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Verksamhetsåret 2005 !
Lördagen den 22 oktober kom ett tungt besked som jag helst av allt inte ville få. Stig Erlandsson hade efter en längre tids
sjukdom stilla och lugnt somnat in i sitt hem i Gyslätt. Stigs bortgång berörde inte bara mig på ett djupt sätt utan hela
föreningen. Jag lärde känna Stig i föreningssammanhang redan i mitten på 70-talet då jag blev tillfrågad om att vara
sekreterare i styrelsen. Stig blev för mig ett stort stöd i det fortsatta arbetet inom styrelsen och han var en grön/vit entusiast av
stora mått. Det var alltid föreningens bästa i alla lägen och Stig har en mycket stor del i de framgångar som föreningen
åstadkommit. Tomrummet efter Stig är stort men vi ska fortsätta att arbeta på den väg som Stig var med och skapade.
Sportsligt kan vi konstatera att seniorlaget efter ett visst besvär och kval lyckades hålla sig kvar i div 4:a. Jag tror att detta var
oerhört viktigt för föreningens fortsatta verksamhet och framförallt som vi nu får flera spännande derbyn mot bl.a. Alvesta
GIF. Tyvärr kunde vi inte få till något B-lag i år heller vilket är ett litet svaghetstecken men vi måste arbeta efter de
förutsättningar som ges och det tycker jag att vi gör på ett utomordentligt sätt.
På ungdomssidan har det varit stor verksamhet med ungdomar i olika åldrar. Vårt P11-lag hamnade i en svår serie där övriga
lag har god tillgång på ”rena” P11-spelare vilket gör att vi får svårt att stå upp mot dessa lag men jag tycker ändå att vi gjort
detta på ett bra sätt
Ledarna inom både ungdoms- och seniorfotbollen gör ett gediget och engagerat arbete vilket är en förutsättning för att vi ska
nå framgångar.
Övriga 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 Börje Fransson.
Börje står för det mesta av materialet i denna tidning och håller god ordning på statistiken.
Väl mött på Hultavallen säsongen 2006… // Sven-Åke Eriksson, ordförande

Medlemsavgift
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Sammanfattning av säsongen 2005.
2005 var avgjort inget bra år för SBoIF. Utomstående instämmer säkert i konstaterandet och
associerar då till fotbollssäsongen, som blev en besvikelse och särskilt då höstsäsongen. Dessvärre drabbades föreningen av större förluster än så genom att två av de medlemmar som gjort
de största insatserna genom de 73 åren gått ur tiden; Erik Nilsagård och Stig Erlandsson. Båda
minnestecknas på annan plats i denna tidning. En av följderna blev f.ö. att årsfesten inställdes.
Nu får de grönvita kämpa vidare med de två bevarade i ljust och tacksamt minne.
Huvudnumret var som vanligt fotbollssäsongen. När den nu är ett avslutat kapitel kan det
noteras att den lilla klubben ännu en gång lyckats behålla sin plats i div. IV. Det är en
prestation i sig själv och inte minst att laget tog
sig samman efter en skral höstsäsong och
klarade av ett så kvalificerat lag som FK Jat
med två raka segrar. Det är ljusglimtarna och
även vårsäsongens resultat kan i stort ges
godkänt. Dock noterades plumpar även då och
det syntes lång väg att något saknades. Det såg
segt och tidvis oinspirerat ut och de grönvita
aktörerna kom 2:a på bollen i många dueller.
Allra sämst gick det på hemmaplan, där första
Razak i hemmamötet mot FK JAT
segern bokfördes först i 9.e omgången och 5.e
hemmamatchen! Hoppet stod som så många
gånger förr till höstsäsongen men den blev vida sämre. Det blev en överraskning med
kallduschens effekt. Alla initierade visste att det fanns så mycket spelkvalitéer i laget att
standarden skulle kunna höjts flera nivåer men så skedde icke.
Det manskap som mönstrades under året skulle kunna tagit en plats i tabellens mitt och om
inte ett par olyckliga skador inträffat i ett tidigt skede av säsongen så kunde det blivit en bättre
placering än så. Det syntes lång väg att det saknades något, nämligen erforderlig träning och
det bekräftades när redovisningen av träningsuppslutningen gjordes. Den otillräckliga
närvaron vid träningspassen gav sitt utslag – de grönvita hängde inte med! Resultatet blev
nederlag mot lag som i grunden har ett klart sämre spelarmaterial. Förhoppningsvis är alla
medvetna om misstaget och likaså kan man innerligt hoppas att det inte upprepas. Inför – och
under - säsongen 2006 är det angeläget att det läggs ner mer krut på träningspassen och att fler
spelare noterar en högre närvaro. Om så blir
fallet kan vi se fram emot en trevlig säsong
2006. Förra gången SBoIF var indragna i
negativt kval följdes den säsongen av ett
spelår med positivt kval! Med SBoIF:s fina
spelarmaterial – möjligen något kompletterat
– kan det bli en riktigt bra insats även
kommande år!

Bennie i aktion mot en Virestadsback
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Div. IV Sydvästra 2005
H

B

Hinneryds IF

17 2 3 54-18 53

0-1

2-2

Moheda IF
Hångers IF
Gislaveds IS
Ryssby IF
Smålandsst. GoIF
Virestads IF
Reftele GoIF

14 3
1-4
2-0
0-1
0-1
3-2
1-5

5 50-23 45
0-5
1-4
2-6
2-1
0-4
2-1

0-1

0-0

Unnaryds GoIF

7 3 12 25-38 24

2-2

0-0

Slätthögs BoIF
Vislanda IF
Skeppshults BK

5 5 12 27-49 20
2-3 1-3
3-0 3-3

14 3 5 51-29 45
12 3 7 50-26 39
12 3 7 59-37 39
11 2 9 40-37 35
8 3 11 36-39 27
7 5 10 37-40 26

4 3 15 19-62 15
1 5 16 7-57 8

Inför säsongen var Moheda, Hånger och Gislaveds IS huvudfavoriter till seriesegern men
även Smålandsstenar nämndes i sammanhanget och Ryssby tilltroddes vissa möjligheter att
åtminstone få en framskjuten placering. Ett studium av serietabellen visar att förhandsresonemanget den här gången var ovanligt kvalificerat. Det finns dock ett undantag,
Hinneryds IF, ett lag som var nykomling – i likhet med Skeppshults BK. Dessa nykomlingar
har under året gått skilda öden till mötes genom att hamna först och sist. Nog kan det vara
skillnad på nykomling och nykomling. Redan innan planerna hunnit bli frodigt
försommargröna hade Hinneryd visat att laget hade mer än en nykomlings entusiasm – det
fanns kvalitéer för en varaktig position i tabelltoppen medan situationen var den omvända för
Skeppshult. Moheda bevakade som väntat sina intressen i toppen och även Gislaved fanns
inom räckhåll. Däremot övertygade inte Hånger i spelupptakten. Hånger, liksom Ryssby och
Smålandsstenar – jämte Skeppshult, Reftele, Vislanda förlorade redan i seriepremiären. I den
andra omgången sprack Slätthög och Virestad medan Gislaved klarade sig till den tredje
ronden innan det blev förlust. Desto bättre gick det för Unnaryd, som kom till den 5:e
omgången innan nollan förintades. I den påföljande omgången gick både Moheda och
Hinneryd på pumpen – i Smålandsstenar resp. Gislaved. I motsatt hänseende – d.v.s när det
gällde att åstadkomma sina första segrar - dröjde det länge innan Vislanda och Skeppshult
kunde notera sig för sådana
framgångar. Vislanda tog sin
första seger i 4.e omgången –
mot SBoIF på Hultet –
medan Skeppshult tvangs
vänta till den 21:a
omgången!
Hinneryd tog närmaste
vägen till div. IV och
Moheda följde efter till följd
Slätthög var ytterst nära att vinna i Hinneryd
av framgångsrika matcher i
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kvalspelet. Detsamma åstadkom även SBoIF i det nedre kvalet och det är väl årets prestation
inom det grönvita lägret att laget kunde resa sig ur en mörk höstsäsong och dubbelvinna
kvalmatcherna mot fruktade FK Jat. I det sammanhanget är det värt att notera
att SBoIF är det enda av de 4 tiondeplacerade lagen i div. IV som hankade sig kvar – de
övriga tre föll mot ”tvåor” från div. V!
Vårtabellen
Hinneryd
Moheda
Gislaved
Hånger
Ryssby
Slätthög
Reftele
Virestad
Unnaryd
Smålandsstenar
Vislanda
Skeppshult

Hösttabellen
9 0 2 28- 8 27
7 2 2 23- 9 23
6 2 3 25-14 20
5 3 3 20-15 18
4 3 4 30-23 15
4 3 4 19-23 15
4 2 5 21-20 14
4 2 5 18-23 14
4 2 5 12-17 14
4 1 6 14-19 13
2 2 7 7-28 8
0 4 7 6-24 4

Hånger
Hinneryd
Ryssby
Moheda
Smålandsstenar
Gislaved
Virestad
Reftele
Unnaryd
Vislanda
Slätthög
Skeppshult

9 0 2 30-14 27
8 2 1 26-10 26
8 0 3 29-14 24
7 1 3 27-14 22
7 1 3 26-18 22
6 1 4 25-12 19
4 1 6 18-16 13
3 3 5 16-20 12
3 1 7 13-21 10
2 1 8 12-33 7
1 2 8 8-26 5
1 1 9 1-33 4

Redan efter våren syns en struktur som skulle visa sig vara hållbar med två undantag:
Smålandsstenars uppryckning och SBoIF:s katastrofala höstsäsong, vilket fick de nämnda
lagen att i princip skifta plats. Hångers avancemang ska heller inte glömmas bort all den stund
det var ytterst nära att föra laget till en slutlig silverplats.

Hemmamatcher
Hinneryd
Moheda
Gislaved
Hånger
Smålandsstenar
Ryssby
Virestad
Unnaryd
Reftele
Vislanda
Slätthög
Skeppshult

Bortamatcher
9 2 0 30- 5 29
9 1 1 31-11 28
8 2 1 36-12 26
8 1 2 26-11 25
7 0 4 27-18 21
6 2 3 33-17 20
6 2 3 23-14 20
6 1 4 14-13 19
5 1 5 21-17 16
3 2 6 14-20 11
3 1 7 14-20 10
1 5 5 5-22 8

Hinneryd
Hånger
Ryssby
Moheda
Smålandsstenar
Gislaved
Reftele
Slätthög
Virestad
Unnaryd
Vislanda
Skeppshult

Hinneryds IF är som synes outstanding i samtliga
deltabeller: bäst i 3 och 2:a i den fjärde! Även
i medaljtrions inbördes möten fick Hinneryd nöja
sig med en 2:a-plats.
SBoIF vände helt på sina gamla traditioner, som
inneburit en stark hemmainsats och en stark
höstsäsong. Det blev tvärt om 2005.
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8 0 3 24-13 24
6 2 3 24-18 20
6 1 4 26-20 19
5 2 4 19-12 17
4 2 5 13-19 14
4 1 6 14-14 13
2 4 5 16-23 10
2 4 5 13-29 10
2 1 8 13-25 7
1 2 8 11-25 5
1 1 9 5-41 4
0 0 11 2-35 0

Mo Hi Hå
Moheda 3 0 1 7-4 9
2-1 3-1
Hinneryd 2 0 2 6-4 6 1-0
3-0
Hånger 1 0 3 4-9 3 1-2 2-1

”Hemmakärast” (Hur många poäng som togs på hemmaplan)
Skeppshult
Unnaryd
Virestad
Vislanda
Gislaved
Moheda

100,0 %
79,2 ”
74,1 ”
73,3 ”
66,7 ”
62,2 ”

Reftele
Smålandsstenar
Hånger
Hinneryd
Ryssby
Slätthög

61,5 %
60,0 ”
55,5 ”
54,7 ”
51,3 ”
50,0 ”

Hemmasegrar: 71
Oavgjort: 20
Bortasegrar: 41
SBoIF blev som synes det procentuellt sett bästa bortalaget och det sämsta hemmalaget! För
Skeppshult blev det tvärt om – samtliga poäng bärgades på den egna arenan!
Hållit nollan
Hinneryd
11 matcher
Unnaryd
9
“
Hånger
8
“
Moheda
7
“
Gislaved
6
“
Ryssby
5
“
Smålandsstenar 5
“
Virestad
4
“
Reftele
4
“
Slätthög
4
”
Skeppshult
4
“
Vislanda
2
“

Gjort mål
Hinneryd
Hånger
Ryssby
Virestad
Moheda
Smålandsstenar
Gislaved
Reftele
Unnaryd
Slätthög
Vislanda
Skeppshult

21 matcher
21 ”
21 ”
20 ”
20 ”
18 ”
17 ”
16 ”
14 ”
14 ”
9 ”
4 ”

Hinneryd, Hånger och Ryssby gick mållösa från matcher vid endast 1 tillfälle. De två
sistnämnda lagen gjorde det vid sina besök i Hinneryd medan Hinneryd själv misslyckades
med att producera en fullträff i sin hemmamatch mot Gislaved. Moheda och Virestad
misslyckades med måltillverkning i två matcher. MIF kammade noll hemma mot SBoIF redan
i 3:e omgången och förmådde heller inte göra mål i sin bortamatch i Hinneryd. Virestad gick
mållöst sina bortamatcher i Moheda och Unnaryd. Skeppshult lyckades bara fabricera mål i 4
av 22 matcher. Nykomlingen – som gjorde så många mål i div. V i fjol (61 st.) – hade ingen
nätkänning i sina 6 första matcher. Därpå slog man till med 3 mål hemma mot SBoIF, följt av
2 mål mot Ryssby och 1 mot Virestad. Sedan var det måltorka på nytt i 11 raka matcher.
Därpå följde i näst sista omgången 1 mål mot Smålandsstenar, vilket räckte till lagets enda
seger, men i avslutningsronden blev det åter en nollnotering i målkolumnen.

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

6 matcher
7 ”
5 ”
2 ”

1-0
2-1
3-2
4-3
5-4

14 matcher
20 ”
6 ”
0 ”
1
“

2-0
3-1
4-2
6-4

3-0
4-1

13 “
10 “

4-0
5-1
6-2

11
2
2

5-0
6-0
7-1
7-0

“
“
“
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12 matcher
9 ”
3 ”
1
“

5
1
1
1

“
”
”
”

Totalt gjordes det 454 mål, vilket innebär 3,4 mål per match. Det är en bra notering men
innebär lika fullt en minskning jämfört med förra året med 31 mål. Av målen åstadkom
hemmalagen 274 (60,4 %) medan bortalaget fabricerade 180 mål.
Den målrikaste matchen spelades i avslutningsomgången och fick ”setsiffrorna” 6-4. Det var
Smålandsstenar som hemma på Domarvallen besegrade Hånger, som genom den förlusten
tappade kvalplatsen till div. IV Elit till Moheda. De största segrarna tog Reftele över Vislanda
– 7-0- den 17 aug. och även Moheda åstadkom 7 mål mot Vislanda den 17 sept. men den
gången gjorde Vislanda 1 mål varför matchen slutade 7-1. Vislanda åkte alltså på två skrällförluster men märkligt nog bokförde sig också just Vislanda för en av seriens största segrar –
6-0 den 8 aug. mot Skeppshult.
Hinneryds IF är seriens suverän. Äldre besökare på Hultet minns SBoIF:s 2:a gästspel i div.
V, år 1984. De grönvita föll ur med sin 11.e plats och det lag som den säsongen imponerade
mest på Hultet var Hinneryd, som även vann serien. Det blev således div. IV för HIF men
bara i två år och med mindre goda placeringar: 10:e och 12:e Hinneryd rasade alltså ur 1986
och påföljande år blev det en sistaplats även i div. V. åren 1988-2001 tillbringade Hinneryd i
div. VI med undantag av säsongerna 1993-94 då laget tillhörde ”femman”. År 2001 noterade
HIF 2:a plats i sin grupp av div. VI, vilket berättigade till kval men efter en inledande seger
mot Ryssby II föll laget i dubbla matcher mot Konga. Ändå blev det uppflyttning till div. V
vilket 2002 och 2003 gav 8:e platser. Därifrån gick Hinneryd i fjol i topp efter en intensiv
kamp med Råstorp/Timsfors. Båda klubbarna hade 57 poäng men Hinneryd hade 6 mål bättre
i målskillnad. I år togs en ny serieseger med uppflyttning till div. IV Elit. Det ska bli
spänmnande att följa Hinneryds öden där. Är det möjligen ett nytt Rydaholm på väg? I år
vann Hinneryd hela 17 matcher medan antalet förluster inskränkte sig till tre; bortamatcherna
mot Gislaved, Moheda (direkt efter varandra) och Hånger – samtliga under våren – även om
mötet mot Hånger tillhörde seriens 2:a halva. På hösten blev det 2 oavgjorda – båda på
hemmaplan. Där hade Hinneryd tagit full pott ända tills höstupptakten den 8 aug. Då SBoIF
kom på besök och spelade 2-2. Senare blev det även oavgjort – 0-0 – hemma mot Gislaved.
Moheda IF såg efter näst sista omgången ut att ha förlorat möjligheten att avancera till div.
IV Elit. Laget föll då i Reftele men som Hånger stöp i epilogen i Smålandsstenar i en målrik
tillställning så lyckades MIF spurta förbi och tog en rättmätig silverplats, vilket insatserna i
det påföljande kvalet vidimerat. I motsats till Hinneryd ”spillde” emellertid MIF en hel del
poäng mot sämre lag, vilket kunde blivit dyrköpt. I gengäld var de gulsvarta stabila i
matcherna mot samtliga toppkonkurrenter.
Hångers IF fick förra året lämna div. IV Elit efter ett misslyckat negativt kval och troddes ha
gyllene utsikter att ta den snabbaste vägen tillbaka. Det blev den svaga inledningen som blev
Hångers öde. Laget började med dubbla förluster, vilka följdes av två oavgjorda matcher och
först i den 5:e omgången kom den första fullpoängaren – i Unnaryd. Sedan blev det 5 raka
segrar innan det blev en oavgjord – i Virestad – och en hemmaförlust mot Smålandsstenar,
som då inlett sin upphämtning. Under hösten vann laget allt utom just matchen mot Smålandsstenar i epilogen och dessutom noterades ett nederlag i Moheda.
Gislaveds IS är ett gammalt storlag med mängder av säsonger i div. III. Laget är storfavorit
varje år till att ta sig tillbaka i den riktningen men i år blev det inget med det, främst föranlett
av för skrala insatser på hösten och på bortaplan.
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Ryssby IF blev tidigt avhängt till följd av en för mager utdelning på våren – en imponerande
höstsäsong kunde inte kompensera fullt ut.
Smålandsstenars GoIF inledde än sämre än Ryssby och låg på kvalplats efter
vårövningarnas slut! Efter de 5 första matcherna hade laget följande tabellrad: 5 0 1 4 3-12 1.
Nu kom serieledande Moheda på besök och se Smålandsstenar tog sin första seger: 2-1.
Därefter gick det lite bättre men det var först på hösten som Smålandsstenar hittade melodin.
Virestads IF avverkade sin 2:a säsong i div. IV och den brukar vara besvärlig. VIF bestod
emellertid provet genom att ha ungefär samma stabilitet på våren som på hösten.
Reftele GoIF klarade sig också på sin jämnhet både i fråga om utdelning vår kontra höst och
på hemma- resp. bortaplan.
Unnaryds GoIF gjorde en hyfsad våravdelning men var sämre på hösten och framför allt är
laget för svagt på bortaplan. Den enda viktorian på främmande arena plockades i Vislanda i
vårpremiären!
Slätthögs BoIF gjorde en annorlunda säsong i år. Vårsäsongen gick hyggligt och fångsten på
bortaplan kan inte helt fördömas även om det där noterades ett antal kraftiga förluster.
Däremot var kapet på hemmaplan magert och höstsäsongen var genant svag. . SBoIF gjorde
bra matcher på Hultet mot Gislaved och Virestad och vann båda och det blev även en
fullpoängare mot Skeppshult men efter skralt spel. Laget kunde även bärga en enpoängare
mot Unnaryd men i övrigt blev det inga fler poäng på den egna arenan. Serieupptakten var
riktigt bra men den följdes av en hemmaförlust mot Vislanda i omgång 4 och 3 omgångar
senare tappade SBoIF en klar ledning i Skeppshult till 3-3. Klara förluster noterades mot
Ryssby och Hånger under våren men de grönvita hade dock samlat så många poäng att en
”normal” utdelning på hösten borde placerat laget i mitten av tabellen. Det blev i stället tvärt
om. Endast det notoriska bottenlaget Skeppshult fick en sämre utdelning. SBoIF noterade 8
förluster, en ynka seger – mot Skeppshult – och 2 oavgjorda mot Hinneryd och Unnaryd. Nu
blev det vårsäsongen som rädda SBoIF till kval samt det faktum att Vislanda och Skeppshult
var klart sämre än väntat.
Vislanda IF gjorde en riktigt skral säsong. Det blev endast 4 segrar – hälften av dem mot
SBoIF – och därutöver vann VIF mot Skeppshult – med hela 6-0 – och sensationellt nog även
hemma mot Moheda i slutet av vårsäsongen. MIF tog på hösten en blodig revansch genom att
betvinga kommunkollegan med 7-0! På bortsaplan tog VIF endast 4 poäng – oavgjort i
Skeppshuit och seger i Slätthög.
Skeppshults BK gjorde i fjol en utmärkt säsong i div. V Västra och skaffade sig tidigt ett
avgörande försprång och det var först när laget säkrat seriesegern som ett par nederlag infann
sig. Det visade sig emellertid omgåendfe att Skeppshult varpredistinerat till att bli ett
bottenlag i år. Laget tog visserligen sin första poäng redan i andra omgången – 0-0 mot
Vislanda – men det dröjde till den 7:e omgången innan SBK gjorde sitt allra första mål men
då blev det i gengäld tre – och det var SBoIF som generöst släppte till dem. I följande match
gjorde Skeppshult 2 mål (2-6 i Ryssby) och det följdes av 1-1 hemma mot Virestad. Därefter
avverkade Skeppshult 11 omgångar utan ett enda gjort mål. Under denna del av serien blev
det en enda poäng. Nu var man framme vid näst sista omgången och då som först gjorde SBK
ett mål. vilket räckte till lagets enda seger under de 22 omgångarna: 1-0 mot Smålandsstenar.
I slutronden var man tillbaka sin gamla ovana och noterade 0-5 i Hinneryd.
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SBoIF:s maratonrad
47 908 389 154 357 2.060-1.853 1.116
SBoIF:s A-lag spelade sin 900:e seriematch den 13 aug. hemma mot Moheda men som så
många andra matcher denna olyckliga säsong blev det förlust – 0-1. Seger däremot blev det i
Reftele den 22 maj och då erövrade SBoIF sin tusende poäng.

Ökning av åskådarantalet på Hultet
Trots årets mindre goda resultatmässiga säsong noteras en mindre ökning, närmare bestämt
med 14 personer, vilket innebär ett matchsnitt av 51,4 åskådare. Denna siffra står sig hyggligt
vid jämförelse med andra mindre orter men den upprätthålls i hög grad tack vare den fina
siffran som noteras vid derbyt mot Moheda.
Hinneryd
Vislanda
Unnaryd
Hånger

49
58
37
61

Gislaved
Virestad
Smålandsstenar
Moheda

27
58
25
142

Reftele
Skeppshult
Ryssby

31
25
52

Kvalmatch mot FK Jat: 105 åskådare (ej inräknad i ovan omnämnda snitt).

Säsongen i siffror
(Final: Moheda IF - Vederslöv/Dänn. IF 2-0)

Moheda Cup
S – IFK Grimslöv 1-2
S - Vedersl.Dänn IF 0-2
S – Moheda IF 0-4
S - Braås GoIF 1-0
S – Ryssby IF 1-2

Moheda IF
Vederlöv/Dänn. IF
Ryssby IF
IFK Grimslöv
SBoIF
Braås GoIF

4 0 1 22- 3 12
4 0 1 14- 6 12
3 1 1 6- 5 10
2 1 2 4-10 7
1 0 4 3-10 3
0 0 5 2-17 0

Vikens IK (x) – S
Rottne IF – S

3-0
0-4

Träningsmatcher
S – Moheda IF
S - IF Raketen
S - IFK Torpsbruk
Sammandrag
Moheda Cup
Träningsmatcher
Seriematcher
Kvalmatcher
Totalt

1-1
2-1
2-0

(x) Matchen spelades under träningslägret. Viken hör hemma i Skåne, där
laget hamnade på 3:e plats i div. V
Nordvästra Skåne.

5 1 0 4 3-10 3
5 3 1 1 9- 5 10
22 5 5 12 27-49 20
2 2 0 0 5- 2 6
34 9 6 17 44-66 39
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SBoIF:s målskyttar
Totalt
Papi Somuha
Razak Mamud
David Karlsson
Joakim Spångberg
Rickard Erlandsson
Niklas Söderlund
Reagan Kasangiani
Niklas Gunnarsson
Tobias Sjöbohm
Peter Andersson
Björn Larsson
Daniel Söderlund
Självmål

10
9
7
6
3
2
1
1
1
1
1
1
1

Seriematcher
10
3
1
5
2
1
1
1
1
1

Kvalmatcher

Träningsmatcher

Moheda
Cup

2
1
1

2
5

2

1
1

1
1
1

Träningsligan
Totalt har det avverkats 70 träningspass under säsongen och
följande spelare hamnade i topp:
Adam Pettersson 54, Razak Mamud 53, Christer Martinsson
och Per Bergendahl 51
Tränare under säsongen har Bennie Cederlund varit med
assistans av Joakim Spångberg, vilken nästa säsong tillträder
som huvudansvarig på denna viktiga post. Bennie avslutar
därmed sin 2:a sejour i SBoIF och de grönvita är honom stort
Papi bäste målskytt
tack skyldig för hans stora insatser. Det råder inget tvivel om att
det är Bennie som tränare – och spelare – som mest bidragit till SBoIF: s storhetstid. Att
sedan spelare och ledare och andra inom klubben också gjort ett stort arbete ska icke
förglömmas. Bennie har under sina tränarår åstadkommit följande resultat:
1992 Div. VI serieseger
1993 Div. V 7:e plats
1994 Div. V 3:e plats och offensivt kval som dock inte lyckades.
1995 Div. V 8:e plats
1997 Div. IV 7:e plats. Bennie var då tränare tillsammans med
Jerry Sandberg.
2003 Div. IV 2:a plats och offensivt kval, vilket inte ledde till
uppflyttning.
2004 Div. IV 6:e plats
2005 Div. IV 10:e plats och negativt kval, som lyckades.
Det är med SBoIF:s förutsättningar som liten klubb en enastående
meritlista och höjdpunkten nåddes 2003, när SBoIF blev 2:a efter
suveräna Rydaholm och det är de grönvitas främsta
Bennie en stor tränarprofil i SBoIF
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fotbollsprestation genom tiderna!
Bennie har även varit en tillgång som spelareunder 14 år: 1988-97, 1999 och 2003-05. Han
var strateg under flera år och en nyckel för SBoIF:s spel. Nu får SBoIF klara sig utan hans
insatser men det kan knappast uteslutas att han dyker upp igen i de grönvita färgerna. Nu
hoppas och tror vi att efterträdaren också ska åstadkomma goda resultat och vi önskar Joakim
Spångberg lycka till på sin viktigas post!
Maratonnoteringar
Skytteligan

Säsonger
Aktiva

Peter Andersson
Tobias Sjöbohm
Marko Pantsar
Ingvar Pettersson

374
111
70
68

Peter Andersson
Rikard Erlandsson
Bennie Cederlund
Marko Pansar
Ingvar Pettersson
Tobias Sjöbohm

Veteran
17
16
14
12
12
11

Jan Karlsson
Benno Demerberg
Bo Karlsson
Kent Andersson

28
26
25
23

Utmärkelser
Standar nr 26 Tommy Widroth
Meriter: Aktiv seniorspelare 9 år, ledamot av Idrottsplatskommittén 4 år, motionssektionen 5
år, Fotbollssektionen 3 år, Stödsektionen 10 år och
Ungdomssektionen 8 år.
Standar nr 27 Klas Janholm
Meriter: Aktiv seniorspelare 3 år, ledamot i sektionen
för s.k. frivilligt arbete 2 år, Idrottsplatskommittén 3
år och Lotterisektionen 12 år.
Hedersdiplom nr 74 Lilian Fasth
Meriter: Ledamot av Ungdomssektionen 10 år.

Lilian och Tommy

Samtliga har gjort – och gör – viktiga insatser för SBoIF och är väl värda sina utmärkelser.

Till minne
Erik Nilsagård 28/6 1925 – 3/6 2005
Den 30 juni innevarande år fick Erik Nilsagård sitt sista vilorum på Östra kyrkogården i
Göteborg,d.v.s. i den stad han i huvudsak tillbringat sitt aktiva vuxna liv i. Han behöll dock
kontakten med sin födelsebygd hela livet och så även med SBoIF. När föreningen 1982 firade
sin 50-åriga tillvaro var han med och mottog då hedersdiplom nr 5. Denna festglada och
minnesvärds afton i Slätthögsskolan hölls det tal bl.a. av Erik, som hade mycket intressant att
berätta. Andra talare var också framme och någon konstaterade bl.a. att Erik torde vara
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SBoIF:s främste idrottsman genom tiderna. Erik var aktiv under slutet av 30-talet och under
40-talet, d.v.s. under friidrottens storhetstid i föreningen. Erik var den som mest bidrog till
dessa framgångar. Han utövade ett flertal grenar med stor framgång med den tidens mått mätt.
När friidrottseran tog slut på 50-talet fanns det 14 individuella klubbrekord noterade och av
dessa stod 6 bokförda på Erik – alla satta på den tidens banor, som standardmässigt ej är
jämförbara med dagens anläggningar: 100 m: 11,5, 200 m: 24,9, 400 m: 54,0, längdhopp:
6,53, kula: 11,91 och tiokamp: 4.546 poäng. Erik vann mästerskap inte bara inom föreningen
utan även i kretsen och han vann därutöver bl.a. landsbygdsmästerskapen för Kronobergs län.
Han fick även – i likhet med Curt Fröberg – förtroendet att representera Sydvästra Småland
vid en match mot Listers idrottskrets, som gick av stapeln i Ljungby. Framförallt var dock
Erik ankaret i SBoIF:s framgångsrika friidrottslag och i varje match medverkade han i ett
flertal grenar. När t.ex. Slätthög 1943 deltog i en triangelmatch ställde Erik upp i 7 av 8
grenar och erövrade 38 av SBoIF:s totalt 63 poäng! Han vann 2 grenar, blev 2:a i 4 grenar och
3:a i den 7:e grenen.
Friidrotten är sedan 50 år borta från SBoIF:s tävlingsprogram och Erik är ur tiden men varken
han själv som person eller hans insatser för sin klubb kommer att förglömmas.

Stig Erlandsson 10/9 1944 – 22/10 2005
Söndagen den 16 oktober spelade SBoIF på Hultet en avgörande kvalmatch mot FK Jat från
Gislaved för att klara sig kvar i div. IV. Matchen sågs av 105 åskådare. En av de som
bevittnade den spännande uppgörelsen var Stig
Erlandsson. Mindre än en vecka senare hade han gått ur
tiden. Han insomnade i hemmet i Gyslätt på
lördagsmiddagen den 22 i nyss-nämnda månad. Det
senaste halvdecenniet har hans tillvaro präglats av
ohälsa efter en olyckshändelse och därpå en elak
sjukdom. Dessförinnan var han ytterst sällan
indisponibel till följd av ohälsa och smärre åkommor
bekämpades med den energi och viljekraft som i största
allmänhet blev hans främsta kännetecken. Den
egenskapen präglade inte minst hans agerande på
planen, när han var aktiv spelare. De spelmässiga
insatserna utmärktes av en långtgående kampvilja och
denna inställning gick också som en röd tråd under alla
de år han var förtroendevald på olika poster. Många har
Stig deltog i styrelsearbetet i 38 år
uträttat mycket för SBoIF men som ledare har knappast
någon annan gjort mer. Han invaldes i styrelsen redan 1967 och det innebar att han fick vara
med om att ta ansvar för en förening vars existens var direkt hotad. Fotbollslaget hörde
hemma i div. VII, något B-lag fanns inte och ungdomsfotbollen var begränsad. SBoIF
saknade en egen plan och klubbstuga och ekonomin var inte särskilt lysande……….. Röster
höjdes t.o.m. för att föreningen skulle avvecklas eller åtminstone göras vilande och få år
senare, när anläggandet av en plan började diskuteras, konstaterade en uppsatt kommunalman
i Alvesta att SBoIF enligt statistiken egentligen inte borde finnas till! En liten grupp trodde
emellertid på sin klubb och Stig var en av de som ingick i denna krets. Detta var
förutsättningarna och startblocken för denna ungdomliga krets, när de skulle föra den grönvita
fanan. Resultatet kan vi i dag beskåda: en egen förstklassig anläggning, en ordenligt breddad
förening, A-laget i div. IV o.s.v. Även om många medverkat till denna imponerande
utveckling så synes den inte ha kunnat genomföras utan Stig och hans engagemang. Hur
många timmar han lagt ned för sin klubb är okänt men de är ofattbart många och hur mycket
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energi han investerat till fromma för den grönvita föreningens bästa kan inte mätas. Saknaden
är m.a.o. stor men tacksamheten för vad han har uträttat är trots allt än större. Samtida
klubbkamrater men också kommande generationer har all anledning att uppskatta allt Stig har
gjort. Resultatet därav kommer föreningen till godo under lång tid framöver men det är också
värt att beakta under vilka förutsättningar han fick verka. Det var de små resurserna som var
disponibla och för att kunna förädla dem till föreningens gagn krävdes desto mer av den egna
kraften. Det gav resultat och skulle någon enskild medlem eller en grupp framöver finna
betingelserna tuffa så ska de veta att de var avsevärt mera svårhanterade, när Stig inledde sin
ledarperiod. Kvalitéerna i hans satsning är väl värda att bevara även för framtida bruk. Hans
högsta önskan var givetvis att verket ska föras vidare. Utgångsläget för fortsättningen är vida
bättre än det var när han tillträdde. Pundet är väl förvaltat och det förtjänar att utvecklas
vidare och den säkraste vägen är alternativlöst att arbeta med den målinriktning som präglade
Stigs ledartid. Stig Erlandssons namn är för alltid inskrivet i SBoIF:s historia på hedersplats
och han fick – bland många stora meriter – även en utnämning till en av SBoIF:s få
hedersmedlemmar. Minnet lever – inte illustrerat av en fladdrande låga utan från en eld med
kraft och engagemang.
Ett halvsekel i Slätthögs BoIF:s tjänst
Stig fick verka för SBoIF i ett halvt århundrade och under denna långa epok innehade han en
imponerande rad med uppdrag. Då är att märka att han därutöver gjorde otaliga insatser som
inte satt sina spår i protokollböcker eller årsberättelser.
Aktiv karriär
Fotboll: pojklagsspelare 1959-1961, seniorspelare 1962-76
Bandy: seniorspelare 1961-64 (med serieseger i div. V 1963)
Uppdrag:
Styrelseledamot 1967-2004; sekreterare 1967-68, kassör 1969-74 och 1987-04, vice ordf.
1975-78 och 1985-86, ordförande 1979-84.
Bordtennissektionen
Frivilligt arbete
Festkommittén
Fotbollssektionen
Lagledare
A-laget
B-laget
Idrottsplatskomm.
Jubiléumskommittén
Materialförvaltare
Motionssektionen
Ungdomssektionen
Plankommittén
Byggkommittén

1971-73
1970-79 (i huvudsak inkomstbringande arbete)
1965, 1972-73
1968-69, 1972-74, 1977-78 och 1980

3 år
8 år
3 år
8 år

1980
1972, 1977-79, 1982 (seriesegrar 1978 och 1982)
1976-77
1981-82 och 1992
1965 och 1973-74
1974-75
1975-76, 1982, 1985-87
1969-72 (Vid fotbollsplanens anläggande)
1973-74 (Vid uppförande av klubbstugan) uppgick de
egna insatserna till 238,5 timmar av totalt
1.822 – 13 %).

1 år
5 år
2 år
3 år
3 år
2 år
6 år
4 år
2 år
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Säsongen 2006
Ett förslag föreligger beträffande serieindelningen för nästkommande säsong. SBoIF hör som
bekant hemma i div. IV och i den grupp SBoIF ingår blir det 6 kvarvarande lag från 2005 och
följaktligen lika många nya men de grönvita har mött samtliga lag i seriematcher tidigare
utom Alvesta GoIF
Lag som tillhörde Div. IV Sydvästra 2005
Hångers IF
Ryssby IF
Smålandsstenars GoIF
Virestads IF
Unnaryds GoIF
Slätthögs BoIF

3:a
5:a
6:a
7:a
9:a
10:a

Vederslöv/Dänn. IF
Tingsryds FF
Ingelstads IK
Alvesta GoIF
Liatorps IF
Väckelsångs IK

3:a i div. IV Sydöstra
4:a “ “ “
“
6:a “ “ “
“
12:a i Västra Elit, nedfl.
1:a i div. V Sv, uppfl.
1:a i div. V Södra, uppfl.

Som synes blir det tufft motstånd men med rätt satsning och
engagemang ska säkert SBoIF kunna hävda sig väl.
Moheda IF, som flyttats upp i div. IV Elit, får endast möta långväga lag
från Jönköpings och Kalmar län. Övriga länslag har hamnat i den södra
Elitgruppen, bl.a. Hinneryds IF, Växjö BK och Sandsbro.

Joakim Spångberg
tränar SBoIF 2006

Rydaholms GoIF avancerade som bekant till div. II och bland de
förnämliga gäster som kom-mer till Kungshall märks ett par gamla
allsvenska klubbar, Motala AIF, IK Sleipner, samt Grimsås IF och
Linköpings FF.

IFK Lammhult är placerat i den västra gruppen av div. V och får där möta lag som i huvudsak
hör hemma på orter som är belägna väster om Värnamo – bl.a. Skeppshult, men en form av
derby blir det i mötena mot Stockaryd/Rörvik.

Småländsk fotboll håller ställningarna
Antal lag
2005
2006
Allsvenskan
Superettan
Div. I (Ny division)
Div. II

1
1
7

2
1
3
4

Div. III
14
Summa
23
Uppflyttade: tjock stil
Nedflyttade: kursiv stil

15
25

2006
Kalmar FF, Östers IF
Jönköpings Södra IF
Husqvarna FF, IFK Värnamo, Myresjö IF
Rydaholms GoIF, Ljungby IF, Tenhults IF
IK Tord
Nybro IF, Oskarshamns AIK, IF Hagapojkarna,
Gullringens GoIF, Nässjö FF, Växjö Norra IF,
Färjestadens GoIF, Lindsdals IF, Kalmar AIK FK
Aneby SK, Anderstorps IF, Hultsfreds FK,
Västerviks FF, FK Älmeboda/Linneryd.
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Ur div. III föll Vetlanda FF, Sandsbro AIK, Växjö BK. I det positiva kvalet till div. III, med
endast lag från div. IV, lyckades endast Älmeboda/Linneryd ta steget upp medan IF Hallby,
Bors SK och Vimmerby IF inte tog tillvara denna extrachans.
Upp och nedflyttning 2005
SBoIF lyckades i kraft av stronga insatser i kvalet hålla sig kvar i div. IV och det var nog
säkrast. Det visar sig faktiskt svårt att komma tillbaka, vilket statistiskt kan vidimeras.
Degraderade 2004
Division Antal lag Lag som återkom direkt
III

5

1

(2 av de 5 degr, 2004 genom negativt kval)

IV Elit

7

0

(3 degr, via kval 04 – 4 rasade 2005 även rakt
igenom div. IV, därav 1 frivilligt (IFK Grimslöv)

IV

10

0

(1 degr. genom negativt kval 04, 1 föll rakt igenom
”fyran” 2005, 2 föll i positivt kval 05)

V

17

4

(1 av de fyra som återkom direkt gjorde det efter
sammanslagning med en annan klubb i div. VI)

Uppflyttning 2004
Division

Antal lag

Lag som stannade kvar

III

4

2

(1 av dessa lag – Rydaholm – fortsatte dock uppåt)

IV Elit

6

5

(1 räddade sig kvar via kval 2005. 2 kvalade sig upp
2004)

IV

11

9

(Av de 11 uppflyttade tog 8 steget genom seriesegrar
och 3 via kval. En seriesegrare och en kvalsegrare föll
ur – Skeppshult, resp. Norrhult. Ett av lagen gick rakt
igenom div. IV till Elitfyran, nämligen Målilla.

V

16

13

(Uppflyttade blev 2004 från div. VI 9 seriesegrare och
7 andraplacerade lag. Av dessa klarade sig 8 seriesegrare kvar och 5 ”bästa tvåor”. Ett av lagen gick
via kval hösten 2005 direkt till div. IV)
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Reservlagen
SBoIF lyckades heller inte i år att ställa ett B-lag på benen. I dag krävs det ett stort manskap
för att mönstra ett lag och att hålla två i gång med regelbundna tävlingsmatcher fordras en
rejäl bredd på spelartruppen. Den allmänna trenden inom breddfotbollen håller i sig. Det
saknas helt enkelt underlag trots att så många spelare är registrerade. Problemet är att fotbollen i dag inte är ett ensamt huvudintresse utan ett bland flera och emellanåt prioriteras de
andra sysselsättningarna. Det innebär i praktiken att inte så få av en i och för sig stor skara
registrerade spelare inte står till förfogande alltid. Därtill kommer bristen på ledare, som på
många håll är alarmerande.
Resultatet av denna attitydförändring är att många klubbar får problem med att upprätthålla
verksamheten. Konkret har det på senare år tagit sig uttryck i avveckling av klubbar och lag
men också sammanslagningar. En annan följd är att allt fler föreningar saknar reservlag.
SBoIF är alltså inte den enda klubben som är i avsaknad av B-manskap. Slätthög är beläget i
en ”fotbollstät” region och med de moderna attityderna och förutsättningar räcker de aktiva
aktörerna helt enkelt inte till. Flera av de klubbar som saknar B-lag finns också i denna trakt:
Ohsbruk, Torpsbruk, Åby/Tjureda, Raketen men också gamla storklubbar som Grimslöv och
Lammhult! Sett i det perspektivet är det alltså inte så märkligt att SBoIF saknar B-lag.
Givetvis är det angeläget att en klubb som håller till i div. IV mönstrar ett B-lag men t.o.m. en
förening i div. IV Elit saknar reservlag och sammanlagt 4 föreningar i div. IV är i avsaknad av
B-manskap, bl.a dem Skillingaryds IS som till yttermera visso vann sin grupp av div. IV och
tar steget upp i Elitfyran!
Klubbar i Småland
Division

Antal lag
totalt

Allsv.
1
Superettan 1
Div. II
7
Div. III
14
IV Elit
24
IV
48
V
95
VI
86
Res. C (d) 3
Totalt
279

Saknar Har B-lag
B-lag

1
4
8
33
3
49

Tillhörighetsnivå
Reserv Elit
A
B

4
8
1
1
-

23
44
87
53

1
4
17
20
5
-

207

14

47

C

Övr. serie
1
1
2
2

5
20
39
6

3
43
47

70

93

(a)
(a)
(b)
(c)

6

(a) = Utvecklingsserie, (b) = Tipselit, (c) = Juniorserie, (d) Tre klubbar vars A-lag återfunnits
i Reserv C.
18 klubbar, därav 15 i Smålandsserierna, har mönstrat C-lag med följande tillhörighet: Reserv
Elit 1, A-nivå 1, B-nivå 2, C-nivå 14

16.

Kvalfyllt för IFK Lammhult
Säsongen 2001 degraderades IFK Lammhult något överraskande från div. IV. Våra grannar
från nordöst hamnade på sista plats i en tabell, där SBoIF säkrade en 6:e plats. IFK:s
återkomst till ”fyran” troddes bli omedelbar men så har inte blivit fallet. Nu har klubben
avverkat 4 raka säsonger i div. V och den har bara nått nästan ända fram. IFK har dessa år
tillhört olika grupper av div. V men varje år har det blivit andraplatser med åtföljande kval
och där har laget stupat.
2002 Div. V Mellersta (Braås 8 poäng före). Kval mot IFK Oskarshamn 2-2 borta och 1-4
hemma.
2003 Div. V Västra (Reftele 4 poäng före). Kval motVislanda och förlust med 1-5 på Tallevi.
2004 Div. V Nordvästra (Malmbäck 7 poäng före). Kval mot Mariebo som i Jönköping vann
med 3-0.
2005 Div. V Södra (Väckelsång 7 poäng före). Kval mot Gullabo, som på Norrvalla vann med
5-2.
Rydaholms GoIF
Våra grannar i väster, som under flera säsonger tillhörde en lägre division än SBoIF, börjar nu
bli nationellt kända för sin framgångsvåg på 2000-talet. Under detta millennium har Rydaholm avancerat från div. VI till div. II! Det är givetvis något i rekordväg även mätt med
nationellt mått. Grimsås avancerade högt och snabbt på 1960-talet och Ljungskile har gjort
detsamma och nu återstår det att se om Rydaholm även kan nå dessa lags höjder. vilket
numera är svårare. Konkurrensen har höjts och ett nytt seriesystem med fler nivåer har införts.
Det Rydaholm har gjort är emellertid vackert nog.
2000 Div. VI Finnveden
1 Forsheda IF
2 Rydaholms GoIF

16 2 0 67-13 50
14 1 3 71-22 43

Rydaholm avancerar till div. V men
utan serieseger. 1998 hade det blivit respass från div. V och 1999 blev
RGIF 4:a i div. VI.

17 1 4 77-29 52
11 6 5 41-30 39
11 4 7 59-43 37

RGIF:s comeback i ”femman” slutade med en bronsplats. Detta är den
enda säsong på 2000-talet som Rydaholm ej avancerat i seriesystemet!

2001 Div. V Västra
1 IFK Värnamo II
2 Hångers IF
3 Rydaholms GoIF

Knapp serieseger i div. V närmast före
Jat från Gislaved, som SBoIF fick ett
par ökända kvalmatcher emot.

2002 Div. V Västra
1 Rydaholms GoIF
2 FK Jat

17 0 5 107-32 51
16 0 6 81-40 48

Suverän serieseger och i skuggan därav
noterar SBoIF sin bästa säsong genom
tiderna. De grönvita kunde dock aldrig
hota Rydaholm om seriesegern.

2003 Div. IV Sydvästra
1 Rydaholms GoIF
2 Slätthögs BoIF

16 4 2 78-28 62
13 4 5 50-27 43
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Elitfyrans Västra grupp vanns övertygande sedan RGoIF varit obesegrat
ända till slutomgångarna, då seriesegern var säkrad. Tredje raka seriesegern!

2004 Div. IV Västra Elit
1 Rydaholms GoIF
2 Nässjö FF

17 3 2 62-31 54
12 6 4 59-35 42

Comeback för Rydaholm i div. III.
De blåvita hade gästspelat där redan
1955/56 men då blev det 10:e och
sista plats med respass nedåt. I år blev
det i stället resa uppåt!

2005 Div. III Sydöstra Götaland
1 Ljungby IF
2 Karlskrona AIF
3 Rydaholms GoIF

13 4 5 57-36 43
13 3 6 45-27 42
11 6 5 49-33 39

Matchresultat 2005
Sydöstra Götaland
Ljungby IF
13 4 5 57-36 43
Karlskrona AIF
13 3 6 45-27 42
Rydaholms GoIF 11 6 5 49-33 39
Rödeby AIF
12 2 8 54-36 38
Växjö Norra IF
11 5 6 42-28 38
Saxemara IF
9 4 9 39-45 31
Färjestadens GOIF 8 5 9 46-52 29
Lindsdals IF
8 4 10 31-35 28
Kalmar AIK FK
7 6 9 28-30 27
Vetlanda FF
7 6 9 40-45 27
Sandsbro AIK
5 5 12 22-40 20
Växjö BK
1 4 17 20-66 7

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

Borta
4-3
1-1
1-3
1-0
1-1
5-2
3-1
0-0
5-2
0-1
4-0

(Rödeby missade kvalet. Laget besegrade visserligen Varbergs GIF
men föll mot Gantofta, som fick ta steget upp).

Verksamhetsberättelse 2005
Styrelsens sammansättning
Ordförande

Sven-Åke Eriksson

Vice ordförande

Bo Karlsson

Sekreterare
Kassör
Övriga ledamöter

Sophie Erlandsson
Magnus Kristoffersson
Fredrik Erlandsson
Peter Andersson
Inge Arvidsson

Antal sammankomster
Huvudstyrelsen kan redovisa 11 st protokollförda sammanträden. Sektionernas sammanträden
tillkommer utöver dessa.
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Antal medlemmar
Antalet medlemmar den 20/11 var 259 st.

Ekonomi
För att föreningen skall kunna driva sin verksamhet krävs ett stort antal timmar av ideellt
arbete. Med stor glädje kan vi konstatera att aktiva, ledare och övriga medlemmar visat detta
det gångna verksamhetsåret.
Stora krav ställs på alla i föreningen att planera och driva verksamheten så kostnadseffektivt
som möjligt. Till drift och underhåll av vår idrottsanläggning erhåller vi driftsbidrag från
Alvesta kommun.
Företag och privatpersoner stödjer oss ekonomiskt på ett föredömligt sätt. Det är glädjande att
både lokalt förankrade liksom övriga företag ser vikten i att stödja vår förening för att vi ska
kunna nå framgång med vår verksamhet. Utöver detta stöd har vi under året anordnat
tombolalotterier och sålt Bingolotter för att öka de ekonomiska förutsättningarna. Dessutom
arbetar damsektion, ungdomssektion och stödsektion 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 och nå nya sportsliga framgångar.

Föreningens idrottsanläggning
Vår plankommitté gör ett otroligt fint arbete med planen och den är år efter år en av de bästa i
serien. I övrigt har sedvanliga underhållsarbeten gjorts på klubbstugan. I samband med
stormen i januari blåste våra avbytarbås sönder. Dessa lagades provisoriskt men nya skall
tillverkas till kommande säsong.

Damsektionen
Damsektionens första möte för året började med förberedelse för vår julfest. Den hölls den 10
december i Slätthög, i samband med skolans luciafirande i kyrkan. Vi hade julbasar på
skolgården där vi sålde korv, glögg, pepparkakor, kransar, julkärvar, smällkarameller mm. Vi
hade också ett chokladhjul. Dragningen av listlotteriet gjordes också. Tomten kom också på
besök till alla snälla barn.
I samband med flick- och pojklagens avslutning den 22 juni bjöd vi på korv.
Slåttergille genomfördes på Hultet den 23 juni. Vi hade med oss röjsågar, liar och räfsor för
att göra fint vid idrottsplatsen till midsommarhelgen.
Under sommaren sålde vi ett listlotteri och dragningen genomfördes i samband med
hemmamatchen mot Moheda IF den 13 augusti.
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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Damsektionen har överlämnat en gåva på 15.000:- till ungdomssektionen.
Tack till alla som stöttat och hjälpt oss i vårt arbete för föreningen..
Väl mött till nästa år!

Fotbollssektion Ungdom
Säsongens startade upp under vinterhalvåret med träningspass i Moheda bollhall och
Vegbyhallen och i april började uteträningarna på Hultavallen och ca 50 barn har varit
samlade i olika åldrar.
P11 har tränats av Janne och Göran. De har spelat seriefotboll i år men tyvärr har inte
resultatet blivit så bra. Lagen de mött har varit rena P11 medan vi har haft ett lag i olika
åldrar.
Träningsläger genomfördes i augusti på Ivö utanför Kristianstad
P8 har tränats av Tommy och Karl-Axel. Laget har deltagit i 2 cuper som har gått bra. Laget
har spelat några träningsmatcher med seger.
Knattelagret har tränats av Anders och Peter som mycket har varit lek och lär träning.
Avslutning för P11 genomfördes i klubbstuga där det bjöds på Pizza och för P8 och för
Knattelaget var avslutning i Slätthögsskolans gymnastiksal där det bjöds på korv med bröd.
Vid båda avslutningarna delades det ut träningspriser, skytteliga, hederpris och diplom.
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 heller är naturligtvis ett litet nederlag men med tanke på detta och att truppen
varit mycket tunnare i år, så är det ändå bra gjort att vi kunde hålla oss kvar efter kval trots allt
skador mm. I skrivande stund finns det dock en liten förhoppning om B-lag nästa år för det
ser betydligt bättre ut för nästkommande år på alla plan inkl den totala truppen. Den närmaste
framtiden kommer att avgöra detta.
Nedan följer lite statistik för det gångna året:
A-laget-seriespel:
SboIF, 22 matcher

V
5

O
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F
12

Målskillnad Poäng
27 - 49
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varav hemma
varav borta

3
2
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7
5

14 - 20
13 - 29

10
10

En intressant kommentar är att vi förlorat så många hemmamatcher, vilket är ovanligt när det
gäller SBoIF. Att vi tar mer poäng på bortaplan under en hel serie är mycket ovanligt men det
ändrar vi på igen till nästa år.
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Övrig statistik värd att nämnas:
Träningspris, totalt

1:a Adam Pettersson, 54 ggr av 70ggr.
2:a Razak 52 ggr av 70.
3:a Christer Martinsson och Per Bergendahl , 51 ggr av 70.

Vi uppmanar för övrigt samtliga nya spelare att närvara minst på 80% av träningarna
till nästa år, ett steg att få mer spelare på träningarna.
Bäste målskytt i A-laget: Papi, 11 mål i serien.
Bäste nykomling: Razak som har övertygat stort och är vår bästa nykomling.
Snyggaste mål: Reagans skruvade avgörande mål borta mot Smålandsstenar IF, detta kommer
vi aldrig att glömma samtidigt som det var ett mycket viktigt mål.

Övrig sammanfattning:
När man tänker tillbaka på det gångna året fylls man av en känsla att det har varit ganska
motigt. Alltsedan premiären borta mot Smålandsstenars IF där allt lekte fram till halvlek men
när Thomas Nilsson blev allvarligt skadad i knäet i andra halvlek så var det svårt att riktigt
glädjas år vår premiärseger för man visste redan då att det skulle bli ett stort avbräck att inte
Thomas kunde spela på hela säsongen. Papi stod den matchen vid sidan av planen och tittade
på och vem kunde då tro att han skulle vinna skytteligan på 11 mål, något turlig värvning…
Visst, man skall inte hänga upp sig på enskilda spelare men nu så här efteråt kan man nog
konstatera att om Kefa Lindström och Thomas Nilsson kunnat spela så hade vi aldrig hamnat
så långt ner i serien.
Annars gick försäsongen hyfsat både vad gäller träningsmatcher, cupspel mm.
En trevlig helg tillbringades i Helsingborg i april istället för ordinarie träningsläger,
och en trevlig fest mm gick av stapeln dessförinnan i mars. Det man dock kan konstatera nu
så här i efterhand är att vi har haft en alltför tunn trupp i antal spelare.
För lite folk på träningarna har gjort det svårt att genomföra en konstruktiv träning,
och då särskilt i höst, och kanske var det därför vi till slut tvingades kvala oss kvar.
Hade vi vunnit sista vårmatchen hemma mot Smålandsstenars IF så hade vi säkert
inte blivit indragna i bottenstriden eller höstpremiären borta mot Hinneryds IF när säsongen
började om men vi har helt enkelt inte haft marginalerna med oss.
Väldigt skönt trots allt att vi klarade kvalet så nu tar vi nya tag med Jocke vid tränarrodret år
2006 tillsammans med Christer Martinsson och Andreas Karlsson.
Att få möta Alvesta GIF nästa år känns som en riktig höjdare och vi tar nu fart mot
nya mål och framgångar nästa år, det ser ljust ut nu så vi kör så det ryker…
Vi vill också särskilt tacka Bennie Cederlund för ett mycket bra arbete och samarbete
dessa 3 år och hoppas vi lyckas få in honom i någon roll i föreningen framöver.
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Stödsektionen
Stödsektionens verksamhet började även detta år med ett hektiskt arbete för att få
programbladet färdigt till seriestarten. Detta innebär att både nya och gamla annonsörer och
sponsorer skall kontaktas och övertygas om förträffligheten att annonsera i Slätthög BoIF:s
programblad. Sedan skall programbladet utformas så att annonserna hamnar på lämpligt
ställe. Slutligen återstår bara tryckning och utgivning, sen är klart för avspark hemma på
Hultavallen.
Rent ekonomiskt har vi stöttat seniorfotbollen och ungdomarnas avslutning.
Till sist vill sektionen tacka alla våra sponsorer som troget år efter år hjälper oss att finansiera
verksamheten i vår idrottsförening. Jag vill också passa på att tacka alla i sektionen för ett väl
genomfört verksamhetsår och även tillönska SBoIF ett framgångsrikt och lyckosamt 2006.
Stödsektionen har under året bestått av Anders Fransson, Jonas Mellskog, Magnus
Kristoffersson, Peter Thorvaldsson, Peter Widroth, Sven Gustavsson och Per LarssonHagenslätt. Sektionen har träffats fyra gånger under året.

Lotterisektionen
Lotterisektionen har under året ansvarat för försäljning av tombolalotter vid Moheda
julskyltning och vid Mohedadagen. Moheda maj-marknad blev tyvärr inställd.
Vi vill tacka alla som hjälpt till med försäljningen och hoppas på er medverkan även
kommande verksamhetsår.

Årsfesten
Årsfesten ställdes in med anledning av att en av förenings största profiler, Stig Erlandsson,
gick bort efter en längre tids sjukdom.

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”.

Slutord
Till sist vill vi i styrelsen rikta ett varmt tack till alla sektioner, medlemmar, ledare, spelare,
Alvesta kommun, företag samt enskilda personer som stöttat vår verksamhet med bidrag,
gåvor och ideellt arbete. Av sektionernas verksamhetsberättelser ser vi att föreningen haft en
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 en omfattande ungdomsverksamhet
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
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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 av derbykaraktär 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 2005
Sven-Åke Eriksson, Bo Karlsson, Magnus Kristoffersson, Sophie Erlandsson
Peter Andersson, Fredrik Erlandsson, Inge Arvidsson
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SBoIF:s budget för 2006

Inkomster
Statligt aktivitetsstöd
Kommunalt aktivitetsstöd
Driftbidrag Alvesta kommun
Medlemsavgifter
Fotbollssektion ungdom
Fotbollssektion senior
BingoLotto
Övriga lotterier
Gåvor och sponsring

10 000,5 100,51 000,30 000,15 000,53 000,155 100,6 000,93 200,-

Utgifter
Administration, inkl tryck tidning, programblad
Idrottsplatsen
Fotbollssektion ungdom
Fotbollssektion senior
Utbildning
BingoLotto
Övriga lotterier

28 000,41 000,20 000,223 500,1 000,100 900,4 000,-

Summa inkomster
Summa utgifter

418 000,418 000,-

45 000,- är fonderat och avsatt till byggandet av en
ungdomsplan och ingår inte i budgeten
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Slätthögs BoIF:s alkohol och drogpolicy.
Policy.
Slätthögs BoIF:s policy skall vara att ta ett klart avstånd från användandet av droger i
samband med idrottsutövandet. Föreningen vill bedriva en verksamhet som utvecklar alla
på ett positivt sätt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och i denna verksamhet ingår inte
droger, alkohol eller doping då detta har en stor negativ inverkan på individen och
idrottsprestationen. Alla som är engagerade i föreningen har ett mycket stort ansvar att
verka för att policyn efterlevs.
Barn och ungdomar.
I vårt samhälle kan vi se att alkohol- och drogdebuten sker allt längre ner i åldrarna. Därför
skall föräldrarna med förtroende kunna låta sina barn delta i vår förenings verksamhet och
arrangemang med vetskapen om att barnen vistas i en alkohol- och drogfri miljö. Stora
krav ställs därför på alla (även föräldrar), gamla som unga, att i sin kontakt med
ungdomarna verka som goda förebilder.
Seniorer och ledare.
Alla aktiva och ledare skall se till att vara föredömen i sitt förhållningssätt till droger och
alkohol. Alkohol eller droger får aldrig förekomma i samband med idrottsutövandet när
deltagarna representerar föreningen. I de fall där det kan förekomma alkohol skall samtliga
närvarande vara över 18 år i annat fall krävs målsmans tillstånd för att närvara.
Förtroendevalda.
I de fall man representerar föreningen skall stor återhållsamhet med alkohol iakttas. Vid
styrelse- eller sektionsmöte skall ej alkohol förekomma.
Åtgärder om policyn inte följs.
Om inte policyn följs har den som upptäcker detta ett ansvar att omedelbart rapportera
händelsen till ansvarig ledare som därefter skyndsamt informerar styrelsen. Styrelsen kan
också informeras direkt. För att på bästa sätt lösa en uppkommen situation har styrelsen,
vid behov, möjlighet att söka råd och hjälp utanför föreningen. Detta kan vara
socialtjänsten, polisen eller via annan expertis.
Spridning av policyn.
Policyn skall spridas till alla medlemmar på lämpligt sätt. Detta kan vara genom
utbildning, föreningstidningen, hemsidan eller på annat sätt.
Policyn godkänd vid styrelsemöte 2005-03-29 samt vid årsmötet 2005-11-24
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Protokoll fört vid Slätthög BoIF:s årsmöte 24 november 2005

§1

Styrelseordföranden Sven-Åke Eriksson hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet
öppnat. Innan årsmötesförhandlingarna började hölls en stunds tystnad för att hedar minnet av
Stig Erlandssons bortgång.

§2

Dagordningen upplästes och godkändes

§3

Årsmötet fanns behörigt utlyst

§4

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

§5

Till att bredvid ordföranden justera dagens protokoll valdes Jan Karlsson och Börje Fransson.

§6

Årsberättelsen upplästes och godkändes

§7

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes

§8

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

§9

Val av huvudstyrelse:
Ordförande

Sven-Åke Eriksson

Vice ordförande

Bo Karlsson

Kassör

Magnus Kristoffersson

Sekreterare

Sophie Erlandsson

omval 2 år

Övriga ledamöter

Fredrik Erlandsson

omval 2 år

Peter Andersson

omval 1 år

Inge Arvidsson

omval 1 år

Repr. u-sektion
§10

omval 1 år

Val av fotbollssektionen senior:
Ordförande

Stefan Andersson

Sekreterare

Fredrik Erlandsson

Övriga ledamöter

Joakim Spångberg, tränare
Andreas Carlsson
Christer Martinsson
2 representanter från spelarna (väljs senare av sektionen)

§11

Val av fotbollssektionen ungdom:
Sammankallande

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

§12

Val av ombud till Smålands FF:s årsmöte:
Andreas Karlsson och Joakim Spångberg. Suppleant Stefan Andersson
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§13

Val av damsektion:
Ordförande

Ewa Jonsson
Camilla Hagenslätt, Gunnel Erlandsson, Annelie Lavesson,
Karin Karlsson, Margreth Karlsson, Christina Liljengren, Irené
Sköld, Kerstin Karlsson

§14

Val av stödsektion:
Ordförande

Per Larsson-Hagenslätt
Jonas Mellskog
Sven Gustavsson
Peter Thorvaldsson
Anders Fransson
Ulf Rundberg
Magnus Kristoffersson

§15

Val av plankommitté
Ordförande

Kent Andersson
Gösta Gustavsson
Weine Andersson
Kristoffer Karlsson
Bo Karlsson

§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 valdes 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 tackade valberedningen för ett bra arbete

§21

Årsplanen för verksamheten år 2006 upplästes och godkändes
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§22

Budgeten för verksamheten år 2006 upplästes och godkändes

§23

Årsavgiften för medlemskap beslutades oförändrad enligt följande:
Aktiv senior

250kr

Aktiv ungdom

125kr

Övriga medlemmar

100kr

§24

Styrelsens förslag till Alkohol & Drogpolicy godkändes

§25

Ordförande Sven-Åke Eriksson delade ut standar och diplom till Lilian Fasth, Tommy Widroth
och Klas Janholm. Utmärkelser delades också ut till tränare och ledare i fotbollssektionen.

§26

Årsmötet avslutades.

BingoLotto är en viktig inkomstkälla för föreningen, köp
eller prenumerera på lotter.
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