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

Tillbakablickar på 2014
2014 har varit ett bra år för Sjöbo IF.
Våra damer vann div DA 2 med tillhörande kvalserie till div. 1. Det blev bara ett
år 1 tvåan och jag hoppas att vi är uppe i div 1 denna gång för att stanna. Vårt
Dam-U elit kom glädjande nog tvåa i sin serie. Damerna har ny tränare inför
2015, Samir Becic.
På herrsidan forsätter Dan Sandberg som tränare och man kan ju alltid hoppas
att vi överträffar detta års andraplats nästa år i div HA 5. Herrarna i div HR 3
sydöstra kom också på en hedrande andraplats i sin serie.
På ungdomssidan växer vi så det knakar.
I höstserierna fick våra seriespelande lag följande placeringar:
P9 har spelat i P10 sydöstra C och blev tvåa.
P10 spelade i sydöstra A och blev femma och i sydöstra B och blev tvåa.
P11 spelade i sydöstra B och blev fyra.
P12 spelade i sydöstra A och blev etta och i sydöstra B och blev tvåa.
P13 spelade i sydvästra B och blev etta och i sydöstra serien och blev tvåa.
P14 spelade i sydvästra A och blev fyra och i sydöstra serien och blev trea.
P16 spelade i södra serien och blev etta och i mellersta serien och blev tvåa.
F10 spelade i sydöstra serien och blev tvåa.
F11 spelade i södra C1-serien och blev sjua.
F13 spelade i sydvästra B och blev tvåa och i sydöstra serien och blev etta.

Även om det primära är att ha kul på planen bland u-lagen så är det ju ändå lite
kul med serieframgångar
Vid ungdomsavslutningen delades det även ut stipendier.
SIF´s vännerpriset gick till dessa med motiveringen: För god kamratskap, bra
karaktär, träningsflit och på ett utmärkt sätt utvecklat sin talang.
Anton Dagner, Izak Nordqvist, Johan Lundholm, Albin Jönsson, Pontus Hansson,
Emil ”Vollsjö” Nilsson, Tindra Schön, Alice Sjölin, Emmy Weberg och Amanda
Jönsson.
Mats Lilienbergstipendiet delades ut till Mathilda Holgersson
Edvin Nilsson för att de är: För att på ett utmärkt sätt ha utvecklat sin talang
och är en värdig representant för Sjöbo IF
På årsfesten delads det ut priser till spelare som spelat 100 matcher:
Dessa var Emilie Birgersson, Johanna Eldh, Felicia Wallertoft, David Hallgren,
Rasmus Rosdahl och Jesper Rubin
För 200 matcher fick Christian Mårtensson.
Pris för 5 år som ledare fick Inge Olsson och Henrik Lindström
Vi har många arbetsgrupper i vår förening och de gör och gjorde som vanligt en
stor insats även 2014.
Färs och Frosta cupen gjorde sitt bästa år.
Marknadsparkeringen gick bra
Loppmarknadsgruppen säljer som aldrig förr.
Årfesten var som vanlig lyckad, tack festkommittén.
Julgransgruppen ser till så att många hem i Sjöbo köper en siffagran.
Kioskgruppen serverade kaffe och sålde godis så det stod härliga till
SIF´s vänner grillade korvar till angenäm smak.
Utan all denna hjälp så är vi ingenting
Vi är inte heller mycket utan sitt kansli. 2014 har varit ett inlärningsår och
2015 så ska allt sitta på plats.

Vad händer 2015 ?

Ja, det vet ingen av oss men lite målsättningar och funderingar finns det
förstås.
Vi kommer glädjande nog att starta upp ett herrjuniorlag. Det har vi inte haft
på flera år.

Vi kommer förmodligen att ha 11 st 11-mannalag igång nästa år. Lägg därtill 8 st
7-manna och 6st 5-mannalag. Sjöbo IF är en stor förening.
Den bredd vi nu visar upp på B/U-sidan i vår förening kommer att ge resultat i
fler och skickliga egna spelare i våra seniorlag under de kommande åren. Ge oss
bara tålamod att få lyckas.
Färs och Frostacupen byter namn till Sparbanken Skåne Cupen och blir futzsal.
Vi kommer även att driva kiosken under cupen som är 27/2-1/3, 2015.
Vi kommer tillsammans med Wollsjö AIF försöka få fart på Midsommarfirandet
i Öveds Eke under 2015.
Jag är helt medveten om att alla våra arrangemang kräver hjälp från allt och
alla för att kunna genomföras men hjälps vi åt tillsammans så blir allting mycket
lättare. Vi behöver alla våra arrangemang och arbetsgrupper för att få in
pengar till vår verksamhet.

Det är kanske lite tidigt men jag vill ändå önska dig en riktigt

God Jul
och ett
Gott Nytt År
Jan-Axel

