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Verksamhetsåret 2004 är slut

ett nytt börjar !

Så lägger vi årets säsong bakom oss och vi kan konstatera att vi trots allt lyckats väldigt bra. Tidigt i våras fick vi
kasta in handduken och dra tillbaka vårt B-lag. Jag kände stor osäkerhet kring hur detta skulle påverka resultaten.
Skulle vi få kriga i botten på serien, skulle vi åka ur ?? Frågetecknen och var många och i efterhand kan jag konstatera
att dessa rätades ut till stora utropstecken och vi kunde ta en slutlig sjätteplats vilket är mer än godkänt.
Just nu ser det ljust ut på spelarfronten och allt tyder på att vi kan mobilisera vårt B-lag på nytt till kommande säsong.
Ungdomsledarna jobbar med våra ungdomar på ett härligt sätt. Ni skapar kamratskap i de olika åldersgrupperna och har
kul tillsammans. Jag hoppas verkligen att denna verksamhet kan fortsätta och viktigt är att ni som föräldrar tar ett
ansvar och hjälper till så mycket som möjligt.
Alla våra sektioner gör ett jättejobb för föreningen, antingen det gäller att försöka få in pengar till verksamheten eller
att underhålla vår idrottsplats. Många timmars ideellt arbete är helt avgörande om föreningen skall finnas kvar i
framtiden. Det är också mycket viktigt att det finns ledare som är beredda att ta vid och driva föreningen vidare i
framtiden. En liten oro finns att vi inte skall lyckas med denna rekrytering och då hänger föreningens framtid på en
skör tråd. Jag hoppas verkligen att vi inte skall behöva hamna i denna situation.
Jag vill framföra ett STORT TACK till ALLA som deltar i föreningens verksamhet i sektioner eller på annat sätt bidrar
till föreningens bästa, sponsorer och Alvesta kommun.
Jag vill också rikta ett tack till mina kollegor i styrelsen för ett mycket gott samarbete och ett särskilt tack till Stig
Erlandsson som efter 38 i styrelsen väljer att dra sig tillbaka.
Jag vill även rikta ett stort tack till Börje Fransson. Börje står för det mesta av materialet i denna tidning och håller god
ordning på statistiken.
Väl mött på Hultavallen säsongen 2005

.

Medlemsavgift
För att hålla medlemsregistret uppdaterat med korrekta uppgifter är det viktigt att du informerar oss när dina
adressuppgifter ändras. I och med att medlemsavgiften betalas godkänner Du också att föreningen får notera dina
personuppgifter i föreningens medlemsregister i enlighet med PersonUppgiftsLagen (PUL) och våra stadgar. Dessutom
godkänner du att namn och ev. bild får publiceras på vår hemsida. Vill du inte att namn och bild skall publiceras så vill
vi ha ett skriftlig meddelande om detta via mejl eller brev.
Betala medlemsavgiften i tid! Vi får lägga ner mycket pengar och tid på att skicka ut påminnelser. Tillsammans med
tidningen får du också ett inbetalningskort, använd det och betala senast den 31/1-2005. På inbetalningskortet kan Du
också ange om Du vill ge ett frivilligt bidrag/gåva till föreningen.

Innehållsförteckning.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Omslag
Innehållsförteckning
Fotbollssäsongen 2004
Fotbollssäsongen 2004
Fotbollssäsongen 2004
Fotbollssäsongen 2004
Fotbollssäsongen 2004
Fotbollssäsongen 2004
Fotbollssäsongen 2004
Maratonrad/Publiksnitt
MIF-cup/Målskyttar
Grannklubbarnas öden
Grannklubbarnas öden
Smålandsfotbollen 2004

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Smålandsfotbollen 2004
Smålandsfotbollen 2004
Säsongen 2005 står för dörren
Stig E. en riktig trotjänare
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelse/Årsplan 2005
Budget 2005
Årsmötesprotokoll
Årsmötesprotokoll
BingoLotto/Sverigelotten

2

Säsongen 2004
En fotbollssäsong är lång och rikligen fylld med händelser och fakta. För de allra flesta klubbar
innehåller en årssammanfattning både plus och minus. SBoIF år 2004 är inget undantag men det
finns en logisk skiljelinje mellan det som varit bra och mindre bra och den gränsen går mellan
försäsongen och tävlingssäsongen. Det negativa är därvidlag koncentrerat till tiden innan
tävlingsdelen påbörjades.
När aktiviteterna drog i gång med sedvanliga förberedelser visade det sig att ett större antal spelare
av den skara som disponerats 2003 ej stod till förfogande och att förlusterna inte kunde
kompenseras med tillräckligt många nyförvärv. Även om ledarna kämpade länge och väl stod det
klart att SBoIF år 2004 inte hade material till att mönstra ett B-lag och det var naturligtvis en
besvikelse. Dessvärre var det inte bara spelare som i huvudsak spelat i bilagan som dragit sig ur,
utan i den kretsen fanns det även aktörer som varit framgångsrika i A-laget. Det fick naturligtvis
sina följder och inte minst träningsmatcherna gav en antydan om att det skulle bli ett tufft år. Det
blev det också i så måtto att bristen på aktiva krafter gjorde sig påmind emellanåt, särskilt när
skador och frånvaro av andra orsaker var aktuella.
Trots dessa brister kan vi med glädje bokföra A-lagssäsongen 2004 som klart bättre än vad man
kunde väntat sig. De spelare som stannat kvar har gjort vad de skulle och mer därtill och samma
gäller för ledarna och speciellt tränaren, Bennie Cederlund. Faktum är att med de förutsättningar
SBoIF fotbollsmässigt hade, när vårsäsongen drog i gång, är årets säsong en av de allra bästa i
föreningens, vid det här laget, långa historia. Laget har hållit stilen rakt igenom
och antalet plumpar är få medan antalet överraskningar är desto fler. Det
defensiva spelet har klaffat utmärkt och det är bara seriens tättrio som släppt
färre bollar över den egna mållinjen.
SBoIF har under lång tid alltid haft tillgång till förstklassiga målvakter och
denna ovärderliga resurs ligger troligen mer än något annat bakom de grönvita
framgångarna. Det gäller i hög grad fortfarande och Morgan Rohlins kapacitet
har utgjort en bas för försvarsspelet i sin helhet. Även de som anförtrotts
Morgan Rohlin duktig
uppdrag i uteförsvaret har likaså visat stabilitet och med en säker defensiv har
målvakt i Slätthög
laget haft en plattform för sitt spel. Tidigare nämnda åderlåtning drabbade
främst mittfält och anfall men dessa lagdelar har ändå fungerat tillfredsställande och de spelare som
stått till förfogande har motsvarat och t.o.m. överträffat alla förväntningar. Trots allt har det
tillverkats 30 mål och den siffran måste med tanke på grundförutsättningarna ge ett klart godkänt
betyg. Det är bara i fem matcher som SBoIF lämnat arenan utan något tillverkat mål och under
seriens 5 sista omgångar åstadkom
SBoIF minst 2 mål per match!
Fotbollsarrangemangen har på
sedvanligt sätt hållit måttet och den
publika kärnan återkommer troget.
Tyvärr avslöjas en reducering av
antalet åskådare men det kan förklaras
med att vi i år inte haft något derby mot
Rydaholm och att SBoIF inte varit
inblandat i tätstriden. Förhoppningsvis ska antalet besökare på Hultet öka nästa år men det är den
mindre trogna skaran som i publikt hänseende är den främsta tillgången.
Inför 2005 är det en nåd att stilla bedja om att det ska finnas erforderligt antal spelare för att även
ställa ett B-lag på benen. Vid sidan av SBoIF är det på div. IV-nivå endast Skillingaryds IS som
saknat ett reservlag i år. Skärskådas utvecklingen i stort är det alarmerande att vi fått så många
sammanslagna klubbar eller föreningar som tvingats upphöra med seriespel. Orsakerna är vanligen
brist på spelare men även avsaknad av ledare och tillräckligt mycket pengar är ofta anledningar.
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Om antalet spelare inte är tillräckligt stort tvingas man reducera det idrottsliga utbudet men om det
saknas ledare och en fungerande organisation brukar hela klubben falla. Den typen av problem har
vi dessbättre inte i Slätthög utan där har föreningen en styrka i uppbyggnad och omslutning och
därför kan SBoIF se framtiden an med optimism. Ser man till de allmänna förutsättningarna saknas
det underlag för aktiviteter i det omfång och på den nivå som det nu utövas men genom en stark
ledarinsats fungerar det bra ändå. Socknen kan känna både stolthet och tacksamhet över SBoIF. Det
är en tillgång för vår bygd i största allmänhet men inte minst är föreningen ett bevis på att man kan
nå långt även om de grundläggande förutsättningarna icke synes vara av erforderlig bredd.
Säsongen 2004 är ett bevis för detta konstaterande och alla inom föreningen förtjänar stort tack och
beröm för en storartad insats detta år. Förhoppningsvis tar ledning, sektioner, ledare, tränare,
spelare, funktionärer och alla övriga grönvita tjänare nya friska tag inför kommande uppgifter.
Div. IV Sydvästra gruppen 2004
FK Älmeboda/Linneryd 22
Moheda IF
Gransholms IF
Vislanda IF
Ryssby IF
Slätthögs BoIF
Vrigstads IF
Virestads IF
Ingelstads IK
Tingsryds FF
Åryds IK
Strömsnäsbruks IF

16
15
13
12
11
8
9
7
6
6
5
3

2
2
4
2
5
7
3
5
4
2
2
4

4
5
5
8
6
7
10
10
12
14
15
15

62-31
58-29
44-31
51-36
50-42
30-33
31-33
35-41
39-45
32-51
30-56
23-57

50
47
43
38
38
31
30
26
22
20
17
13

H
1-3
1-1
0-5
2-1
1-1

B
2-3
0-2
0-3
1-0
1-1

2-0
0-0
0-0
1-0
1-2
4-1

2-1
2-2
1-2
2-1
4-2
2-2

Av sina 31 ihopspelade poäng tog SBoIF 9 poäng mot lag som hamnade före i tabellen och 22 mot
lag som ligger efter. Mot tättrion blev det endast en enda pinne , nämligen mot Moheda IF på
Hultet. Seriesegrarna vann knappa segrar mot de grönvita medan däremot SBoIF:s gamla boggey
team Gransholm noterade hela 8-0 och givetvis full pott. Å andra sidan blev det full pott mot
Vislanda och två oavgjorda mot Ryssby!

Div. IV Sydvästra 2004
Ett nog så viktigt inslag i en säsong är det s.k. förhandssnacket, vilket främst är en aktivitet för
supportrarna. Ibland får man känslan av att alla fotbollsvänner vid denna tidpunkt är erkända
experter men ofta kommer många tips på skam, vilket sluttabellen utan diskussion obarmhärtigt
avslöjar. I år är det dock ovanligt många tips som slagit in. Alla lag har hamnat i zoner i tabellen
där de förväntades komma och det är möjligen vissa positioner för enskilda lag som kan sägas vara
oväntade men ej sensationella. Sålunda var tättrion tippad av många men med Moheda IF som
huvudfavorit. MIF genomförde också en stark säsong och föll först på mållinjen som en direkt följd
av en ojämn höstsäsong. I stället blev det svårspelade Älmeboda/Linneryd som grejade seriesegern
och trots MIF:s uppvisning under seriens första halva är det ingen större sensation. Gransholm
mönstrade en stark trupp, så stark att Gemlalaget länge var med och nosade på en silverplats.
Nykomlingarna, Vislanda och Virestad, har varit något mer framgångsrika än vad många väntat sig
och det måste nog även sägas om SBoIF. Trots spelarflykten med en rejält uttunnad trupp som följd
belade de grönvita en plats på övre halvan och var aldrig i en utsatt position. Tabellbotten uppvisar
inte heller några storsensationer. Strömsnäsbruk har en negativ trend och Tingsryd genomförde sin
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andra säsong i en högre division och den brukar alltid vara påfrestande. Den negativa
överraskningen är Åryd men den klubben fick en vändning till det sämre under seriens gång som
nästan saknar motstycke.
Moheda IF tog kommandot redan från början och det var först i 6:e omgången som förlust-nollan
eliminerades. SBoIF, Gransholm och Virestad klarade sig igenom de tre första omgångarna utan
nederlag medan övriga lag fick förlustnollan utraderad i första eller andra omgången.
1
2
3
1:a omgången
Vislanda
Ryssby
Virestad
2:a
Moheda
Gransholm
Virestad
3:e
Gransholm
Moheda
SBoIF
Moheda

1:a: omgångarna 2, 4-19, 21 / 2:a: 3, 20 och 22.
(Poängmässigt delad ledning 2:a, 6:e, 7:e, 18:e, 19:e och 21:a).

Älmeboda/Linneryd 1:a: omgångarna 20 och 22 / 2:a: 4-10:e, 16:e-19:e, 21:a /
3:a: 11:15:e (Poängmässigt delad ledning 18:e, 19:e och 21:a)
Gransholm

1:a: 3:e / 2:a: 11-15:e, 3:a: 4:e-10:e, 16:e-22:a.
(Poängmässigt delad ledning omgångarna 2 och 3).

De tre slutliga tätlagen tog som synes kommandot tidigt och från fjärde omgången var det inget
annat lag som fick låna de tre medaljpositionerna.
FK Älmeboda/Linneryd stod som seriesegrare trots att laget endast varit i täten i en enda av de 22
omgångarna, nämligen den 20:e. Ä/L inledde med förlust i seriepremiären 0-1 i Gemla men
visade i de följande omgångarna kapacitet. Det blev 6 raka segrar, följt av oavgjort i Ingelstad samt
vinst mot Tingsryds FF. I de två slutomgångarna av seriens första halva gick det dock riktigt illa: 15 i Moheda och 1-2 hemma mot Vislanda. Älmeboda/Linneryd tog dock omgående revansch mot
Vislanda i höstomgångens första match som avgjordes innan sommaruppehållet - men i första
riktiga höstmatchen fick laget endast 1-1 hemma mot Moheda. Då trodde de flesta att serien var
avgjord till MIF:s fördel och att Ä/L skulle få en kamp om silverplatsen mot Gransholm, som i
detta skede av serien anvancerat till 2:a plats. Älmeboda/Linneryd klämde dock till med 7 raka
segrar, vilket gav laget en tätplats efter 20:e omgången. I den näst sista matchen blev det emellertid
0-1 i Ryssby men genom att Ä/L bestod provet i slutomgången, i motsats till Moheda, blev det till
slut serieseger och avancemang till div. IV Elit.
Moheda IF var redan förra året presumtiv kandidat till seriesegern men i samband med att serien
vände blev det dubbla förluster mot Rydaholm och därmed kom MIF ur rytmen och fick nöja sig
med 4:e plats - 10 poäng från 3:e plats. Denna säsongen skulle Moheda ta sin revansch och som ett
antal nyförvärv knutits till klubben sågs laget som storfavorit. Tilltron
till detta tips växte omgående, när seriespelet kommit i gång. MIF inledde med 2-1 mot Tingsryds
FF och noterade ytterligare 4 raka segrar av bara farten. Av dessa var 3-0 mot tätkollegan
Gransholm och 6-1 i Ryssby särskilt imponerande. I den 5:e omgången föll de gulsvarta
sensationellt på hemmaplan med 0-1 mot Vrigstads IF. Det senare laget hade inlett synnerligen
knackigt men hade då vaknat till och inlett en imponerande vårsvit. MIF kom dock igen och
noterade ett halvdussin raka fullpoängare. När sedan laget i 13:e omgången noterat 1-1 i den stora
nyckelmatchen borta mot Älmeboda/Linneryd ansågs saken klar. Som mest hade MIF en
serieledning med 8 poäng! Hösten blev dock inte vad expertisen räknat med och under de 10 sista
omgångarna blev det bara 4 segrar men lika många nederlag och därtill 2 matcher som slutade
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oavgjort. Framför allt var det hemmaarenan som blev ett spöke. Av de fyra nederlagen noterades
tre på den egna planen. Den enda förlusten på bortaplan kom i slutomgången i Tingsryd (2-4) och
blev direkt avgörande men sammanfattningsvis tappade MIF nog seriesegern på hemmaplan och på
en darrig höstsäsong. I någon mån kan den uteblivna seriesegern också skyllas på mindre goda
resultat mot lag som inte var indragit i kampen om seriesegern. Däremot visade MIF suveränitet
mot tätkonkurrenterna:

Älmeboda Linneryd
Moheda
Gransholm

ÄL M G
1-1 7-2
5-1
3-0
1-0 2-4

Moheda IF
4 3 1 0 13-4 10
FK Älmeboda/L. 4 1 1 2 9-9 4
Gransholms IF 4 1 0 3 5-14 3

I de inbördes matcherna stod MIF i särklass och frånsett 1-1 borta mot Älmeboda/Linn. blev det
full pott. Denna oavgjorda match får ses som en merit, då Ä7L på sin hemmaplan är en fruktad
motståndare och vid sidan av detta resultat drabbades Ä/L där av endast en enda poängförlust
(sensationsförlusten mot Vislanda).
MIF fick dock tömma den bittra kalk, som det innebär att inte infria förväntningarna och att tappa
ett stort försprång. Nu blev det ett tröstpris i form av en kvalplats men där blev det
sista plats i fyrlagsgruppen efter en seger och två stora förluster. Klubben fick i stället andra
framgångar; reservlaget vann sin grupp och samma prestation svarade damernas A-lag för.
Gransholms IF tog sig 1999 upp från div. V via en 2:a-plats och ett framgångsrikt kval. Klubben
har sålunda tillbringat hela det nya millenniet i div. IV och gjorde i år sin 5:e säsong i detta
sällskap. Under tre av de åren har GIF hamnat på platserna närmast negativ kval år 2002 i kamp
mot SBoIF. År 2001 noterade Gemlalaget 3:e plats och i år upprepades denna framgång.
Gransholm infriade förväntningarna men många förståsigpåare förutspådde t.o.m. att en 2:a-plats
skulle ligga inom räckhåll. Det gjorde det också, då GIF uppehöll denna posi-tion i mitten av
serien. Den slutliga 3:e-platsen kan ses som tämligen logisk.
Vislanda IF var nykomling sedan laget i fjol hamnat på 2:a plats efter Virestad i div. V
Sydvästra och via framgångsrika kvalmatcher mot Lammhult och Kånna tagit steget upp.
VIF tillhörde de bättre lagen i div. IV säsongen 2000 och blev därmed kvalificerat att ingå i den
2001 nystartade div. IV Elit. Där blev det dock respass och påföljande år rasade Vislanda rakt
igenom div. IV och hamnade i div. V. Via nyssnämnda 2:a plats 2003 har laget dock kommit igen
och i år gjorde man det med besked. Belöningen blev 4:e plats och de rödvita var inte helt utan
chans att komma lite högre. Vislanda var t. ex. det enda lag som lyckades besegra
Älmeboda/Linneryd på bortaplan. I gengäld föll VIF i båda matcherna mot SBoIF.
Som helhet måste nog ändå VIF betraktas som en liten positiv överraskning med klara stänk av en
nykomlings entusiasm.
Ryssby IF nämns varje år som kandidat till en topplats. Förra året var klubben inbegripen i en
kamp om silverplatsen med SBoIF, som avgjordes till de grönvitas fördel först i slutomgången. I år
hade Ryssby många förespråkare men laget var egentligen aldrig indraget i toppstriden utan fick
finna sig i att stärka positionen som ett stabilt lag i i div. IV.
Efter dessa fem klubbar var det ytterligt svårrankat och svårtippat och t.o.m. med facit i hand
så finns det förståelse för lite felaktiga försäsongsspekulationer.
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Slätthögs BoIF tillhörde definitivt de mest svårtippade. Många var rädda för en reaktion efter
fjolårets succésäsong och dessutom decimerades skaran av spelare så till den grad att klubben för
första gång sedan 1971 inte ens kunde mönstra ett reservlag. Kvar fanns dock de grundläggande
kvalitéerna såväl på som utanför plan och dessa ansågs kunna utgöra en plattform för åtminstone ett
nytt kontrakt. Denna analys visade sig sedan korrekt och som SBoIF fick en bra start och gjorde en
bra vårsäsong över huvud taget höll sig laget på behörigt avstånd från de farliga positionerna.
Sammantaget måste de ansvariga ges ett högt betyd för säsongen 2004 och lagets prestation får
anses som en positiv överraskning.
Vrigstads IF var nykomling om än i annan bemärkelse. Klubben hade degraderats från div. IV Elit
efter en tvåårig vistelse där och var ett oskrivet kort. I seriepremären lyckades SBoIF besegra VIF
på bortaplan och den motgången följdes av ytterligare två nederlag för Vrigstad. I 4:e omgången
blev det emellertid seger i Ingelstad och det blev upptakten till en förnämlig svit om 6 raka segrar,
däribland bortasegrar såväl i Moheda som i Gemla. Vårsäsongen avslutades dock lite sämre men
omgångarna 12-15 klarade VIF av utan förlust och därmed hade man avancerat till en plats högt
upp i tabellen. Seriens
slutskede var dock allt
annat än lysande på
de sju sista
omgångarna noterade
VIF 1 seger och 6
förluster. Den allra
sista kom på Hultet
men där avslöjade
Vrigstad spelmässiga
Slätthög vann med 2-0 i sista matchen hemma mot Vrigstad
kvalitéer och som
manskapet är ungt så
finns det anledning att tro att VIF redan kommande år är ett lag för den direkta toppstriden.
Virestads IF var en riktig nykomling. Efter lagets serieseger i fjol i div. V skulle VIF för allra
första gång spela i div. IV och det gjorde laget på ett förtjänstfullt sätt. VIF inledde med 2-0 i
premiären på hemmaplan och noterade sedan 0-0 i första bortamatchen (på Hultet). Första
nederlaget kom först i omgång 4 och var försvarbar: 1-2 borta mot blivande seriesegrarna. Virestad
fick på det hela taget en lyckad debutsäsong och hade en jämn kurva. Den enda riktiga smällen var
0-6 hemma mot Älmeboda/Linneryd men i gengäld vann VIF i Moheda med 1-0. Virestad
motsvarade väl förväntningarna och var aldrig indraget i degraderings-kampen.
Ingelstads IK har många spelår i div. IV bakom sig men i den här omgången var det den 3:e raka.
IIK blev 2:a efter Lessebo i div. V Södra 2001 och kvalade sig upp i fyran och där gav
säsongerna 2002 och 2003 platser på den övre halvan. I år gick det dock sämre framför allt p.g.a. en
dålig inledning. Det började nämligen med 5 raka förluster innan IIK den 25 maj lyckades
hemmabesegra SBoIF med 2-1. Framgången följdes upp med ytterligare 3 förlustfria matcher
bl.a. 2-2 mot Älmeboda/Linneryd - innan våren avslutades med två nederlag. I höstupptakten
noterades imponerande 6-0 mot Tingsryd men bara tre dagar senare blev det 1-6 i Moheda för att
halvannan vecka senare bli 6-0 mot Åryd. IIK:s poängkap hade lyft upp laget en bit i serietabellen
men några förluster i slutspurten i omgångarna 19-21 - fick laget att dala ned i farozonen och det
som förde upp IIK där ur var slutomgångens 3-1-seger över Vislanda på Ingelvi.
Tingsryds FF var nykomling förra året i div. IV och celebrerade det med att belägga en plats på
den övre halvan. Trots att ishockeyn är en stor sport i Tingsryd har fotbollen en bred förankring
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med många ungdomslag och dessutom satsar klubben allmänt i stor skala. Andra året i en högre
serie är dock för de flesta en prövning och så blev fallet även för Tingsryds FF.
Klubben har hållit till i bottenregionen och det var i kraft av en hemmaseger mot Moheda IF i
slutronden som laget lyckades avancera till en positiv kvalplats. Motståndare där var
Råstorp/Timsfors, som kämpat länge i toppen av div. V och alltid hamnat näst intill
seriesegrarplatsen och fallit i kvalet. Den här gången inledde lagen med 1-1 men i returen i
Tingsryd noterade TFF osannolika 10-1 och därmed fick Råstorp/Timsfors ännu en gång bita i det
sura äpplet medan TFF kan inrikta sig på nya uppgifter i div. IV kommande år.
Åryds IK tilltroddes en plats i tabellens mitt och ÅIK:s inledning gav antydningar om att det skulle
bli bättre än så. De åtta första omgångarna gav 2 förluster men dubbelt så många segrar (bl.a. en
mot SBoIF) och 2 oavgjorda. Den 4 juni bortaslog Åryd Tingsryd med 2-1 men sedan skulle det
dröja till den 26 september innan det blev någon poäng för ÅIK. Klubben noterade nämligen 12
raka nederlag. Först i näst sista omgången lyckades Åryd vinna 3-1 i Vrigstad och hade en liten
chans att reda upp situationen i slutomgången men precis som i inledningen blev det 0-3 mot
Ryssby och därmed var Åryd destinerat till div. V. Åryd framstår som seriens största negativa
överraskning.
Strömsnäsbruks IF är ett av länets klassiska lag med mängder av säsonger i div. III på meritlistan.
Den senaste storhetstiden inleddes för ett decennium sedan. År 1993 blev nämligen Strömsnäs 2:a i
div. IV efter Bors SK och som det detta år var få småländska lag som degraderades från div. III fick
Strömsnäs följa med Bor till denna division. Att det inte var oförtjänt framgår av det faktum att SIF
fick hela 7 säsonger på denna nivå och av dessa hamnade laget på övre halvan i 5. Allra bäst gick
det premiäråret med en bronsplats och sämst gick det förstås sista året 2000 med en jumboplats.
Degraderingen placerade Strömsnäs i div. IV Elit, en uppgift som också blev för svår med ny
nedflyttning som följd (dock endast 2 poäng från säker mark). Den negativa trenden syntes dock
bruten 2002 genom att laget i div. IV belade en offensiv kvalplats. Det blev dock inte så lyckat
varför SIF fick fortsätta i fyran där det i fjol blev 9:e plats. Strömsnäs var inför årets säsong ett
osäkert kort men uppenbarligen hade inte botten nåtts. De gulsvarta gästade Hultet i 3:e omgången
och avslöjade då bristande kvalitéer och det kom att permanenta laget i botten under hela säsongen.
Strömsnäs inledde med 9 raka förluster. I det skede serien vänder vaknade dock laget till något och
lyckades under omgångarna 9-13 klara sig utan nederlag. Man noterade 3 oavgjorda matcher samt
två segrar båda mot Tingsryds FF. De 8 avslutande omgångarna blev nästan lika misslyckade som
de inledande. Det blev en hemmaseger mot ur form varande Åryd samt oavgjort i 20:e omgången
mot SBoIF. Strömsnäs får alltså hämta nya krafter i div. V.
Vårens 11 omgångar

Höstens 11 omgångar

Moheda
Gransholm
Älmeboda/Linn
Vrigstad
Vislanda
Ryssby
SBoIF
Åryd
Virestad
Tingsryd
Ingelstad
Strömsnäsbruk

Älmeboda/Linn.
Ryssby
Vislanda
Gransholm
Moheda
SBoIF
Ingelstad
Virestad
Tingsryd
Vrigstad
Strömsnäsbruk
Åryd

10 0 1 32- 9 30
7 2 2 17- 8 23
7 1 3 26-18 22
6 1 4 15-11 19
5 2 4 25-18 17
4 3 4 25-27 15
4 2 5 13-16 14
4 2 5 14-18 14
3 4 4 13-17 13
2 2 7 11-20 8
2 2 7 14-24 8
1 1 9 6-25 4

8

9 1 1 36-13 28
7 2 2 25-15 23
7 0 4 26-18 21
6 2 3 27-23 20
5 2 4 26-20 17
4 5 2 17-17 17
4 2 5 25-21 14
4 1 6 22-24 13
4 0 7 21-31 12
3 2 6 16-22 11
2 3 6 17-32 9
1 0 10 16-38 3

Mohedas imponerande vårform är i tabellen till vänster bekräftad. Endast Vrigstad lyckades lura de
gulsvarta på poäng. Under hösten var Älmeboda/Linneryd nästan lika suveränt. SBoIF omnämndes
förr om åren som ett höstlag men det har utjämnats betydligt och det är av stor betydelse. De
poäng som erövras i ett tidigt skede jämnar oftast vägen för en bra säsong och fjärmar laget från
köregionen men det vitaliserar även intresset både bland spelare och publik.
Hemma

Borta

Älmeboda/Linn.
Gransholm
Vislanda
Ryssby
Moheda
Ingelstad
SBoIF
Vrigstad
Virestad
Tingsryd
Åryd
Strömsnäsbruk

9 1 1 32-13 28
7 2 2 25-12 23
7 1 3 32-19 22
7 1 3 28-20 22
7 0 4 27-14 21
6 1 4 27-14 19
5 4 2 16-14 19
5 2 4 21-20 17
4 3 4 18-24 15
4 2 5 19-20 14
3 1 7 14-23 10
2 3 6 10-23 9

Moheda
Älmeboda/Linn.
Gransholm
Vislanda
Ryssby
Vrigstad
SBoIF
Virestad
Åryd
Tingsryd
Strömsnäsbruk
Ingelstad

8 2 1 31-15 26
7 1 3 30-18 22
6 2 3 19-19 20
5 1 5 19-17 16
4 4 3 22-22 16
4 1 6 10-13 13
3 3 5 14-19 12
3 2 6 17-17 11
2 1 8 16-33 7
2 0 9 14-32 6
1 1 9 13-34 4
0 3 8 11-30 3

Hemmakärast (Utdelning på hemmaplan)
Ingelstad
Tingsryd
Strömsnäsbruk
SBoIF
Åryd
Ryssby

86,4 %
70,0
69,2
61,3
58,8
57,9

Hemmasegrar: 66

Hållit nollan
Gransholm
Virestad
SBoIF
Ryssby
Moheda
Älmeboda/L.
Vislanda
Ingelstad
Vrigstad
Åryd
Tingsryd
Strömsnäsbruk

Vislanda
57,9 %
Virestad
57,7
Vrigstad
56,7
Älmeboda/Linneryd 56,0
Gransholm
53,5
Moheda
44,7
Oavgjort: 21

Bortasegrar: 45

Gjort mål
8 matcher
6
5
5
4
4
4
4
3
2
1
1

Ryssby
Vislanda
Älmeboda/L
Moheda
Gransholm
Ingelstad
Virestad
SBoIF
Åryd
Vrigstad
Tingsryd
Strömsnäsbruk
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22 matcher
21
20
19
19
19
18
17
17
16
16
13

SBoIF:s maratonrad
46 886 384 149 345 2.033-1.804 1.096
Åryds IK:s andra mål var det 1800:de som SBoIF släppt in i en seriematch för A-laget.
Nästa säsong förväntas SBoIF förhoppningsvis tidigt på säsongen passera 1.100 hopspelade
poäng för A-laget!

Matchsiffror
0-0
1-1
2-2
3-3

4 matcher
8
8
1

1-0
2-1
3-2
4-3
2-0
3-1
4-2

13 matcher
24
9
1
10
9
8

3-0
4-1
5-2
4-0
5-1
6-2
5-0
6-1
7-2
6-0

9 matcher
10
4
2
3
1
2
2
1
3

Målrikaste matchen 7-2 är mötet i slutomgången mellan Älmeboda/Linneryd och Gransholm.
De tre 6-0-resultaten noterades vid följande matcher: 7/8 Ingelstad-Tingsryd,
21/8 Ingelstad-Åryd och 11/9 Virestad-Älmeboda/Linneryd. Sistnämnda lag har som synes
målfrossat ett par gånger och det gjorde även Moheda, som åstadkom ett halvdussin gjorda mål vid
två tillfälle; 17/5 6-1 i Ryssby och 10/8 samma siffror mot Ingelstad.
Totalt tillverkades det i år 485 mål i sammanlagt 132 matcher och det betyder ett snitt av 3,67 per
match och därmed kan man nog betrakta den gamla gnetfotbollens dagar som slut. Det innebär
alltså närmare 4 mål per match och det är inte illa i div. IV.

Publik nedgång
Virestad
Strömsnäsbruk
Älmeboda/Linneryd
Tingsryd

55
38
50
32

Vislanda
Ryssby
Gransholm
Moheda

61 Ingelstad
24 Åryd
45 Vrigstad
148

28
33
37

Totalt sökte sig 551 betalande åskådare till de 11 hemmamatcherna vilket ger ett snitt av 50
personer. Det är dessvärre den lägsta noteringen under hela den här sejouren i div. IV.
2001 = 862
2002 = 673
2003 = 962
Att siffran från förra säsongen inte skulle nås är naturligt, då SBoIF i fjol var indraget i toppstriden.
Årets upplaga har ändå varit en av SBoIF:s bästa genom tiderna och de grönvita har visserligen
varit skilt från toppen men även från botten. Uppenbarligen är det inte publikt lika attraktivt att
hålla till i serietabellens mittregion. Kan det månne vara dramatiken som saknas? 2004 års bästa
publiksiffra nåddes självfallet mot Moheda 148 men motsvarande match i fjol lockade 286! Vi
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får verkligen hoppas på en uppryckning nästa år. Publiken är väldigt viktig inte bara ur
intäktssynpunkt. Den utgör ett nog så viktigt stöd för laget och det blir en avgjort trevligare
inramning till matcherna, när Hultet är välbesökt.

Maratonskytteligan
Peter Andersson
Tobias Sjöbohm
Marko Pantsar

373
110
70

Ingvar Pettersson
Stefan Lindström

68
64

SBoIF:s säsong 2004
Träningsmatcher:
Furuby IF - SBoIF
Moheda IF SBoIF
SBoIF Vislanda IF
SBoIF IFK Lammhult
SBoIF Mariebergs SK
Horda AIK SBoIF

1-0 (I tipshallen, Växjö)
2-1
2-5
1-4
3-3 (Matchen mot Stockholmslaget spelades på träningslägret)
1-5

Moheda Cup 2004. Matcherna spelades inomhus i Mohedas träningshall på mindre yta och under
reducerad tid:
Ryssby IF - SBoIF
SBoIF - Emmaboda IS
SBoIF - Vrigstads IF
Lessebo GoIF - SBoIF
Moheda IF SBoIF
Rydaholms GoIF SBoIF

2-0
4-2
3-0
0-0
1-0
0-2

Emmaboda
Moheda
Rydaholm
SBoIF
Ryssby
Lessebo
Vrigstad

3 2 1 16- 9 11
3 2 1 10- 9 11
3 1 2 17-13 10
3 1 2 9- 5 10
3 1 2 11- 9 10
2 1 3 9-14 7
0 0 6 17-13 0

Final: Moheda Emmaboda 3-0
SBoIF:s mål i denna turnering gjordes av följande: Per Bolander 2, Christoffer Braw 2, Jens
Ekholm, Thomas Nilsson, Mattias Hamrin, Niklas Gunnarsson och Magnus Emanuelsson vardera
1.
Seriematcher
Träningsmatcher
Moheda Cup
Summa

22
6
6
34

8
1
3
12

7 7 30-33 31
1 4 12-16 4
1 2 9- 5 10
9 13 51-54 45

Totalt
11
6
4
3
2

Seriematcher
8
3
2
1
2

Målskyttar
Jens Ekholm
Peter Andersson
Per Bolander
Bennie Cederlund
Tobias Sjöbohm
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Träningsmatcher
3
3
2
2

Marko Pantsar
Ingvar Pettersson
Daniel Söderlund
Tomas Nilsson
Sebastian Holm
Magnus Christoffersson
Vedad Ljeljak
Fredrik Stigsson
Nicklas Gunnarsson
Daniel Karlsson
Stefan Lindström
Christer Sellén

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

Jens Ekholm bäste
målskytt i Slätthög

Grannklubbarnas öden säsongen 2004
Olika falla ödets lotter i tillvaron och det gäller inte minst fotbollsklubbarna. Om man tar sig an
uppgiften att granska hur det gått för våra grannar finner man stöd för tesen. Ett par klubbar har fått
det över måttan kämpigt men för övriga har det gått bra.
Bäst har det fungerat för Rydaholms GoIF, som de senaste åren haft en uppmarsch som t.o.m.
överträffar de gyllene åren i mitten på 50-talet. Då hade Rydaholm ett s.k. kanongäng, vars insatser
spelåret 1954/55 gav en andra plats i div. IV Halland-Småland efter Växjö BK. De två första lagen
avancerade till div. III, där Rydaholm således spelade 1955-56, närmare bestämt i den sydvästra
gruppen, som fick följande sluttabell:
IS Halmia
18 13 3 2 53-19 29 Rydaholm hade ett starkt lag men säsongen kom
Gnosjö IF
7 6 5 38-31 20 att präglas av skador och när bokslut gjordes hamVäxjö BK
8 4 6 48-42 20 nade RGIF på sista plats med returbiljett till div. IV.
IFK Värnamo
8 4 6 31-36 20 De blåvita hade dessutom som synes kvalificerat
Falkenbergs FF
7 4 7 38-31 18 motstånd så även om det blev nedflyttning ska
Limmareds IF
7 4 7 44-43 18 ingen skugga falla över föreningen. Flera av spelarna
Mariedals IK
6 4 8 25-22 16 värvades till andra klubbar och blev stora namn
Östers IF
6 4 8 36-46 16 där. Därmed hade man inget slagkraftigt lag påHyltebruks IF
4 4 10 22-46 12 följande år i div. IV utan hamnade näst sist med
Rydaholms GoIF
5 1 12 30-49 11 en ytterligare nedflyttning som följd. Frånsett enstaka gästspel i div. IV 1962 och 1994 - och 12 säsonger
i div. VI har Rydaholm sedan hört hemma i div. V under resten av 1900-talet. RGoIF inledde
också det nya millenniet med en säsong i sexan men i kraft av en 2:a-placering efter Forsheda
flyttades laget till div. V. Där spelade Rydaholm 2001-02 och det senare året blev det serieseger
närmast före Jat från Gislaved. (Det senare laget blev inbegripet i en kvalmatch mot SBoIF, som
sent ska glömmas). Rydaholm kom således till div. IV 2003 och vann sin grupp närmast före
SBoIF. Det medförde uppflyttning till div. IV Elit och där har de blåvita dominerat totalt
innevarande år. Rydaholm förlorade den 12 aug. 2003 hemma mot Åryds IK med 1-2 och förblev
sedan obesegrat till den 19 sept. 2004, då det blev 1-2 i Tranås. Det var i seriens 20:e omgång och i
den påföljande blev det ett nytt nederlag; 0-3 mot Nässjö FF. Rydaholms serieseger var emellertid
säkrad långt dessförinnan. RGoIF inledde med 4 raka fullpoängare innan det blev 2-2 i Bankeryd.
Den oavgjorda matchen följdes av 9 raka trepoängare och sedan blev det oavgjorda matcher i
omgångarna 15 och 217 mot resp. Aneby och Unnaryd (SBoIF:s kvalbekantskap sedan i fjol).
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Särskilt starka var Rydaholmarna på bortaplan: 9 segrar, 1 oavgjord och 1 förlust. Av de 17
vinsterna klarades 10 hem med uddamålet medan de resterande 7 vanns med följande kvot: 2 mål 2
matcher, 3 mål 1 match, 4 mål: 2 matcher och 5 mål: 2 matcher.
I likhet med SBoIF har vår granne Ohsbruk haft en fotbollsmässig högkonjunktur de senaste åren
med inte mindre än 10 raka säsonger i div. V. Ohs avgick 1994 med seriesegern i div. VI
Västbo och har sedan noterat följande placeringar i div. V:
1995: 9, 1996: 7, 1997: 7, 1998: 8, 1999: 10, 2000: 10, 2001: 9, 2002: 7, 2003: 9 och 2004:12.
I år blev det tvärstopp och det dröjde till 18:e omgången innan brukslaget tog sin första poäng
genom att spela oavgjort i bortamatchen mot Bäckseda/Björkö. Under året hann Ohsbruk med att
inkassera många saftig smällar: 0-9 mot Malmbäck, 0-8 mot Sävsjö, 1-8 och 0-7 mot
Norrahammars GIS och 0-7 även mot Lammhult, Österkorsberga och Forserum. Reservlaget, som
ingick i Västra reserv B, klarade sig ännu sämre: 0 0 16-14-101 0. En enda poäng blev alltså
totalskörden för Ohsbruks seniorfoboll 2004. Vi får hoppas att brukslaget kommer igen med friska
tag kommande år!
Moheda IF var redan förra säsongen nämnda som en av de hetaste kandidaterna till serie-segern
men sedan laget i slutet av vårsäsongen förlorat båda matcherna mot Rydaholm gick kraften delvis
ur och MIF fick nöja sig med en mittenplacering. Det blev naturligtvis en utmaning för MIF som
inte noterat de riktigt stora framgångarna på de senaste 20 åren. De gulsvarta hade en stark period
under de år som omgärdar 1980. Säsongen 1978 blev det serieseger i div. IV vilket då medförde
direktuppflyttning till div. III. Där spelade MIF således 1979 men räckte inte riktigt till men laget
hämtade kraft i div. IV och stod åter som serie-segrare 1982. Ånyo blev det avancemang till div. III
och där gjorde MIF en överraskande bra vårsäsong men när bokslut gjordes på hösten räckte inte
poängkapet till förnyat kontrakt. Åren 1984-86 blev det spel i div. IV och sedan följde 5 säsonger i
div. V. År 1992 gjorde MIF comeback i div. IV och har sedan hållit till där med undantag av 1998,
då MIF var på till-fälligt besök i div. V. Nu är Moheda åter på gång, vilket närmare skärskådas på
annan plats i denna tidning.
IFK Lammhult har också erfarenhet av spel i div. III men det inskränker sig till spelåret 1971.
Därefter har hemvisten i huvudsak varit div. IV men 2001 rasade IFK lite överraskande ur denna
division och har sedan tillhört div. V i tre år. Såväl 2002 som 2003 blev det silver-platser i
sluttabellerna efter resp. Braås och Reftele - med åtföljande offensivt kval. Det senare utföll dock
inte särskilt väl: 2002 = 2-2 och 1-4 mot IFK Oskarshamn och 2003 1-5 (enkelmatch) mot Vislanda
IF. Det blev hösten 2004 inte tredje gången gillt. Lammhults kval slutade den här gången med 0-3
mot Mariebo i Jönköping.
Alvesta GoIF hade sin verkliga storhetstid i slutet på 70-talet med spel tre säsonger i div. II, som då
var landets näst högsta division. Dessa år har följts av en lång rad säsonger i div. III men 2002
hamnade laget på negativ kvalplats och klarade inte av kvalmatcherna på ett sådant sätt att
degradering kunde undvikas. I år har AGIF huserat i div. IV elit och där hållit till i mitten av
tabellen.
IF Raketen kom med i seriespel på 1960-talet och var sedan div. VI troget ända till 1984. Då vann
laget sin grupp och kom sedan att avverka 6 framgångsrika säsonger i div. V. Allra bäst gick det
1987 då det blev serieseger med avancemang till div. IV men vistelsen på denna nivå varade endast
ett spelår. I början av 90-talet drog sig Raketen ur seriespel men gjorde en framgångsrik comeback
2003 och i kraft av en 2:a-plats blev det ånyo avancemang till div. V. Där har Lekarydslaget
således hört hemma i år men kapaciteten räckte inte till för att undvika nedflyttning. Raketen
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noterade tre segrar, mot Liljan, Delary/Pjätteryd och Torpa samt en oavgjord mot Ling men i övrigt
blev det idel förluster.

För tio år sedan ....1994
Då gjorde SBoIF sin 4:e säsong i div. V och krönte den med 3:e plats i sin grupp (efter Vislanda
och Hovmantorp), vilket berättigade till kvalspela uppåt. Där blev Värnamo Södra och Reftele för
svåra. Av de klubbar som deltog i SBoIF:s grupp nämnda år har två varit involverade i samma
grupp i år som SBoIF: Vislanda och Gransholm. Mycket har hänt sedan 1994 och för SBoIF har det
nästan utan undantag varit framgångsrika år.

Smålandsfotbollen 2004
Småland är alltjämt ett stort distrikt med betydande aktiviteter i alla åldrar och för båda könen.
Antalet klubbar som bedriver seniorfotboll för herrar uppgick till 283.
Av dessa hörde 24 lag hemma i nationell serie: Allsvenskan 1, Superettan 1, 7 i div. II och 15 i div.
III.
Övriga 259 lag deltog i förbundets eget system. Det ska då märkas att några av dessa kommer från
Öland (som ingår i Smålands FF) och ett par från Östergötland. I gengäld tillhör Hylte-bruk och
Lidhult i fotbollshänseende Halland.
Av dessa 259 klubbar har 255 deltagit i div. IV Elit div. VI medan 4 haft sina A-lag i
reservlagsserie C.
Div. IV Elit: 2 grupper 24 klubbar, div. IV 4 grupper 48 klubbar: div. V 8 grupper 96 klubbar div.
VI 9 grupper (3 med 9 lag och 6 med 10 lag) totalt 87 klubbar. (Div. IV Elit, div. IV och div. V har
samtliga haft 12 lag i varje grupp).
Det småländska reservlagssystemet innehåller 4 nivåer:
Elit 3 grupper med vardera 6 lag = totalt 18 lag
A 5 grupper varar 1 med 6 lag, 1 med 7 lag, 1 med 9 lag och 2 med 10 lag = totalt 42 lag
B 8 grupper: 4 med 9 lag och 4 med 10 lag = totalt 76 lag
C 14 grupper: 1 med 6 lag, 2 med 7 lag, 6 med 8 lag, 4 med 9 lag och 1 med 10 lag = totalt
114 lag och av dessa är 4 A-lag: Västrums IF, Hammarsgärde BK, Björnhults IF och
Kastlösa GoFF. De tre sistnämnda blev f.ö. sist i sina grupper!
Fotbollen var en gång en typisk folkrörelse med ideella insatser rakt igenom. Det fanns många
klubbar, många spelare, erforderligt antal ledare och en hållbar ekonomi. I dag är förutsättningarna
i många bärande fall annorlunda och det tar sig uttryck i olika reduceringar och förändringar. En
del klubbar deltager inte i seriespel med något manligt seniorlag medan andra slår sig samman. Den
gångna säsongen har det funnits 21 sådana kombinationer. Notabelt är att en av dessa
sammanslutningar återfinns så högt som i div. II, nämligen Oskarshamns AIK/Rödsle BK. I övrigt
har div. IV 4 sammanslagna lag, div. V 8 och div. VI 8. I gengäld ståtar 16 klubbar (därav 4
sammanslagna) med C-lag. Ett av dem återfinns ända uppe i Reserv Elit och det är som sig bör
Kalmar FF, vars C-lag till yttermera visso vann sin grupp. Av de övriga C-lagen hör 3 hemma i
reserv B och 11 i reserv C.
Av reservlagen är det 3 lag som två klubbar har tillsammans medan de däremot har egna A-lag. I
ett fall är det en kombination mellan B och C (Ingelstads IK C och Nöbbele BK B).
De flesta klubbar mönstrar ett B-lag men det fanns den gångna säsongen dessvärre ej att tillgå i
SBoIF för första gång sedan 1972! Det finns dock fler klubbar som kunde uppvisa denna brist.
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Div. IV Elit 1 klubb saknade B-lag
Div. IV
2 klubbar saknade B-lag (SBoIF och Skillingaryds IS)
Div. V
10 klubbar saknade B-lag
Div. VI
26 klubbar saknade B-lag
Givetvis saknade även de fyra klubbarna med A-lag i reserv C B-lag.
Märkligt nog är det 4 klubbar av de 24 som ingår i det nationella seriesystemet som är i avsaknad
av egentliga B-lag men i gengäld har dessa olika utvecklingslag i stället.

A-lagstillhörighet
Div. IV Elit
Div. IV
Div. V
Div. VI

Elit

24
48
96
87

Nationell serie
Allsvenskan 1
Superettan
1
Div. II
7
Div. III
15

2

5
10

B-lagstillhörighet
A
B
16
20
2

5
22
41
5

C

saknar

4
41
51

1
2
10
26

1
1
2
1

4

(2 klubbar från div. V och 3 från div. VI har gemensamma B-lag )
Några rekordnoteringar har varit svåra att finna i årets seriespel.
Inget enda lag har i A-lagssammanhang gått obesegrade genom seriespelet. Bäst lyckades
Vederslöv/Dänningelanda IF med följande rad: 22 20 1 1 86-14 61. Laget drabbades av en enda
förlust och spelade en match oavgjord och vid båda tillfällena var det derbygrannen Räppe GoIF
som var för svårt: 0-3 i Räppe och mållöst hemma på Dänningevallen.
Gamle bekantingen Skeppshults BK var också framgångsrikt: 22 20 0 2 61-21 60. Skeppshult
klarade de 18 första omgångarna med idel segrar men i 19:e omgången blev det 1-4 mot Värnamo
södra FF och i den 21 noterades 3-4 mot FK Jat. Båda banemännen är f.d. motståndare till SBoIF.
Vederslöv/Dänn. och Skeppshult vann båda sina div. V-grupper och klättrade därmed upp på
samma nivå som SBoIF.
Man får gå ända till reservlagsserie C för att finna en seriesegrare som skilts från samtliga matcher
utan förlust. Det är Emmaboda IS, som ståtar med följande tabellrad: 14 11 3 0 88-13 36. Däremot
finns det ett par lag båda i div. VI - som har en negativ nolla, d.v.s. utan någon erövrad poäng:
IFK Hult 0 0 18 14-108 och Dörarp/Vittaryd 0 0 16 10-96 0.

Vinna eller försvinna
Alla föreningar har någon gång degraderats och de flesta har efter några år åter lyckats kravla sig
upp. För en del fortsätter raset medan andra gör en snabb comeback En granskning av hur det gått
för de lag som degraderades 2003 avslöjar att de flesta ej kommit tillbaka direkt.
Div. IV Elit 5 nedflyttades
Div. IV
9
Div. V
16

2 av dem hamnade på uppflyttningsplats 2004
Inget av dem kom upp 2004
7 av lagen återkom på avancemangsplatser
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Det innebär sålunda att av de 30 lag som degraderades hösten 2003 kan 9 (30%) våren 2005 göra
comeback på den nivå de nedflyttades ifrån.

Nykomlingar
Varje år uppflyttas ett antal lag, seriesegrare men i div. VI även de flesta lagen som hamnat på
andra plats samt några som via andraplatser och kval tagit sig upp. En del klarar sig mycket bra
medan andra omgående tvingas återvända nedåt. För de lag som uppflyttades inför spelåret 2004
blev resultatet följande
Uppflyttade från div. IV Elit till div. III.
Markaryds IF 3:e plats med en ännu bättre plats inom räckhåll
Kalmar AIK 2:a plats med kval till div. II där laget klarade 1:a omgången men föll i 2:a.
Bors SK
9:e plats med negativt kval, som gav en 2:a plats ett mål från avancemang.
Böda/Högby 9:e plats med negativt kval, som ledde till nedflyttning
Uppflyttade från div. IV till div. IV Elit
Hovslätts IK 5:e plats Nytt kontrakt
Hångers IF 9:e plats. Hånger kvalade sig upp förra året och tvangs nu kvala för att stanna
kvar. Det första kvalet gick bra men i år ledde det till degradering.
Bodafors SK 11:e plats. Degradering.
Tvärskogs IF 8:e plats Nytt kontrakt
Rydaholms GoIF 1:a plats. Suverän serieseger med avancemang till div. III.

Uppflyttade från div. V till div. IV
Av 10 nykomlingar föll endast 2 lag ur direkt - Norrahammars IK och Torpa AIS - medan ett 3:e
Djursdala SK - gjorde dem sällskap efter ett negativt kval. Ytterligare ett lag försvann men i motsatt riktning. Det var IF Stjärnan från Påskallavik som erövrade 2:a plats och via ett övertygande
kval tog sig till div. IV Elit. För övriga blev det följande placeringar: Reftele GoIF 3, Vislanda IF 4,
IFK Oskarshamn 5, Virestads IF och Emmaboda IS båda 8 samt Mörbylånga GoIF 9.

Uppflyttade från div. VI till div. V
16 lag flyttades upp hösten 2003 och av dem stannade 3/4 kvar. Fyra lag degraderades (däribland
Raketen) och 3 av dem hade avancerat som bästa 2:a-lag i sin grupp. Fyra av de bästa tvåorna
klarade sig alltså kvar liksom samtliga seriesegrare utom en. Bäst lyckades Österkorsberga IF, som
hamnade på 3:e plats i det nya sällskapet.
Av totalt 35 nykomlingar klarade inte 10 provet medan 25 (71 %) lyckades.

2005 står för dörren
SBoIF:s fotbollsuniformerade manskap och dess ledarstab har fått en välförtjänt vila några veckor
men nu är de igång igen med försäsongsträning och efter helgerna ökas intensiteten. Det gäller att
komma vältrimmade till nästa säsong. Förhoppningsvis ska det bli uppdrag på dubbla fronter, d.v.s.
även med ett reservlag. A-laget lär under alla förhållanden få räkna med svettiga uppgifter. En
studie av de motståndare som återfinns i div. IV Sydvästra gruppen, enligt förbundets förslag,
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skapar ett bestämt intryck av att det blir en synnerligen kvalificerad serie idrottsligt nog snäppet
värre än årets upplaga! SBoIF är kvar i samma grupp men förbundet har renoverat den betydligt.
Faktum är att det vid sidan av SBoIF endast återstår 4 av de klubbar som var med i gruppen 2004.
Det är Moheda, Ryssby, Vislanda och Virestad.
Älmeboda/Linneryd tog klivet till div. IV Elit medan Åryd och
Strömsnäsbruk nedflyttades till div. V. Vrigstad flyttades till den
nordvästra gruppen medan Gransholm, Ingelstad och Tingsryd
fick hemvist i den sydöstra avdelningen av div. IV Det blir
sålunda 7 nya lag i den sydvästra gruppen 2005.
Hinneryds IF. Klubben har gamla erfarenheter från div. IV senast
1986 och vann i år sin grupp av div. V med endast 15 insläppta
mål! SBoIF har mött Hinneryd på div. V-nivå 1984 och 1994.

Andreas, Bennie och Fredrik

Reftele GoIF. Gammalt div. IV-lag som i år slutade 3:a i div. IV
Nordvästra. SBoIF kvalspelade mot Reftele till div. IV 1994 och
mötte laget i div. V 1996.

Skeppshults BK har ett stort antal säsonger bakom sig i div. IV, senast 1978. SBK vann i år div. V
Västra 20 poäng före närmaste konkurrent! SBoIF har mött Skeppshult i div. V 1975, 93, 95 och
96.
Hångers IF. Nedflyttat från div. IV Elit i år efter ett misslyckat kval. SBoIF har mött klubben i
träningsmatcher 1983 och 1984.
Unnaryds IF. Nedflyttat från div. IV Elit efter ett misslyckande i det negativa kvalet. Förra året
lyckades Unnaryd med denna uppgift bl.a. på bekostnad av SBoIF, som därutöver har mött UIF i
div. V 1995 och 1996.
Gislaveds IS. Slutade i år 2:a i div. IV men klarade inte av kvalmatcherna. GIS har många säsonger
bakom sig i div. III.
Smålandsstenars GoIF. Degraderat från div. IV Elit men med många säsonger bakom sig både i
div. IV och i div. III.
Lägg därtill att kompisarna från div. IV Sydvästa i år lyckades bra: Moheda 2:a, Vislanda 4:a,
Ryssby 5:a och Virestad 8:a.
Från div. V noteras att Lammhult hamnade i den södra gruppen med bl.a. nedflyttade Åryd, Norrhult, Räppe och Rottne/Åby som tänkta huvudkonkurrenter. Horda AIK debuterar i div. V och blir
placerat i den västra gruppen tillsammans med bl.a. Gislavedslagen Jat och IFK samt
Stockaryd/Rörvik. Strömsnäsbruk återfinns i den sydvästra gruppen och får bl.a. utkämpa derbyn
med den eviga tvåan där Råstorp/Timsfors.
På högre nivå verkar div. III sydöstra bli särskilt intressant. Där placeras nämligen grannen
Rydaholm i samma grupp som Växjö-lagen Norra, BK och Sandsbro samt Ljungby IF. Övriga
motståndare blir Färjestaden, Kalmar AIK, Lindsdal, Karlskrona, Rödeby, Saxemara samt Vetlanda
FF
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En riktig trotjänare.
En riktig trotjänare i styrelsen har valt att trappa ner . Det är Stig Erlandsson som det handlar om.
Stig har en lång meritlista och han har bl.a. varit med i styrelsen hela 38 år !! och har de senaste
åren varit kassör. Dessutom har Stig varit en klippa när det gällt
att värva spelare och förhandla. Med list och tuffa förhandlingar
har Stig lyckats att skaffa fram spelare till vår klubb och det är
mycket Stigs förtjänst att vi kunnat nå stora framgångar genom
åren. Stig har även berättat att det någon gång på 60-talet var
oerhört nära att klubben lades ner, om jag minns rätt hängde det
på en rösts övervikt för fortsatt verksamhet.
I samband med årsfesten utsågs Stig till hedersmedlem nr 4 och
vid årsmötet avtackades Stig med en minnestallrik. Ett stort tack
är på sin plats för ett orubbat grön/vitt tänkande. Stig har alltid
sett till föreningens bästa i all lägen och för att nå detta har det
blivit otroligt många timmar av ideellt arbete genom åren. Än en
gång ETT STORT TACK för allt jobb i styrelsen och för
föreningen. Här följer hela meritlistan :
Styrelse
Bordtennissektion
Frivilligt arbete
Festkommitté
Fotbollssektion
Idrottsplatskommitté
Jubiléumskommitté
Materialförvaltare
Motionssektion
Ombud SmFF
Plankommitté
Ungdomssektion
Valberedning
Byggkommitté
Spelare 15 säsonger

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02, 03, 04
71, 72, 73
70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
65, 72, 73
68, 69, 72, 73, 74, 77, 78, 80
76, 77
81, 82, 92
65, 73, 74
74, 75
79
69, 70, 71, 72
75, 76, 82, 85, 86, 87
74
73, 74
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76

Verksamhetsberättelse 2004
Styrelsen för Slätthögs BoIF lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för arbetsåret 2004.

Styrelsens sammansättning
Ordförande

Sven-Åke Eriksson

Vice ordförande

Bo Karlsson

Sekreterare
Kassör
Övriga ledamöter

Sophie Erlandsson
Stig Erlandsson
Fredrik Erlandsson
Peter Andersson
Inge Arvidsson
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Antal sammankomster
Huvudstyrelsen kan redovisa 11 st protokollförda sammanträden. Sektionernas sammanträden
tillkommer utöver dessa.

Antal medlemmar
Antalet medlemmar den 20/11 var 275 st.

Ekonomi
Ett stort antal timmar av ideellt arbete ligger till grund för att ekonomiskt säkra föreningens
verksamhet. Med stor glädje kan vi konstatera att aktiva, ledare och övriga medlemmar visat detta
det gångna verksamhetsåret. Föreningen har genom dessa insatser fått ekonomiska möjligheter att
bedriva en omfattande verksamhet.
Till drift och underhåll av vår idrottsanläggning erhåller vi driftsbidrag från Alvesta kommun.
Tyvärr minskar bidragen i takt med kommunens sparbeting. Detta ställer allt större krav på alla i
föreningen att planera och ha en kostnadseffektiv verksamhet.
Företag och privatpersoner stödjer oss ekonomiskt på ett föredömligt sätt. Det är glädjande att de
lokala företagen förstår vikten av att ha en aktiv och framgångsrik förening på orten. Vi har under
året anordnat tombolalotterier och sålt Bingolotter för att öka de ekonomiska förutsättningarna.
Dessutom arbetar damsektion, stödsektion och spelare på ett förtjänstfullt sätt för att stärka
klubbens ekonomi. Gåvor i form av matchbollar har erhållits från privatpersoner, företag och
föreningar.
Vi hoppas att det fina stöd vi redovisat ovan fortsätter även kommande år så att vi kan finansiera
den omfattande verksamheten i föreningen.

Föreningens idrottsanläggning
Vår plankommitté gör otroligt fint arbete med planen. Den har varit bäst alla kategorier i hela
serien. I samband med ett åsknedslag förstördes vår förstärkare, larm, TV och telefon. Vi får tacka
vår lyckliga stjärna att den brand som uppstod i speakerbåset slocknade av sig själv. I övrigt har
sedvanliga underhållsarbeten gjorts på klubbstugan.

Damsektionen
Damsektionens första möte för året började med förberedelse för vår julfest. Den hölls den 12
december i Mistelås, i samband med skolans luciafirande kyrkan. Vi hade jul basar utanför
församlingshemmet. Vi sålde korv & bröd, kaffe, glögg och pepparkakor mm. Vi hade även
dragning av listlotteriet.
Vi hade slåttergille på Hultet den 24 juni, inför midsommarhelgen, då vi tog med liar och räfsor och
gjorde fint. Vi hade inget sommarlotteri, utan beslutade istället att utöka jullotteriet.
På alla hemmamatcher har vi sålt korv, godis, glass, läsk, kaffe och lotter. Sektionens 9 medlemmar
har genomfört både vår och höst städning av klubbstugan.
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På årsfesten, som hölls i Kvenneberga Bygdegård den 16 oktober överlämnades en gåva på
18 000,- till ungdomssektionen samt skänkte vinster för ca.1 000kr till lotterierna som fanns på
festen. Ett stort tack till festkommittén som ordnade festen.
Till sist tackar vi alla som har stöttat och hjälpt oss i vårt arbete för föreningen.
Väl mött till nästa år!

Fotbollssektion Ungdom
Säsongen startade upp under vinterhalvåret med träningspass i Bollhallen och Slätthögsskolan och i
april började ute träningarna på Hultavallen. Ca 45 barn har varit
samlade i olika åldrar.
P12 har tränats av Göran Ask. Detta lag har inte deltagit i någon
serie utan hållit samman och spelat lite träningsmatcher, endast 8 i
gruppen.
P9 har tränats av Janne. De har inte deltagit i någon formell serie,
utan några föreningar har satt samman en egen träningsserie. Har
spelat i 2 Cuper i Moheda. Det har varit en bra säsong för detta
Axel och Patrik tilldelades Bertil
laget.
Hjertqvists hederspris

P7 har tränats av Tommy och Hans. De har under
året deltagit i Sandsbro bollen. Under sockenrundan
Annandag Pingst spelades en minicup mot
Sandsbro. Har spelat träningsmatcher mot
Hjortsberga, Moheda och Gransholm.
Knattelaget har tränats av Anders och Karl-Axel
som har varit
Kommande seniorspelare
mycket lek och
lär träning.
Avslutningen var i Vegbyhallen där det börjades med femkamp. Alla barn bjöds på hamburgare, bröd och dricka.
Träningspriser, bäste målskytt och Bertil Hjertqvist
Hederspriser delades ut och alla fick också varsin vattenflaska
och godispåse.
För att vår sektion skall kunna fungera, fordras det hjälp på alla
sätt. Tack alla ni som har stöttat oss i vårt arbete. Ett särskilt
tack till Damsektionen för ert bidrag.

Fotbollssektion senior
Då kan vi återigen summera ett framgångsrikt år. Att vi inte fick ihop till något B-lag i år är
naturligtvis ett litet nederlag men med tanke på detta och att truppen varit mycket tunnare i år så är
det fantastiskt att vi kunde komma på 6:e plats i serien. Anmärkningsvärt är att antalet tränande
personer ökat under hösten och det innebär att det varit mer folk och tränat i höst än i våras och fler
som velat träna än te x. förra hösten då vi ju faktiskt hade ett B-lag Man kan ju fundera på vad
det beror på
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Nedan följer lite statistik för det gångna året:
A-laget-seriespel:
SboIF, 22 matcher

V
8

O
7

F
7

Målskillnad Poäng
30 - 33
31

varav hemma
varav borta

5
3

4
3

2
5

16 14
14 - 19

19
12

En intressant kommentar man kan göra är att vi inte förlorat någon match under de sista 15
minuterna trots vår ringa träningsdos vilket förvånar och samtidigt imponerar lite Vi springer
tydligen på rätt bollar
Övrig statistik värd att nämnas:
Träningspris, totalt

1:a Tomas Nilsson, 55 ggr av 63, för andra året i rad.
2:a Richard Erlandsson, 47 ggr av 63.
3:a Daniel Söderlund och Niklas Gunnarsson, 45 ggr av 63.

Bäste målskytt i A-laget: Jens Ekholm, 8 mål i serien.
Bäste målvakt:

Pris till Morgan Rohlin för väldigt fina insatser i år och tidigare år.

Bäste kassör:
1 extrapris utdelades på årsfesten till Stig Erlandsson som på ett så
förtjänstfullt sett i så många år jobbat både för föreningen genom styrelsen samt medverkat till
värvningar som stärkt vår trupp från år till år.
I övrigt kan man väl konstatera att det varit ett lite tuffare år i år jämfört med ifjol. Av olika anledningar tappade vi några stycken tongivande spelare och de
lyckades vi aldrig riktigt ersätta, framförallt gällande
målskyttet. Vi har gjort 20 mål mindre i år och där ser man
vad viktigt det är att man har några som petar in bollarna
också och inte vara breddspelare. Därför gör vi nu vårt
yttersta för att ändra på detta tills nästa år och i skrivande
stund pågår förhandlingar intensivt för att få detta i hamn.
Andra saker som hämmat oss i år är skador och då framförallt på Stefan Kefa Lindström som gjort att vi inte
kunnat ha Thomas på mitten vilket påverkat vårt anfallsspel
Jens och Kefa
till viss del. Thomas har verkligen gjort det
bra i försvaret men han behövs även på
mitten och vi hoppas det blir så till nästa år istället. Thomas har genomgående
varit vår klart bäste spelare och det är roligt att han bestämt sig för ytterligare 1 år
tillsammans med bla. Niklas Gunnarsson, Stefan Lindström, Marko Pantsar,
Rikard Erlandsson mfl. som är tongivande spelare i A-laget.
Thomas N

I nuläget har vi en påskrift än så länge av Christer Martinsson och 3 muntliga ja
som inte är skrivna ännu på yngre förmågor och vi jobbar stenhårt nu på att få igång vårt B-lag igen
till nästa år. Det skall bara lyckas !!!!!!!!!!
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Annars började det lite motigt tidigt i våras. Underlaget i Bollhallen var inte det bästa och både
Thomas och Stefan fick knäskador som tog tid att läka ihop.
Vi förlorade mot Moheda IF och Vislanda IF innan vi tog en
skön seger mot Horda IF en dryg vecka innan seriestarten. Vi
gjorde med våra förutsättningar en stark turnering inne i
bollhallen i februari och totalt sett har skärpt till oss när det
gäller något. Att vi med de förutsättningarna vi hade i våras
kunde åka upp till Vrigstad och vinna Premiären med 2 1 är
bara helt enkelt imponerande. Tunn trupp, skador till höger
och vänster och ett självmål och kunde ändå hålla undan och
Marco och Christer
vinna premiären. Denna seger tror jag blev viktig i år för vi
kom in rätt i serien och med svår starka försvarsspel så grundlade vi sedan förutsättningarna för
denna fina 6:e plats. Vi hade också ett bra träningsläger uppe i Göteborg med fina förutsättningar
och här vann vi också med 3 2 trots att vi knappt hade lag, fantastiskt starkt gjort
Andra viktiga segrar man minns under året är bla segern borta mot Vislanda IF i höstas. Hade vi
förlorat den hade vi varit indragna i nedflyttningsstriden men istället gjorde vi en riktig kämpainsats
och det var en härlig känsla när Jens nätade i slutet.
Nu tar vi nya tag med bla träning i simhallen,
Alvesta en dag i veckan för att stärka kroppen
allmänt och få lite omväxling och åker istället för
träningsläger i3 dagar en helg till Helsingborg och
möter ett lag där och har sedan trevligt på
lördagskvällen... Det blir lite billigare och det kan
också vara kul med lite omväxling och så slipper
folk att ta ledigt på fredagen och därmed kanske vi
Daniel, Sebastian, Jens, Tobias
kan få antalet att öka istället. All heder åt det år vi
gjort och till alla spelare som kämpat så väl för varandra och ett stort tack till Bennie Cederlund och
hans tränartrojka som starkt bidragit till framgångarna. Det ser lovande ut för nästa säsong och vi
får nu bara hoppas att vi kan knyta ett antal duktiga och träningsvilliga spelare till oss så att nästa år
blir ännu roligare

Stödsektionen
Stödsektionen har under året bestått av Anders Fransson, Jonas Mellskog, Magnus Kristoffersson,
Per Larsson-Hagenslätt, Peter Thorvaldsson, Peter Widroth och Sven Gustavsson. Sektionen har
under året träffats fyra gånger.
Sektionens huvuduppgift har varit att ta fram 2004 års programblad. Denna uppgift innebär ett
intensivt arbete under årets första månader. Annonser ska säljas, materialet sammanställas och
tryckas samt skickas ut till hushållen. Allt detta innan första seriematch, men som tidigare år
klarade vi även detta om än i grevens tid.
Rent ekonomiskt har vi stöttat seniorfotbollen och ungdomarnas avslutning. Vi har även givit ett
bidrag till årsfesten som hölls i Kvenneberga. Nytt för det gångna året är att vi inte har annonserat
för hemmamatcherna i lokalpressen. Det har medfört att vår behållning har ökat med ca. 8500kr.
Stödsektionen vill tacka annonsörer och sponsorer som troget stödjer vår förening och vi ser fram
emot ett fortsatt gott samarbete.
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Lotterisektionen
Lotterisektionen har under året ansvarat för försäljning av tombolalotter vid Moheda julskyltning
och Moheda maj-marknad samt vid Mohedadagen.
Vi vill tacka alla som hjälpt till med försäljningen och hoppas på er medverkan även kommande
verksamhetsår.

Årsfesten
Slätthögs BoIF:s årsfest avhölls i Kvenneberga bygdegård den
16/10 och ca 70 av klubbens medlemmar var på plats.
Festkommittén hade som vanligt ordnat till en bra fest och kvällen
började med middag samt kaffe och kaka. Det delades ut blommor
och priser, ordf. Sven-Åke Eriksson höll tal liksom ordf. i
fotbollssektionen, Stefan Andersson som sammanfattade
fotbollsåret. Förutom dessa båda herrar höll kassören Stig
Erlandsson ett tacktal i samband med att han nu avgår som kassör.
Stig har varit aktiv spelare samt haft diverse styrelseuppdrag
sammantaget i 40 år. Damsektionen överlämnade en gåva till
ungdomssektionen på 18.000,-. Efter det officiella programmet
blev det dans till Peje´s orkester till långt in på småtimmarna.

SBoIF:s hemsida
På adressen www.sboif.com kan du läsa nyheter, matchreferat från lagens matcher samt
spelprogram, resultat och aktuell tabell från våra senior och ungdomslag. Du har också möjlighet
att själv tycka till under rubriken ordet är fritt .

Utmärkelser
Vid årsfesten utdelades följande utmärkelser:

Anders Jonsson erhöll föreningens standar för aktivt deltagande under 20 års tid. Peter Ingvarsson,
Robert Karlsson, Jonas Mellskog och Tobias Sjöbom erhöll föreningens diplom för 10 års aktivt
deltagande i föreningen. Stig Erlandsson utsågs till hedersmedlem för bl.a. 38 års styrelsearbete.
Grattis !!
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Slutord
Till sist vill vi i styrelsen framföra ett varmt tack till alla medlemmar, ledare, spelare, Alvesta
kommun, företag, damsektion, stödsektion, lotterisektion samt enskilda personer som stöttat vår
verksamhet med bidrag, gåvor och ideellt arbete. Av sektionernas verksamhetsberättelser ser vi att
föreningen haft stor verksamhet under året. Glädjande är att så många ungdomar väljer att träna och
spela fotboll i vår förening. Givetvis är det ett bevis på bra ledare som på ett engagerat och
inspirerat sätt tar hand om bygdens ungdomar.
Vår målsättning för kommande verksamhetsår är
att aktivera så många som möjligt inom vårt upptagningsområde
att värna om och bibehålla den mycket omfattande ungdomsverksamheten
att A-laget lyckas hålla sig kvar i div 4:a
att på nytt starta upp ett B-lag
att verka för en god sammanhållning och laganda i föreningen
Skall vi kunna förverkliga de uppsatta målen krävs också en god ekonomi. Det är därför mycket
viktigt att alla hjälps åt för att föreningen skall stå ekonomiskt stark i framtiden.
Inom styrelsen känner vi som vanligt en stor förväntan och optimism inför en ny säsong. Vi vet att
det kommer att bli många intressanta matcher på Hultet nästa år. Vi hoppas att alla stöttar våra
senior- och ungdomslag och gläds med dem i deras framgångar. Ännu viktigare är det att stötta,
driva på och hjälpa till i de motgångar som alltid kommer under en säsong. Tillsammans kan vi få
ett intressant, spännande och aktivt år, både på och utanför planen.
Slätthög i november 2004
Sven-Åke Eriksson, Bo Karlsson, Stig Erlandsson, Sophie Erlandsson
Peter Andersson, Fredrik Erlandsson, Inge Arvidsson

Årsplan 2005.
Månad

Nov

Årsmöte

x

Styrelsemöte

x

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Juni

x

x

x

x

x

x

x

.......

.......

.......

.......

.......

.......

Juli

Okt

x

x

x

.......

.......

..

.......

Träning ungdom

..

...

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

...

..

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

Tävling ungdom

..

Fester

x

Träffar

x

Tombola

x

x
x

.

Sep

Träning senior

Tävling senior

.

Aug

x

...

...

x

x

x

x

x

x

x

Övriga lotterier

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

......

Frivilligt arbete

.

.

.

.

.

....

....

.

.......

.

.

......
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SBoIF:s budget för 2004

Inkomster
Statligt aktivitetsstöd
Anslag Alvesta kommun
(plan-/lokalhyror avdragna)
Medlemsavgifter
Fotbollssektion ungdom/senior
BingoLotto, övriga lotterier
Gåvor, reklam, försäljning
Frivilligt arbete

7 000,53 000,23 000,85 000,302 000,50 000,18 000,-

Utgifter
Administration
Idrottsplatsen
Fotbollssektion ungdom/senior
Utbildning
BingoLotto, övriga lotterier

10 000,40 000,267 000,2 000,219 000,-

Summa inkomster
Summa utgifter

538 000,538 000,-

Fonderade medel sedan 2003
(Kommunalt bidrag som betalats ut
för byggandet av en ungdomsplan.
Dessa pengar är fonderade och ingår
ej i ovanstående budget).

45 000,-

Protokoll fört vid Slätthög BoIF:s årsmöte 23 november 2004
§1

Styrelseordföranden Sven-Åke Eriksson hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat

§2

Dagordningen upplästes och godkändes

§3

Årsmötet fanns behörigt utlyst

§4

Till ordförande för årsmötet väljs Sven-Åke Eriksson och som sekreterare Sophie Erlandsson

§5

Till att bredvid ordföranden justera dagens protokoll väljs Jan Karlsson och Per Larsson-Hagenslätt

§6

Årsberättelsen uppläses och godkännes

§7

Kassören redogör för ekonomin och revisionsberättelsen uppläses och godkännes

§8

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet och det gångna verksamhetsåret
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§9

Val av huvudstyrelse:
Ordförande

Sven-Åke Eriksson

Vice ordförande

Bo Karlsson

omval 2 år

Kassör

Magnus Kristoffersson

nyval 2 år

Sekreterare

Sophie Erlandsson

omval 1 år

Övriga ledamöter

Fredrik Erlandsson
Peter Andersson

omval 1 år

Repr. u-sektion Inge Arvidsson omval 1 år
§10

Val av fotbollssektionen senior:
Ordförande

Stefan Andersson

Sekreterare

Fredrik Erlandsson, lagledare A-lag

Övriga ledamöter

Bennie Cederlund, tränare
Andreas Carlsson
Joakim Spångberg
2-3 representanter från spelarna (väljs senare)

§11

Val av fotbollssektionen ungdom:
Sammankallande

Inge Arvidsson
Göran Ask
Lilian Fasth
Janne Lövbom
Tommy Widroth
Karl-Axel Tollstern
Hans Lindfors

§12

Val av ombud till Smålands FF:s årsmöte:
Fredrik Erlandsson och Bennie Cederlund. Suppleant Stefan Andersson

§13

§14

Val av damsektion:
Ordförande

Ewa Jonsson

Vice ordförande

Camilla Hagenslätt

Kassör

Gunnel Erlandsson

Sekreterare

Annelie Lavesson

Övriga ledamöter

Karin Karlsson, Margreth Karlsson, Christina Liljengren, Irené Sköld,
Kerstin Karlsson

Val av stödsektion:
Ordförande

Per Larsson-Hagenslätt
Jonas Mellskog
Sven Gustavsson
Peter Thorvaldsson
Anders Fransson
Peter Widroth
Magnus Kristoffersson
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§15

Val av plankommitté
Ordförande

Kent Andersson
Gösta Gustavsson
Niklas Andersson
Kristoffer Karlsson
Bo Karlsson
Jarl Hall

§16

Val av festkommitté
Sammankallande

Bo Karlsson
Anders Jonsson
Rose-Marie Tagesson
Camilla Hagenslätt

§17

Val lotterisektion:
Ordförande

Jan Karlsson
Torsten Eriksson
Sven Gustavsson
Klas Janholm
Benno Demerberg

§18

Till lotteriföreståndare väljs Jan Karlsson

§19

Val av valberedning:
Sammankallande

Per Larsson-Hagenslätt
Rikard Erlandsson
Peter Andersson

§20

Val av revisorer:
Ordinarie

Ulf Dahl, Anders Jonsson

Suppleanter

Gösta Gustavsson, Göran Swärdh

Sven-Åke tackar valberedningen för ett bra arbete
§21

Årsplanen för verksamheten år 2005 uppläses och godkännes

§22

Budgeten för verksamheten år 2005 uppläses och godkännes

§23

Årsavgiften för medlemskap beslutas enligt följande:

§24

Aktiv senior

250kr

Aktiv ungdom

125kr

Övriga medlemmar

100kr

Ordföranden avtackade Stig Erlandsson efter 38 år i styrelsen och överlämnade en minnesgåva.
Därefter tackade Sven-Åke de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet för avslutat.
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