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Hej vänner
Här kommer lite info om Sjöbo IF och vad som är på gång.
Först och främst vill jag rikta ett stort tack till alla som hjälpte till med att
grädda våfflor och som såg till så att alla bilar kom på plats vid Sjöbo Marknad.
Sjöbo Marknad är en viktig inkomstkälla för Sjöbo IF så det är kul att så många
ställer upp och hjälper till.

Höstsäsongen närmar sig och jag tycker vi kan se tillbaka på en lyckad vår.
På seniorsidan går det som väntar bra för våra damer i div 2 och de firar
sommaren som serieledare. Att våra herrar i div 5 skulle vara med och slåss i
toppen i serien var inte lika väntat men givetvis är det lika kul som
överraskande. Bland alla våra ungdomslag har det som vanligt varit lite blandade
resultat under våren men med tanke på alla skratt man hör på IP så är nog
stämningen på topp och det är det viktigaste.
Sjöbo IF är på rätt väg. För bara några år sedan (hösten 2011) hade hela Sjöbo
IF 12 lag i seriespel, denna höst kommer vi att ha 21 lag i seriespel och det
tycker jag är mycket bra. Sjöbo IF har fler lag i seriespel denna höst än vad de
andra 7 fotbollsföreningarna i Sjöbo Kommun har tillsammans i seriespel. Denna
bredd är något som vi alla har skapat tillsammans under dessa 3 år och jag är
övertygad om att inom ett par år så ger det även resultat på seniorsidan med
ännu bättre tabellägen.

DM finalerna är den 30 augusti. På kvällen har vi fest för alla som hjälper till
med det.

Glädje och Gemenskap är viktigt i en förening. Jag förstår att
du som ledare i första hand ser till ditt lag, men i Sjöbo IF är vi många lag och
alla är lika viktiga. Har vi inga seniorer så har inte våra u-spelare något att se
upp till och har vi inga ungdomslag så får vi inte fram spelare till våra seniorlag.
Lika viktigt som att vi ska se våra spelare är det att vi ser varandra. Hälsa på
varandra, ställ upp för varandra, skratta med varandra.

Tillsammans är vi starka men inte var och en.
Har du synpunkter på Sjöbo IF så tveka inte och hör av dig till mig. Jag är av
den uppfattningen att konstruktiv kritik för saker och ting framåt. Behåll det
inte för dig själv utan framför det. Sedan kanske inte allt kan genomföras men
jag vill ha en diskussion.
Lycka till och så ses vi på IP

Trevlig fortsatt sommar!
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