonsson
Andreas Lindi
Kathrin Folkesson
Fredrik Johansson

Tränare
Tränare
Lagledare
Ledare

F14/15
Andreas Pålgård
Amanda Mattsson
Linus Sundström

Tränare
Tränare
Tränare

P11/12
Andreas Mattsson
Tommy Engström
Robert Hammargren
Bartosz Olech

Tränare
Tränare
Tränare
Tränare

P14
Ingela Björling
Oscar Salo
Britt-Marie Thörnqvist
Kristian Nylund

Tränare
Tränare
Ledare
Ledare
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HERR
Niklas Alfredsson
Kent Myrh
Viktor Flemström

Tränare
Ass. tränare
MV tränare

P04/05
Patrick Bäckman

Tränare

P06/07
Christer Jansson
Andreas Samuelsson
Daniel Pålsson
Patrik Simonsson
Tomas Arctaedius

Tränare
Ass. Tränare
Ass. tränare
MV tränare
Fystränare

P08
Jonathan Sandblom
Abdul Azim Omarin
Magnus Karlsson

Tränare
Ass. tränare
Ledare

P09
Rickard Nihlen
Harriet Vikner

Tränare
Lagledare

P10
Anders Svanholm
Robert Andersson
Javier Pirfano

Tränare
Ass. tränare
Ass. tränare

P13
Daniel Wejdin
Ayman Aljawad
Christoffer Blomberg

Tränare
Ass. tränare
Lagledare

P15
Fredrik Alvarado
Giovanni De Civita
Joakim Hjort
Kristofer Sigurdson

Ledare
Ledare
Ledare
Ledare
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SERIESPEL SÄSONGEN 2020
Dam div I Norra Svealand

Dam div III

Herr div V
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P16/17 G (Pojkar 2004/2005)

P15 G2 (Pojkar 2006)

F15 G2 (Flickor 2006/2007)

P14 G3 (Pojkar 2007)
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P13 G2 (Pojkar 2008)

För seriespel upp till och med 12 år presenteras varken resultat eller tabeller.
•
•
•
•
•
•
•

P12 Röd (Pojkar 2009)
F12 Röd (Flickor 2008/2009)
P11 Röd (Pojkar 2010)
F11 Röd (Flickor 2010/2011)
P10 Röd (Pojkar 2011/2012)
F9 Knatteligan (Flickor 2012)
P8 Knatteligan (Pojkar 2013)

INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2022
Visionen inom Rimbo IF Fotboll är att hela verksamheten ska genomsyras av en stark känsla av samhörighet
med övriga sektioner i föreningen. Att bygga upp en ungdomsverksamhet som långsiktigt ska vara till gagn
för en seniorverksamhet av god kvalitet. Att i positiv anda bidra till att samarbete över föreningsgränserna hela
tiden förbättras till gagn för fotbollen i allmänhet. Att ha en verksamhet med mottot ”en fotboll för alla”.
Vår förhoppning är att vi ska kunna genomföra våra aktiviteter som vanligt i år, tex. marknaden och Rimbo
cup. Vi hoppas även på att det ska bli ett normalt år där restriktioner som sätter stopp för träningar och matcher
ska vara ett minne blott.

SLUTORD
Styrelsen vill först och främst rikta ett stort tack till alla engagerade ledare, spelare, tränare och föräldrar, alla
frivilliga samt Arkadiens personal för de oerhört viktiga arbetsinsatser som gjorts under året. Vi vill också rikta
ett stort tack till de sponsorer som fortsatt stödja vår verksamhet under detta tuffa år.

Rimbo, mars 2022

Rimbo IF Fotboll
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