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SÄSONGEN 2022 

Säsongen 2022 var vi äntligen tillbaka med full kraft efter 2-års pandemi. Vi kunde genomföra våra arrangemang 

som Rimbo Cupen och marknaden, däremot så valde vi att pausa bilbingon. Sommarcupen blev väldigt lyckad, 

med totalt 108 deltagande lag!! Man märkte att det fanns ett enormt sug efter att få komma ut och spela cuper 

och matcher igen. Detta arrangemang kräver väldigt mycket arbete, inför, under och efter denna helg. Massor 

av ideella människor (och fotbollslag) som gör ett fantastiskt arbete för att få detta att fungera. Cupen betyder 

väldigt mycket ekonomiskt för fotbollssektionen, vilket gör det ännu viktigare att få den att genomföras/fungera! 

Marknaden var åter tillbaka, och precis som med cupen, så visade det sig att den var efterlängtad. Stort tack 

även här till alla ideella människor som hjälpte till med detta arrangemang. 

 

EKONOMISKT RESULTAT 

Fotbollssektionen redovisar för första gången på fyra år ett positivt resultat på 296 588 kr, med det interna 

coronabidraget och lagkontotransaktioner exkluderade (382 585 kr). Intäkterna ökade med 833 304 kr jämfört 

med föregående å, den största förklaringen till det är givetvis att sommarcupen äntligen kunde genomföras efter 

att ha blivit inställd under pandemin.  

Fullständig redovisning finns i sektionens årsredovisning med tillhörande ekonomisk rapport. 

STYRELSE 

 Patrick Bäckman  ordförande 

 Elliot Isaksson   ledamot  

 Jonathan Sandblom  ledamot 

 My Magnusson  ledamot 

 Per Lennerup (från oktober 2022) ledamot 

  

 

Fotbollssektionens styrelse har haft 15 protokollförda sammanträden.  
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DAM  

Damlaget hade ett väldigt turbulent år 2022, och var inför säsongen anmälda 

till div I Norra Svealand och div III Uppland. Vi visste inför starten av div I, 

att detta skulle bli ett mycket tufft år sportsligt. Under senvåren stod det klart 

att genomförandet av att spela i två divisioner skulle bli ohållbart. Beslutet togs 

att dra ur div I laget. Detta medförde att några spelare valde att lämna 

föreningen, men för dem som var kvar blev kvarvarande del av säsongen i div 

III, väldigt positiv och lyckad. 6 vinster på 8 matcher! Laget slutade därmed på 

en 3e plats. 

Tränare under året var Erik Undhammar (januari - juni), Christer Rosendahl 

och Anders Bergström (juni - november). 

 

HERR 

Det blev en lyckad första säsong för herrlaget som inför året startade om i div VIII. Med ett ungt lag bestående 

av spelare där nästintill samtliga är fostrade i föreningen var målsättningen inför året inte att vinna serien och 

avancera i seriesystemet utan att bygga en organisation och ett lag för framtiden, bestående av spelare från vår 

egna ungdomsverksamhet som har ett hjärta för klubben. Att ta steget från junior till senior är aldrig enkelt och 

att göra det med ett helt lag i stort sett trodde vi skulle innebära att vi behövde en säsong för att se och lära. Men 

tidigt in under säsongen insåg vi att laget hade kapacitet att stå upp mot motståndet och utvecklingen som skett 

under året har varit enorm. Efter serieseger och avancemang till div VII, har nu grunden lagts för att bygga en 

framtid för Rimbo IF Herrfotboll. 

Tränare 2022 var Patrick Bäckman och Jennifer 

Lundborg Larsson.  

 

 

UNGDOM 

Vi hade under säsongen 13 lag anmälda till pool- och 

seriespel. Det är två lag färre än föregående säsong. 

Detta beror på att våra juniorer fick ta klivet upp till seniorspel (div VIII), och P06/07 endast hade ett lag anmält 

till seriespel, jämfört med två föregående år. Det är ett stort och bra intresse för våra nystartade lag vilket är 

oerhört roligt. Totalt hade vi cirka 240 ungdomar aktiva spelare i vår fotbollssektion.  
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LEDARE UNDER 2022 

Nedan redovisas de ledare som varit aktiva i respektive lag under året.  

DAM  HERR   

Eric Undhammar Tränare  Patrick Bäckman  Tränare 

Christer Rosendahl Tränare  Jennifer Lundborg Larsson Ass. tränare 

Anders Bergström Tränare  Samuel Arctaedius  Ass. tränare 

Erkki Simonen Lagledare  Darek Lekander  Materialare 

Lennart Larsson Ledare   

Per Björling Materialare   

Göran Boström Materialare   
 

F06/07 Kombination med BKV Norrtälje  P06/07    

Sanny Pettersson Tränare  Christer Jansson  Tränare 

Magnus Göthe Tränare  Andreas Samuelsson  Ass. tränare 

   Daniel Pålsson  Ass. tränare 

   Tomas Arctaedius  Fystränare 
    

F08-11  P08    

Fredrik Bevö Tränare  Jonathan Sandblom  Tränare 

Fredrik Jäverhammar Tränare  Magnus Karlsson  Tränare 

Tomas Jonsson Tränare  Rickard Nihlen  Tränare 

Phatcharaphong Nuchanart Tränare   

Janine Sköldin Lagledare   
 

F12/13  P10    

Joakim Jonsson Tränare  Javier Pirfano  Tränare 

Andreas Lindi Tränare  Anders Svanholm  Tränare 

Fredrik Johansson Ledare   Robert Andersson  Tränare 

Kathrin Folkesson Lagledare   
 

F14/15  P11/12    

Andreas Pålgård Tränare  Andreas Mattsson  Tränare 

Amanda Mattsson Tränare  Tommy Engström  Tränare 

Linus Sundström Tränare  Robert Hammargren  Tränare 

Emma Kempe Tränare  Ersim Avdo  Tränare 

Martin Sjölin Ledare  Daniel Saldén  Tränare 

Per Lennerup Ledare  Camilla Forsberg  Ledare 
 

P13  P14    

Niklas Alfredsson Tränare  Kristian Nylund  Tränare 

Daniel Wejdin Tränare  Oscar Salo  Tränare 

Joakim Wärlinder Tränare  Britt-Marie Thörnqvist  Tränare 

Niklas Andersson Ledare  Robin Johansson  Tränare 

Christoffer Blomberg Lagledare  Ingela Björling  Tränare 
 

P15  

Fredrik Alvarado Tränare 

Thelander Tränare 

Joakim Hjort Tränare 

Kristofer Sigurdson Tränare 

Mattias Lindwall Tränare 
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SERIESPEL SÄSONGEN 2022 

Dam div III 

 

Herr div VIII Ö 

 

P16/17 G (Pojkar 2006/2007) 
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F16/17 G2 & Slutspel A (Flickor 2006/2007) Kombinationslag med BKV Norrtälje 

 

 

P14 G1 (Pojkar 2008) 

 

P13 G2 & G2:2 (Pojkar 2009) 
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För seriespel upp till och med 12 år presenteras varken resultat eller tabeller.  

• F12 Röd (Flickor 2008-2011) 

• P11 Röd (Pojkar 2011/2012) 

• F10 Röd (Flickor2012/2013) 

• P10 Röd (Pojkar 2011/2012) 

• P9 Knatteligan (Pojkar 2013) 

• F8 Knatteligan (Flickor 2014/2015) 

• P8 Knatteligan (Pojkar 2014) 
 

INFÖR VERKSAMHETSÅRET 2023 

Vi inom Rimbo IF fotboll, vill att vår verksamhet skall vara rolig, utvecklande och stimulerande. 

Vi skall jobba hårt för vår ungdomsverksamhet, och försöka att få fler till oss. Tänka långsiktigt med en vision 

om att fler spelare skall spela längre, och få behålla glädjen till sporten.  

Alla är olika – olika är bra! 

 

Vi ser fram emot ytterligare en slutsåld Rimbo Cup i juni med 108 deltagande lag, en härlig marknad i oktober 

och framför allt, en massa härliga kvällar och helger nere på Arkadien med mycket fotboll! 

 

 

 

 

SLUTORD 

Vi i fotbollsstyrelsen vill rikta ett väldigt stort tack till: 

• Alla engagerade tränare, ledare och föräldrar, som gör så att allt fungerar därute. 

• Arkadiens personal som hjälper oss i sektionen med allt möjligt, på alla möjliga sätt. 

• Våra sponsorer som stödjer vår förening. 

...utan er, ingen verksamhet! 

 

Rimbo, mars 2023 

Rimbo IF Fotboll 


