Bollplanket
Nr 4

6/10-2014

Hej vänner
Här kommer lite info om Sjöbo IF och vad som är på gång.

Kvalfyllda dagar väntar våra seniorer
Att Sjöbo IF´s långsiktiga satsning på egna produkter, spelare och ledare med
hjärtat på rätta stället samt med spelare och ledare som brinner för Sjöbo IF
har verkligen gett resultat detta året. Vem trodde att våra

herrar skulle

komma 2:a och få kvala uppåt mot div 4. Nu väntar där dubbelmöte mot Åsums
BK och när vi slagit dem återstår det bara att besegra FBK Balkan i ett
dubbelmöte. Vi möter Åsum hemma den 11 oktober kl 14.00 vilket är den andra
matchen. Sedan möter vi Balkan hemma i första matchen, när vi slagit ut Åsum,
den 18 oktober kl. 14.00.
Våra

damer kämpade in i kaklet och tog hem sin serie. Tyvärr så är det så i

damernas värld att även som seriesegrare så går man inte upp automatiskt. Här
väntar en 3 lagsserie där vi möter halländska Åsa IF samt Westbo United DFF
från småland. Vi möter Westbo hemma söndagen den 19/10 kl 14.00 som det ser
ut nu. I denna mini serie med enkelmöte går 2 av 3 lag upp i ettan.

Det är hatten av för alla tränare, ledare, spelare och sektioner på seniorsidan
som jobbat hårt för att både nå och få dessa framgångar

Missa nu inte att heja och hålla tummar för våra seniorer. Det kan som sagt
hända att matchtider ändras men det får ni reda på i så fall.

U-avslutning blir det den 8 november i Färsinga hallen mer info om
detta senare.

Årsfesten är den 15 november i Parken i Sjöbo, även här kommer det
mer info senare.

Sjöbo IF är en enda stor familj och det vet ni, i familjer är det svårt att
svara på vem man älskar mest, man älskar ju alla lika mycket. Därför blir det
inte någon gala i år på årsfesten med årets spelare, ledare, tränare o.s.v.

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.
Lycka till och så ses vi på IP

Stort lycka till med alla matcher i höst!
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