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God Jul och Gott nytt år !!
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Framtid, nutid, dåtid.
Jag får tacka för förtroendet att som nybliven ordförande få möjligheten att leda Slätthögs
BoIF. Det kommer att bli mycket inspirerande att vara med och påverka samt forma framtiden
för föreningen. En viktig del i detta är att det finns engagerade ledare och föräldrar vilka är
beredda att lägga ner ett stort arbete för att föreningen skall bli framgångsrik. Visionen är att
vårt A-lag skall vara ett topplag i div 4:a, att B-laget behåller sin plats i B-serien och sist men
inte minst att vi kan bibehålla vår ungdomsverksamhet. När det gäller ungdomsverksamheten
är det viktigt att föräldrarna hjälper till som ledare och tränare. Det känns extra kul när vi kan
få fram ungdomar som så småningom börjar spela med seniorerna.
Ekonomiskt gäller det att hålla ”hårt” i utgifterna och det är oerhört viktigt att vi kan behålla våra sponsorer och
att det ses som ett stort värde att stödja oss ekonomiskt. Även de kommunala och statliga bidragen är en
förutsättning för vår verksamhet.
Jag ser fram emot ett lyckosamt och spännande verksamhetsår, tillönskar alla En God Jul och Ett Gott Nytt år!
Per Larsson-Hagenslätt
Så var ännu en säsong till ända och julen knackar på dörren. Det verkar bli en jul med snö, vilket
naturligtvis hör till. Jag har nu varit ordförande i 3 år och tycker det har varit ett hedrande
uppdrag. Allt har och tar sin tid och jag har nu till nästa år tagit beslutet att stiga av denna resa,
i alla fall för tillfället. Föreningen mår bra och vi har de senaste åren fräschat upp vår
anläggning, vilket jag känner var både nödvändigt samt inspirerande för alla att vi gjort. Med
detta och lite till som skall göras så har föreningen, med alla ’’goa’’ medlemmar och sponsorer,
en fin grund att verka vidare på. Jag vill även passa på att tacka alla som är med och stöttar
våran förening. Det är vi tillsammans som gör och är SBoIF. Det är med varm hand jag
överlämnar ordförandeskapet vidare till Per Larsson, här och nu.
God Jul & Gott Nytt År önskar Hans Lindfors med familj.
Efter 35 år i styrelsen är det så dags att dra sig tillbaka och lämna över till yngre krafter. Min
”styrelseresa” började 1975 när Stig Erlandsson ringde mig och frågade om jag kunde bli
sekreterare i föreningen. Under de 35 åren har jag varit sekreterare i 23 år, ordförande i 8 år och
de senaste 4 åren kassör. Den första tiden skrevs protokollen för hand och kassören hade
kassaböcker, jag måste erkänna att det blivit lättare med datorernas intåg. Styrelsearbetet har
varit spännande och kul och det har varit en mycket positiv utveckling. Åtskilliga timmar av
fritiden har gått åt för att utföra de olika arbetsuppgifterna. Det ÄR inspirerande att få möjligheten att vara
”föreningsmänniska” och framförallt när det är medgång men även motgången stärker ett lag/förening. Jag vill
tacka alla för ett gott samarbete under de gångna åren. Mitt hjärta är grön/vitt och kommer så att förbli och jag
hoppas verkligen att det finns medlemmar som är beredda att hjälpa till att driva föreningen under många år
framöver. Jag önskar alla lycka till i fortsättningen och vi ses ju naturligtvis även i fortsättningen på Hultavallen
men det kommer dock att bli skönt att komma på besök som ”vanlig” åskådare.
God Jul och Ett Gott Nytt fotbollsår önskar Sven-Åke Eriksson

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 en faktura
på medlemsavgiften, betala senast den 31/1-2011. På inbetalningen kan Du också ange om Du vill ge ett
frivilligt bidrag/gåva till föreningen.
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Säsongen 2010
SBoIF avverkade i år sin tionde raka säsong i div. IV och ingen av de elva konkurrenterna
kunde visa upp en motsvarighet. Det vittnar om en allmänt god och stabil insats under en
längre tid. Ingenting har kvitterats ut gratis utan stora insatser har krävts varje år men den lilla
klubben har på olika nivåer klarat uppgiften. Det är ingen tillfällighet om en förening kan visa
upp en decenniumlång tillvaro i div. IV. Denna prestation kan aldrig ifrågasättas och det är en
av de mest framträdande kriterierna på att alla de som ställer upp för sitt SBoIF gjort ett förnämligt jobb!
Inför årets säsong
såg det lite
oroande ut. När
gruppsammansättningen
redovisades
befanns det att
samtliga elva
konkurrenter var
starka. Sedan
serien avverkat några omgångar fanns det tendenser som tydde
Seriepremiär hemma mot Hinneryd
på att Torpa IF skulle få problem att klara det svåra andra året
(vilket för övrigt inte heller SBoIF mäktade med 1998). I övrigt var det hårt och jämnt. Ett
annat oros-inslag för SBoIF var de stora skiftena. Tränare Spångberg gick vidare efter väl
förrättat värv till sin moderklubb, Alvesta GoIF, och dessvärre försvann hela nio man ur
spelartruppen, därav några stöttepelare. Sektionen gjorde som vanligt ett förstaklassigt arbete
och anskaffade dugliga nyförvärv. Ingen tvekan rådde om att truppen inrymde aktörer som
var mäktiga att hävda sig i div. IV. Det var dock fråga om ett grundligt lagbygge och det tar
sin tid. Att föret i portgången skulle bli trögt var de flesta inställda på, i all synnerhet som
SBoIF ytterst sällan varit ett vårlag. Farhågorna blev även besannade och stärktes av några
riktigt stora nederlag. Serien hade i vårsäsongens senare sked blivit delad i två halvor med en
sextett som jagade topplatser och med lika många lag som kämpade för sin fortsatta existens.
Lite överraskande kom Lessebo att dala betänkligt efter en bra inledning. Den anrika klubben
från brukssam-hället i öster hade drabbats av skador i mängd och när hälsoläget förbättrats var
ett avance-mang att vänta.
SBoIF fann förhållandevis tidigt en stark offensiv men det brast betänkligt i det defensiva
arbetet, vilket återspeglades i tabellens kolumn för insläppta mål, där laget flertalet omgångar
intog jumboplatsen. Sommaren kom och även hösten och under dess första skede levde SBoIF
upp till sitt gamla epitet ”höstens lag”. De grönvita tog då med god regelbundenhet tillräckligt
många poäng för att till synes ha räddat sig kvar inför de avslutande omgångarna. Då infann
sig ett par downinsatser och inför slutomgången riskerade laget t.o.m. att ramla ur serien. I
slutmatchen i Lessebo tog man sig dock samman och knep den poäng som var nödvändig –
samtidigt som övriga utmanare i köregionerna inte lyckades utföra motsvarande bedrift.
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SBoIF hade än en gång lyckats och därmed måste insatsen ånyo ett klart godkännande.
Samtidigt måste den upplevas som en varningssignal. Trots allt blev årets säsong sämre än
vad fallet var 2009
och placeringen var
nära den farliga
zonen. I beaktande
av att konkurrensen
kommande
år
knappast blir sämre
måste SBoIF stärka
sig inför framtida
uppgifter. Det krävs
en fungerande lagenhet redan i ett tidigt skede av
serien med en god organisation i hela laget men även
ett stort engagemang och kämpaglöd som ett nödvändigt komplement till spelkompetensen.
Det krävs tillika att man bibehåller dessa kvalitéer ända till slutet. Spelskickligheten är
förvisso en bas men det enda som öppnar porten för denna resurs är engagemang i 22 x 90
minuter, d.v.s. i samtliga matcher. Förhoppningsvis har alla lärt av årets läxa. Om så är fallet
kan de många grönvita anhängarna ha goda förhoppningar inför det kommande året men om
så inte är fallet finns det anledning att befara det värsta.
Iliad gör mål på straff hemma mot Torpa

Div. IV Sydvästra
FC Växjö
Alvesta GoIF
Bredaryds IK
Värnamo Södra FF
IFK Lammhult
Sandsbro AIK
Hångers IF
Slätthögs BoIF
Lessebo GoIF
Hinneryds IF
Virestads IF
Torpa IF

22 15
13
14
12
13
8
6
6
6
5
4
2

4 3 58-29 49
8 1 52-25 47
2 6 51-22 44
7 3 47-15 43
3 6 47-26 42
2 12 43-54 26
5 11 28-40 23
5 11 43-60 23
4 12 34-48 22
6 11 35-45 21
7 11 37-60 19
3 17 14-65 9

H
2-3
2-2
1-6
1-1
1-3 x
0-4
2-5

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

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

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

x= spelades på Norremark, Växjö

Under hösten decimerades tätgruppen till en kvintett sedan
Sandsbro tappat stinget och blivit ett lag i mittskiktet och i botten
sågades definitivt Torpa av. I toppen kämpade fem klubbar om
seriesegern och i kön var lika många lag inblandade i kampen
om att undvika platserna 10-11. Lessebo hade dalat ner jämsides
med Torpa och downperioden var inte över än! De två lagen
möttes i Torpa 7 maj varvid Lessebo vann med 7-1. De möttes
sedan i höstreturen den 14 augusti i Lessebo
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Serieledare:
Omgång 1
Sandsbro AIK
Omgångarna 2-11
FC Växjö
Omgång 12
IFK Lammhult
Omgång 13-22
FC Växjö

Hemmasegrar 56
Oavgjort 28
Bortasegrar 45
Antal mål: Totalt 492,
vilket innebär en
minskning med 106 (17,7 %).
Förra säsongen i div. IV
hade varje match ett
målsnitt av 4,5 mål men
det har i år sjunkit till 3,7

och då vann åter Lessebo – nu med 3-0. Där emellan avverkade Lessebo tio matcher som
samtliga förlorades! Segermatchen mot Torpa följdesav en
Första halvan
ny förlust – i Lammhult – men under de sex av slutande
FC Växjö
7 4 0 24-13 25
omgångarna noterades lika många förlustfria
Värnamo Södra 7 3 1 19- 6 24
matcher. Av dessa gav fyra segrar (inkluderat den
IFK Lammhult 7 2 2 26-10 23
laget vann mot FC Växjö efter protest). Att resa sig på
Bredaryds IK
7 0 4 26-11 21
detta sätt ur bottenträsket och mobilisera en sådan glöd
Alvesta GoIF
5 5 1 24-14 20
inför en till synes hopplös kamp är en prestation och
Sandsbro AIK 6 1 4 23-18 19
Lessebo är värd all beundran. Belöningen blev ett
Slätthögs BoIF 3 2 6 21-32 11
förnyat kontrakt och det är laget väl värtAlvesta GoIF skulle
Hinneryds IF
2 4 5 12-23 10
genomföra det andra ”svåra året”
Hångers IF
2 4 5 13-20 10
efter sin comeback i div. IV med Joakim Spångberg som
Virestads IF
1 5 5 18-25 8
ny tränare. Det ungdomliga laget från kommunens
Lessebo GoIF 1 2 8 14-24 5
huvudstad visade lovande takter men det kom att fastna
Torpa IF
1 2 8 6-30 5
i en trend med oavgjorda matcher och det är inte befrämjande för ett avancemang mot toppen. Det blev dessutom
Andra halvan
Alvesta GoIF
8 3 0 28-11 27
en förlust, i den av andra skäl, omskrivna hemmamatchen
FC Växjö
8 0 3 34-16 24
mot värste konkurrenten FC Växjö. Den matchen spelades
Bredaryds IK
7 2 2 25-11 23
den 7 maj och var AGoIF:s 3:e sedan premiären i Lammhult framflyttats ända till hösten av obegripliga skäl. Det
Värnamo Södra 5 4 2 28- 9 19
skulle visa sig bli AGoIF:s enda nederlag under året.
IFK Lammhult 6 1 4 21-16 19
Som nämnts noterades många oavgjorda matcher men
Lessebo GoIF 5 2 4 20-24 17
Hångers IF
4 1 6 15-20 13
i flertalet matcher blev det segrar. Det som troligen
blev ett första lyft var de dubbla fullpoängarna mot toppSlätthögs BoIF 3 3 5 22-28 12
tippade och hårdsatsande IFK Lammhult. Framförallt mötet
Hinneryds IF
3 2 6 23-22 11
på Virdavallen den 30 juni gav Alvesta råg i ryggen efter en
Virestads IF
3 2 6 19-35 11
spelmässigt dominerande insats. Ett annat viktigt steg på vägen Sandsbro AIK 2 1 8 20-36 7
var förstås revanschen i Växjö mot FC men också ett par
Torpa IF
1 1 9 8-35 4
oavgjorda uppgörelser var nog så betydelsefulla. Tveklöst
hade AGoIF inte så lite tur såväl i Bredaryd som hemma
Hemma
Alvesta GIF
Värnamo Södra
IFK Lammhult
Bredaryds IK
FC Växjö
Hinneryds IF
Lessebo GoIF
Sandsbro AIK
Hångers IF
Slätthögs BoIF
Virestads IF
Torpa IF

7 3 1 26-11 24
7 3 1 31- 6 24
8 0 3 24- 9 24
7 1 3 23- 7 22
6 3 2 27-15 21
3 4 4 27-25 13
3 3 5 17-20 12
4 0 7 21-27 12
3 3 5 16-22 12
3 2 6 21-28 11
2 4 5 21-30 10
2 2 7 9-26 8

Borta
FC Växjö
Alvesta GIF
Bredaryds IK
Värnamo Södra
IFK Lammhult
Sandsbro AIK
Slätthögs BoIF
Hångers IF
Lessebo GoIF
Virestads IF
Hinneryds IF
Torpa IF

51 %
56 “
57 ”
50 “
43 “
62 “
54 ”
46 ”
53 ”
48 “
53 ”
89 “
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9 1 1 31-14 28
6 5 0 26-14 23
7 1 3 28-15 22
5 4 2 16- 9 19
5 3 3 23-17 18
4 2 5 22-27 14
3 3 5 22-32 12
3 2 6 12-18 11
3 1 7 17-28 10
2 3 6 16-30 9
2 2 7 8-20 8
0 1 10 5-39 1

57
49
50
44
33
54
52
37
36
37
38
11

%
“
”
”
”
“
”
“
”
”
“
“

mot Värnamo Södra. Inget lag kan tillhöra toppen utan tur men i gengäld kommer man inte dit
i kraft av enbart tur. AGoIF blev andra halvans mest framgångsrika lag och slutade
2:a i tabellen men med seriesegrarens rättigheter i fråga om avancemang då FC Växjös
samarbete med Räppe inte medgav avancemang. FC Växjö var dock med egna och inlånade
spelare en pigg och framgångsrik nykomling och även det andra laget som kommit upp från
div. V, Värnamo Södra, gjorde en stark säsong. Detsamma gällde – mera väntat – även
Bredaryd medan Lammhults storsatsning inte höll säsongen ut. Sandsbros position var mer
svårtippad men möjligheterna till toppkänning försvann genom en alltför skral höstsäsong. I
kön kämpade SBoIF med två f.d. lag från div. III och två som nyss anlänt från div. IV Elit och
gjorde det så bra att det blev förnyat
Resultat
kontrakt. Hinneryd, som föll ur div. III
0-0
5
1-1
9
2008 och div. IV Elit 2009 räddade sig
2-2
11
3-3
3
kvar med ett nödrop från en tredje raka
degradering genom en fulländad
kvalinsats. Alvesta drabbades av sin
Tot
H
B
enda förlust på hemmaplan men blev
1-0
12
5
7
ändå bästa hemmalag och som vanligt
2-1
10
3
7
bärgade de flesta lagen sina flesta poäng
3-2
10
5
5
på den egna arenan. Endast FC Växjö,
4-3
2
1
1
Sandsbro och Slätthög hade en större
2-0
14
10
4
procentuell utdelning på bortaplan
3-1
12
6
6
medan Bredaryd hade nästan identiska
4-2
2
2
siffror för hemma- resp. bortamatcher.
a

IFK Lammhult (x)
FC Växjö
Värnamo Södra FF
Sandsbro AIK
Alvesta GoIF (x)
Bredaryds IK
Hångers IF
Virestads IF
Hinneryds IF
SBoIF
Lessebo GoIF
Torpa IF

2
1
2
1
5
2
7
5
1
3
4
10

b

c

d

1 7
12 7
7 10
3 5
3 7
1 8
1 3
3 0
4 3
1 1
3 4
2 3

3
2
5
5
2
3
7
1
7
4
8
10

a= spelomgång när första segern bärgades
b= spelomgång när första förlusten kom
c= antal matcher laget hållit nollan
d= antal matcher laget ej gjort mål
X Lammhult och Alvesta skulle mötts redan i vårpremiären men den matchen spelades först i augusti.

3-0
4-1
5-2

16 (1 prot) x
7
4

11
3
1

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

2
1
1
2
2
1

1
1

6-0
7-1

1
2

1
1

7-0

2

2

8-1

1

1

5 (1 prot.)
4
3
1
1

2
2
1

1

X = Protesten gav Lessebo 3-0 mot FC Växjö, vilken match,
som spelades i Växjö, hade slutat 4-2 till hemmalaget.
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Divisionstillhörighet de senaste tio åren. SBoIF gjorde i år sin tionde raka säsong i div. IV. Inget av konkurrentlagen kunde
uppvisa motsvarande stabilitet utan de har hört hemma både ovanför och under div. IV. Av följande redovisning, med antal
säsonger i varje division, framgår även att det var genomgående meriterade motståndare SBoIF hade att tampas med i år.

FC Växjö x
Alvesta
Bredaryd
Värnamo Södra
Lammhult
Sandsbro

VI
5

V
3
2
7
5

IV
1
3
2
3
5
1

IVE III
3
4

8

VI
Hånger
Slätthög
Lessebo
Hinneryd
Virestad
Torpa

1
4

1

V
1
1
3
3
7

1
1

IV
8
10
7
2
6
2

IVE III
1
2
2
1

2

X FC Växjö, som tidigare hette Pars och Bergendahlska deltog 2004 ej i någon serie.

Publiksiffran
Hinneryds IF

42

Årets publiksiffra

FC Växjö

44

är en minskning

Bredaryds IK

13

med 169

Sandsbro AIK

38

Alvesta GoIF

115

En anledning är

Torpa IF

22

att derbyt mot

Lessebo GoIF

42

Lammhult spe-

Hångers IF

35

lades i Växjö. Ett

Virestads IF

22

annat skäl är att

Värnamo Södra

40

vårsäsongen

IFK Lammhult

24

bjöd på 8 hem-

443

mamatcher mot

Totalt

2 på hösten!
Träningsmatcher
13/3 Liatorps IF-S
20/3 Hovshaga AIF-S
27/3 Åryds IK-S
1/4 Strömsnäsbruks IF-S
5/4 Värnamo Södra FF-S
10/4 Glommens IF-S

Årydcupen
2-1
2-3
1-1
0-2
2-0
2-2

Sandsbro AIK-S 1-0
SBoIF-Östers IF 2-1
Furuby IF-S
2-1

(Glommen fick i år plats 8 i div. V Halland Norra)
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Sandsbro AIK
Östers IF
Furuby IF
SBoIF

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

Reservlaget
Ljungbygruppen
Alvesta GoIF C
Slätthögs BoIF
Lagans AIK
Vislanda IF
Horda AIK
Kånna IF
Dörarps IF

12 8
7
6
5
2
1
2

3
4
2
1
5
4
1

1 51-11 27
1 44-24 25
4 46-26 20
6 28-51 16
5 20-29 11
7 19-28 7
9 17-50 7

H
1-1

B
1-6

5-4 3-3
8-0 5-1
3-0wo 2-2
3-2 4-4
6-0 3-1

Reservlaget
B-laget slutade på silverplats efter att
ha klarat sig undan med en enda
förlust

Sammandrag
A-laget
Seriematcher
Träningsmatcher
Årydcupen
Totalt

22
6
3
31

6 5 11 43-60
2 2 2 9- 9
1 0 2 3- 4
9 7 15 55-73

23
8
3
34

Flest säsonger
1 Benno Demerberg
9 Marko Pansar
Daniel Söderlund
Björn Larsson

Ljungby
B-lagetGoIF C 12
Alvesta
8 3 1 51-11 27
Seriematcher
12 7 4 71 444-24
25 25
Slätthögs
BoIF
1 44-24
Lagans AIK
6 2 4 46-26 20
Vislanda IF
5 1 6 28-51 16
12
7
4
25 11
Horda AIK
21 544-24
5 20-29
Kånna IF
1 4 7 19-28 7
Dörarps IF
2 1 9 17-50 7

Målskyttet
Peter Andersson – nu i ledningen för SBoIF:s
seniorfotboll – är alla tiders skyttekung i
klubben med 385 mål, varav 298 i A-laget.

31
17
8
6

Av de nu aktiva noteras i föreningens
maratonliga, sim inleddes 1959 följande
placeringar och gjorda mål:

Träningspassen
Totalt genomfördes 69 träningspass.
1 58 Andreas Karlsson 91
2 56 Miko Jovic
3 53 Andreas Frennesson
4 52 Emil Hagenslätt
5 51 Daniel Söderlund

11:e Marko Pansar
12:e Daniel Söderlund
53:e Martin Pettersson
58:e Chris Udeh
69:e Magnus Lindahl
74:e I M Siddig
77:e David Bertilsson
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totalt
80
75
22
20
15
14
13

därav
i A-laget
52
22
17
20
6
14
8

Träningsmatcher 2011
A-laget
Mars
5 S – Åryds IK
12 S - Hovshaga AIF
20 S – Räppe GoIF
26 S – Strömsnäsbruk
April
11 S – Alvesta GoIF

B-laget
Mars
6 S – Åryds IK B
13 S – Hovshaga AIF
Träningsläger genomförs 1-3 april, då
även någon träningsmatch står på
programmet

Förslag till gruppindelning 2011
Slätthög blir kvar i div. IV Västra tillsammans med 7 av konkurrenterna. De fyra platser som
blev tomma efter de upp- och nedflyttade fylls likaså av två upp och lika många nedflyttade.
Bor och Rottne kommer från div. IV Elit medan Eneryda och Hovshaga avancerat från
”femman”. Samtliga är välkända och de tre förstnämnda har SBoIF mött flera gånger i
seriesammanhang medan utbytet med den nya storheten, Hovshaga, inskränkt sig till
träningsmatcher. Kvarvarande klubbar från sistlidna säsong är FC Växjö, Hinneryd, Hånger,
Lammhult, Lessebo, Sandsbro och Värnamo Södra.
Alvesta, som avancerat till div. IV Elit får som motståndare Aneby, Bredaryd, Gnosjö,
Gransholm, Stockaryd/Rörvik, Mariebo, Ryssby, Räppe, Beduinerna, Tranås och Växjö
Norra.
Våra andra grannar, Moheda och Rydaholm, hamnade båda i div. III Sydöstra och fåt ta sig an
Alstermo, Växjö BK, Myresjö, Oskarshamns AIK, Nybro, IFK Berga, Färjestaden, Sillhövda,
Saxemara och Lyckeby.
Om någon klubb protesterar kan det bli vissa justeringar så småningom. Kvarstår indelningen
blir det en tuff uppgift både för SBoIF och Moheda.
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Målskyttar 2010
totalt
Daniel Söderlund
13
Kristijan Strkalj
12
Iliad Muhamed Siddig12
Martin Pettersson
11
Chris Udeh
6
Björn Larsson
6
Magnus Lindahl
4
Niklas Johansson
4
Johan Totstensson
3
Markus Lundgren
3
David Bertilsson
2
Martin Carlsson
2
Andreas Frennesson
2
Emil Hagenslätt
2
Kevin Lövbom
2
Mattias Bergvall
1
Mattias Gustavsson
1
Manne Andersson
1
Miko Jovic
1
Markus Karlsson
1
Daniel Pettersson
1
Daniel Sentker
1
Markus Karlsson
1
Marvan Helal
1
Marko Pansar
1
Markus Åberg
1
Självmål
1
WO
3
Totalt
99

A-laget
serie
trän
7
4
11
5
3

Åryd-C

2

B-laget
serie
4
8

1
1

1
2

5
6

2

2
4

2

1
3

2
1

1
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
43

9
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3

3
44

I grannskapet
I likhet med förra säsongen blev utfallet också i år riktigt bra för grannklubbarna.
I Alvesta kommun
III
7:e Moheda IF
7 8 7 33-34 29
IV
2:a Alvesta GoIF 13 8 1 52-25 47
IV
8:e SBoIF
6 5 11 43-60 23
V
7:e IFK Grimslöv 8 3 11 35-51 27
VI
3:e Vislanda IF
12 1 5 46-33 37
VI 10:e Västra Torsås 2 0 16 35-75 26
Moheda IF är inne i en prestationsmässig högkonjunktur för sin seniorfotboll. I fjol lyfte ett
framgångsrikt kvalspel laget till div. III, där det i år prövade lyckan för 3:e gång. De två
tidigare försöken – 1979 och 1983 – resulterade i degradering men i år såg de gulsvarta till att
det blev tredje gången gillt. Höstsäsongen blev förvisso något trög men vårsäsongen var
lysande och torde ha varit MIF:s spelmässigt bästa någonsin. Truppen kompletterades med
några externa förstärkningar och ledningen komponerade ett lag vars framträdande imponerade på de flesta. MIF spelade på en och samma gång både underhållande, konstruktivt och
effektivt och det gav positiva återverkningar i serietabellen. Moheda-laget intog en position i
toppen och försvarade ställningarna på ett framgångsrikt sätt under drygt halva antalet
omgångar. På hösten gick det lite tyngre och det tempostarka passningsspelet från våren
syntes i betydligt mindre omfattning och likaså blev det lättare för motståndaranfallarna att
hitta spelytor i det MIF-försvar som under vårens matcher var orubbligt. Det blev många
högtidsstunder såväl hemma som borta. Det var upplagt för en riktigt stor fotbollskväll den 10
juni när Rydaholm kom på besök. Detta derby stördes dessvärre av en regntung väderlek men
efter omständigheterna bjöds det ändå på bra fotboll. MIF gjorde på nytt en bra match men
gästerna torde ha svarat för en av sina bästa insatser under hela säsongen och genom fyndigt
spel tog Rydaholm efter matchens första fjärdedel hand om spelet och behöll greppet
matchtiden ut. Det slutade med en fullt rättvis bortaseger och många av de som bevittnade
tillställningen såg i Rydaholm en väntad seriesegrare. Det skulle dock bli en utveckling i rakt
motsatt riktning och efter 8 raka förluster fick klubben i stället inrikta sig på nytt kontrakt.
Man lyckades vända den negativa trenden till slut och hamnade t.o.m. på övre halvans sista
plats. Grannklubben och samarbetspartnern, Horda AIK, lyckades inte rädda sig kvar i div. V
utan får börja om i ”sexan”. Lika motigt var det för grannen i norr, Bors SK, som efter en lång
framgångsperiod nu har dalat. Klubben tillbringade säsongerna 1994-96 i div. III men efter 4
säsonger i div. IV började laget klättra igen 2000 och har från 2001 varit ett stabilt lag i div.
IV Elit med undantag av 2004 då det blev en tillfällig comeback i div. III. Nu tvangs Bor följa
ett senare tiders kometlag, Rottne IF, ner till div. IV. Man kan dock även hitta framgångar
bland klubbar från den del av grannlänet som ligger nära vårt eget län. I början av 2000-talet
nödgades Rörvik och Stockaryd slå samman sin seniorverksamhet och i motsats till andra
fusioner har projektet lyckats. Redan första året, 2001 noterades en serieseger, och 2008 blev
det via ett framgångsrikt kval avancemang till div. IV och redan efter två säsonger var det
dags för en ny serieseger som tar laget till div. IV Elit. Samma målsättning hade grannen strax
söder om länsgränsen, IFK Lammhult, men trots en halvt professionell satsning nåddes inte
detta mål men en ny offensiv med samma inriktning lär inledas 2011.
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Ibland konstaterar någon att div. IV inte längre är div. IV utan nivå 7 (allsvenskan, superettan,
div. I-III och div. IV Elit). Det stämmer i fråga om divisionssystemets nivåer men då ska
beaktas att det moderna seriesystemet har spetsats. Det är tillika ett perspektiv uppåt men för
en liten klubb finns det större anledning att utforska vad som finns under. Där återfinns
alltjämnt två divisioner, vilket innebär att SBoIF har flertalet av de småländska lagen ”under
sig”. Dessutom är det noterbart hur utvecklingen blivit för gamla storklubbar. Denna säsongen
degraderades från div. IV storheter som Sävsjö, Hultsfred, Smålandsstenar och Blomstermåla.
Den senare klubben har flera säsonger bakom sig i landets näst högsta division och samma
gäller Waggeryd och Mönsterås som redan har sin tillvaro i div. V.
Andra klubbar går i motsatt riktning. Säsongen 2005 mötte SBoIF Gislaveds IS i div. IV och
vann f.ö. på Hultet med 2-0. Sedan har det gått bättre för Västbolaget och i år blev det
serieseger i div. III och avancemang till div. II. Ett annat lag från Gislaved, som SBoIF stött
på är Gislaveds FF och den klubben har verkligen tänt till på sistone. GFF, som bildades
1979, prövade efter 13 säsonger i div. VI år 1993 div. V – och föll inte bara mot SBoIF – utan
även ur serien. Det blev åtta säsonger i ”sexan” och åren 2002-08 var den vilande från
seriespel. Förra året gjorde man comeback i div. VI och celebrerade det med serieseger direkt
och i år gick laget rakt genom div. V till en ny serieseger och debuterar således nästa år i div.
IV! GFF gick således från seriemässig obefintlighet till div. IV på två år!
Denna säsongen har präglats av relativ jämnhet i de flesta serierna och i varje fall har ingen
klubb varit helt outstanding. Man får gå ner till div. VI för att finna klubbar som gått igenom
omgångarnas prövningar utan förlust. Där finner tre som klarat denna bedrift: BosnienHercegovina från Jönköping, IF Stjärnan från Påskallavik samt Ängö BK Kalmar.
Den senare klubben har sin egen historia. Ängö spelade seriefotboll redan 1920 och knep då
endast en poäng mindre än Kalmar FF, som då hette Kalmar IS. Ängö gjorde ytterligare några
Säsonger på 1920-talet men i decenniets mitt gick man till en vila som varade i 85 år! I år
återkom klubben och det blev omgående serieseger såväl för A- som B-laget.
I övrigt noteras tecken på en negativ trend inom den småländska fotbollen. Antalet föreningar
som i år hade representationslag för manliga seniorer uppgick till 276 att jämföra med
rekordsiffran 338 år 1969. Det är en minskning med 62 föreningar och i beaktande av att ett
antal nya klubbar tillkommit på senare år innebär det att en stor mängd av de föreningar som
var med under den småländska fotbollens uppbyggnadsdecennier inte längre är med i bilden.
En annan oroskälla är att så många klubbar saknar B- och/eller J-lag. Under pågående säsong,
2010, drogs inte mindre än 10 lag ur. Två av dessa var A-lag – Besa i div. V och LL 2005 i
res. C. Resterande åtta var reservlag, därav två från B-serie och två från A-serie. De två senare
är Lindsdals IF och Markaryds IF, vars A-manskap hör hemma i div. II resp. div. III. Ur
reserv C försvann fyra lag och av de 101 som kvarstod deltog 2 U-lag, 1 J-lag, 1 A-lag och 6
C-lag. Därmed återstod endast 91 lag och 16 av dem utgjordes av 9-mannalag. Det avslöjar att
det råder stor brist på erforderligt bakgrundsmaterial och det stärks av att det endast deltagit
14 klubbar inom småländsk juniorfotboll. Några få har ingått i det nationella systemet men
totalt är det en rejäl regress jämför med 70-talet, då antalet J-lag var långt över hundra.
Fotbollen är inget självspelande piano utan det krävs ett rejält trendbrott om inte sporten ska
förlora ytterligare klubbar.
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SBoIF:s ungdomslag 2010
Ungdomarna
P 95

P 98

Alvesta GoIF
17 0 3 101- 27 51
Vederslöv/Dänn. (9-m) 14 1 5 103- 41 43
Ryd/Urshult (9 m)
13 2 5 75- 39 41
Rottne IF
12 2 6 74- 48 38
IFK Lammhult
11 4 5 83- 41 37
Vislanda IF (9 m)
6 8 6 39- 41 26
Räppe GoIF
7 4 9 63- 74 25
Slätthög/Hjortsberga 8 0 12 59- 90 24
Rydaholms GoIF (9 m) 4 2 14 73- 71 14
Gransholms IF (9 m) 4 2 14 48- 88 14
Älmeboda/Linn. (9m) 1 1 18 23-181 4

Växjö Norra IF svart 12 0 2 89-25 36
Grimslöv/Västra Torsås 10 1 3 76-43 31
Hovshaga ATF röd
9 1 4 78-39 28
Åby/Tjureda IF
9 1 4 65-43 28
Ryssby IF
7 1 6 65-52 22
Rydaholms GoIF
3 2 9 51-85 11
Hjortsberga IF
1 1 12 27-85 4
Slätthögs BoIF
1 1 12 17-96 4

Diplom nr 80. Sophie Erlandsson-Pansar:
Ungdomssektionen 1998-2000, Styrelsen 2004-07, Festkommittén 2008-10

Förslag till gruppindelning 2011
Slätthög blir kvar i div. IV Västra tillsammans med 7 av konkurrenterna. De fyra platser som
blev tomma efter de upp- och nedflyttade fylls likaså av två upp och lika många nedflyttade.
Bor och Rottne kommer från div. IV Elit medan Eneryda och Hovshaga avancerat från
”femman”. Samtliga är välkända och de tre förstnämnda har SBoIF mött flera gånger i
seriesammanhang medan utbytet med den nya storheten, Hovshaga, inskränkt sig till
träningsmatcher. Kvarvarande klubbar från sistlidna säsong är FC Växjö, Hinneryd, Hånger,
Lammhult, Lessebo, Sandsbro och Värnamo Södra.
Alvesta, som avancerat till div. IV Elit får som motståndare Aneby, Bredaryd, Gnosjö,
Gransholm, Stockaryd/Rörvik, Mariebo, Ryssby, Räppe, Beduinerna, Tranås och Växjö
Norra.
Våra andra grannar, Moheda och Rydaholm, hamnade båda i div. III Sydöstra och fåt ta sig an
Alstermo, Växjö BK, Myresjö, Oskarshamns AIK, Nybro, IFK Berga, Färjestaden, Sillhövda,
Saxemara och Lyckeby.
Om någon klubb protesterar kan det bli vissa justeringar så småningom. Kvarstår indelningen
blir det en tuff uppgift både för SBoIF och Moheda.
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Verksamhetsberättelse 2010
Styrelsen för Slätthögs BoIF lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för arbetsåret
2010.
Styrelsens sammansättning
Ordförande

Hans Lindfors

Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Övriga ledamöter

Per Larsson-Hagenslätt
Karolina Andersson
Sven-Åke Eriksson
Stefan Andersson, Tommy Widroth,
Sally Andersson, Marko Pantsar

Antal sammankomster
Huvudstyrelsen kan redovisa 13 st protokollförda sammanträden utöver detta har några
telefonmöten hållits. Sektionernas sammanträden tillkommer utöver dessa.
Antal medlemmar
Antalet medlemmar den 20/11 var 257 st.

Ekonomi
Föreningen bedriver en omfattande verksamhet vilket ställer stora krav på behovet av stora
ideella insatser. Även i år kan det konstateras att det ideella arbetet varit omfattande. Ett
exempel är uppsättande av stolpar och nät bakom det norra målet vilket ”räddat” många bollar
att försvinna bort i ingenmansland. Vi kan efter det gångna verksamhetsåret, med glädje
konstatera att aktiva, ledare och övriga medlemmar har gjort mycket goda insatser vilket
möjliggör nya utmaningar till kommande verksamhetsår.
Till drift och underhåll av vår idrottsanläggning har vi erhållit driftsbidrag från Alvesta
kommun. Vi fick också bidrag från Alvesta kommun med 50% av den budgeterade kostnaden
till inköp av en ny gräsklippare. Alvesta kommun har också beviljat 50000:- till renovering av
duschen, detta har inte kunnat genomföras i år men vi räknar med att detta genomförs under
2011. Tack vare att företag och privatpersoner bidrar med finansiella medel kan vi blicka
framåt och fortsätta bedriva vår verksamhet i oförminskad omfattning. Förutom detta stöd har
under året föreningsmedlemmar på ett eller annat sätt inbringat medel till föreningen. Det har
anordnats försäljning av bingolotter, ungdomssektionen har bl.a deltagit vid julbasaren i
Slätthög.
Ungdomssektionen har anordnat kioskförsäljning vid A-lagets hemmamatcher, tyvärr har
denna intäkt minskat ganska mycket då vädret och flyttade matcher inte gett den publik som
vi hoppats på. Sponsorgruppen har genom ett stort arbete fyllt vårt programblad med
annonser. Alla har på ett förtjänstfullt sätt hjälpt till att stärka klubbens ekonomi. Gåvor i form
av matchbollar har erhållits från privatpersoner, företag och föreningar.
Bingolottoförsäljningen har en neråtgående trend och därför måste vi hitta andra vägar för att
ersätta detta bortfall. Föreningen har också ansökt och blivit beviljade bidrag för 2010/2011
från Riksidrottsförbundet inom ramen för det som kallas Idrottslyftet. Dessa pengar har
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gått/går till olika projekt inom ungdomssektionen samt till ett samarbete med friskolan på
Kronobergshed vilket seniorspelarna ansvarar för. Aktiviteterna har varit mycket uppskattade
av skolans ungdomar och denna verksamhet fortsätter under vårterminen 2011. Se även
redovisning i respektive sektions verksamhetsberättelse. Vi hoppas att det fina stöd vi
redovisat ovan fortsätter även kommande år så att vi kan finansiera och utveckla den
omfattande verksamhet som bedrivs i föreningen för att nå nya sportsliga framgångar.
Föreningens idrottsanläggning
År 2010 har vi haft nytta av renoveringen
som gjordes förra året. Det har verkligen
varit en skön känsla när man kommit
fram till klubbstugan och öppnat dörren.
Vi planerar att börja renovera
duschrummet i början av nästa år.
Styrelsen ledde ett bra arbete med att
sätta upp skyddsnät bakom norra målet –
6 m högt. Vi hade tur som fick tag på
överblivna begagnade stolpar vid
rivningsarbeten som Sydkraft gjort.
Inköpet av den nya gräsklipparen var en
riktig pärla . Uppsamlaren av gräs blev också bra. Gösta klipper med den nya klipparen på
planen och Weine kan samtidigt klippa utanför planen med den gamla. Ringvälten kan vi dra
med båda klipparna efter att Rolf Karlsson fixat ett drag även på den nya klipparen.
Planen blev ganska söndersprungen under vårsäsongen. Den började ”läka” fint men då kom
torkan. Gösta vattnade varje dag under 3-4 veckor och gräset lyste mycket grönare.
Gräsrötterna blev något bekväma när de fick vatten så lätt. Därför rotade de sig inte så djupt
och blev därför känsligare för de kraftiga höstregnen. Sista hemmamatchen mot Lammhult
fick vi spela på konstgräs i Sandsbro, Växjö. Detta var räddningen inför nästa år.
Veckan efter luftade och toppdressade vi planen med sand. Gräset klipptes kort med den
gamla gräsklipparen. Samtidigt slogs ”korvar” sönder från luftningen. Planen ser bra ut inför
nästa år. Egentligen behövs en konstgräsplan inom Alvesta kommun för att möta de extrema
väderleksförhållanden som vi numera fått vänja oss vid.
Marco har målat uteförrådet och sedvanlig höststädning har gjorts på IP.
Fotbollssektion Ungdom
Under året som har gått har vi haft 4 stycken mötet där vi planerade inför serie och
träningsläger. Vi har haft mindre antal barn igång under detta år totalt ett 20 tal barn både
pojkar och flickor. Detta berodde på att vi la ner ett lag, P98, där det inte fanns tillräckligt
med spelare. Laget gjorde en stark bedrift (i sin sista cup för SBoiF) i Nyårscupen i Alvesta
där vi kom 2:a. Till seriestarten gjorde vi en sammanslagning med Moheda IF:s P 97-98 lag.
Våra tränare har gått tränarutbildning i Smålands FF:s regi och i samråd med Idrottslyftet år 3.
Inför höstsäsongen anordnade vi en städ-/slåtterdag på Hultet då vi fixade till vår idrottsplats
med hjälp av föräldrar till de tränande ungdomarna. Vi tackar för allt stöd under det gångna
året. Väl mött säsongen 2011.
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P00 och P02 2010
Säsongen började med Nyårscup i Alvesta där resultatet blev en vinst, två oavgjorda och två
förluster. Träningen började i Vegbyhallen några gånger och vi började utomhus den 7 april.
Det har varit tolv träningar på våren och åtta på hösten med en träning i veckan på 1,5 tim. Vi
spelade en träningsmatch innan seriestarten som slutade med seger 5-4 mot Moheda.
Helgen den 3-4 juli var vi på träningsläger på Ivö där vi tränade, spelade match mot
föräldrarna, badade och spelade brännboll.
Vi har spelat seriespel i P00 s röd med mycket bra resultat som innebar en 6:e plats till slut.
På seriematcherna har laget förstärkts med
spelare från P-02 laget. Förutom att spelarna
från P02 laget har varit med i P00 lagets serie
matcher har de spelat en cup i Sandsbro och
en minicup på Mohedadagarna med både
vinster och förluster som resultat.
Under hela året har vi haft teamtalk, som en
del av Idrottslyftet, där vi samtalat med
spelarna om hur man uppträder korrekt på
och utanför fotbollsplanen.
Vi hade en trevlig avslutning den 7
november med fika och utdelning av
träningspriser på Hultet och sedan bad i Ljungby. // Tommy Widroth
P-95 2010
P95 laget Slätthög/Hjortsberga fortsatte sitt samarbete inför säsongen men truppen såg minst
sagt tunn ut då vi inte var mer än 12 man. Vi fick höra att Moheda IF´s P95 lag befann sig i en
liknande situation och i början av februari kom vi överrens om en sammanslagning mellan de
tre klubbarna.
Truppen såg väldigt lovande ut då laget hade tre ledare och ca 20 spelare. Men tiden för att
spela ihop grabbarna var kort då det bara var ett par månader till seriepremiären. Hela första
halvan på säsongen märktes det att laget inte riktigt hade lärt känna varandra på planen men
spelet förbättrades för varje match.
Under uppehållet åkte hela laget på en fyra dagars cup i Halmstad. Där slutade vi 2:a i
gruppspelet och kvalificerade oss till b-slutspel. Efter en mycket bra kämparinsats åkte laget
ut ur cupen i kvartsfinalen. Killarna bör känna sig väldigt nöjda med sin insats och cupen
ansågs väldigt lyckad för både ledare och spelare.
När det väl var dags för andra halvan av säsongen att sätta igång märktes det direkt att killarna
började hitta varandra lättare på planen och sammanhållningen i truppen var riktigt stark.
Trots att spelet förbättrades radikalt fick vi inte riktigt resultaten med oss. Vi får hoppas att
laget fortsätter utvecklas i samma takt under kommande säsong så kommer det även ge
resultat i tabellen.
Sammanfattningsvis har säsongen 2010 varit väldigt lyckad och samarbetet mellan klubbarna
har fungerat utmärkt. Vi ser framemot ett fortsatt lyckat samarbete och ett lika roligt fotbollsår
även kommande säsong. // Pontus Skoog-Hjertquist
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Fotbollssektion senior:
Träningspriser (2009 tränade vi 73 gånger)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1:a pris 58 ggr av 69 Markus Karlsson (-91)
2:a pris 56 ggr av 69 Mico Jovic
3:e pris 52 ggr av 69 Andreas Frennesson
Skyttekung A-laget: Iliad Mustafa Siddiq 11 mål
Skyttekung B-laget: Kristijan Strkalj 9 mål
Årets mest värdefulla spelare: Daniel Söderlund
Årets överraskning: Emil Hagenslätt
Årets nykomling: Johan Torstensson
Årets viktigaste mål (borta mot Hinneryds 3-4, 88:e min): Magnus Lindahl
Årets snyggaste mål (nick borta mor Hinneryd): Daniel ”DP” Pettersson

BRAGD!!! Jag tycker vi gemensamt gjort en riktig
bragd i år! Att efter alla motgångar, med massvis av
tappade duktiga spelare, lyckas komma 8:a i årets Alags serie, dvs samma placering som förra året, är
inte något annat än en riktig bragd och ni har alla
spelare, Henke och Peter stor del i detta. Ni kan
verkligen alla vara stolta över vår säsong…
Att sedan B-laget lyckades komma 2:a i sin serie,
och därmed blir uppflyttade, är riktigt roligt till nästa
år. Jag måste bara också nämna en person som gör
ett jättejobb i det tysta, en stor varm applåd till vår B-lagslagledare, Dick Strömberg.
Alvesta vann visserligen serien men vi spelade med mersmak oavgjort i båda matcherna mot
Alvesta, vilket är riktigt starkt och dessutom efter bra spel. Andra personliga höjdare är
vinsten borta mot Sandsbro. Eftersom jag bor i Sandsbro var detta väldigt speciellt och jag sa
till flera spelare på skämt innan matchen att jag skulle bli tvungen att sälja huset om vi
förlorade och de lovade alla att försöka förhindra detta. Så när Iliad gjorde 2-3 var det
verkligen en skön känsla. Årets roligaste och viktigaste seger var nere i Hinneryd med 3-4 och
även matchen i Lessebo var oerhört speciell. På något sätt skulle det då avgöras om allt arbete
under året skulle få utdelning och visst blev det så även om det blev väl spännande till slut.
Nu blickar vi framåt mot 2011 och redan nu känns det mycket bättre…. Konstgrästräning i
vinter och sedan är det kul att redan nu kunna presentera vår nya huvudtränare 2011: Peter
Andersson. Alla spelares positiva omdömen om Peter blev avgörande för vårt val till slut. Vi
önskar honom lycka till!
Klart är också att Per Magnusson och Henrik Thorstensson blir assisterande och
målvaktstränare. Det kommer att bli en fin serie nästa år med Rottne, Hovshaga och Bor mm
som nya roliga lag.
… och Slätthögsandan lever och blir starkare för varje år och vi tar sats mot ett riktigt
spännande 2011.
Under vår och höst har seniorspelarna ordnat ett antal idrottsdagar för elever på Friskolan
Kronobergshed tillsammans med skolans lärare. Detta är del av projektet Idrottslyftet år 3 och
år 4 där vi blivit beviljade pengar från Riksidrottsförbundet i samarbetet med Smålands FF.
Eleverna har varit indelade i olika grupper och fått prova på olika idrottsaktiviteter vid olika
stationer. Dagarna har varit uppskattat både av elever och lärare.
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Sponsorgruppen
Sponsorgruppens verksamhet började även detta år med 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 Slätthögs BoIF:s
programblad. Sedan skall programbladet utformas så att annonserna hamnar på lämpligt ställe
och slutligen återstår bara tryckning och utgivning, sedan är allt klart för avspark hemma på
Hultavallen.
Sektionen vill tacka alla våra sponsorer som troget år efter år hjälper oss att finansiera
verksamheten i vår idrottsförening. Jag vill också tacka mina “medhjälpare" för ett väl
genomfört verksamhetsår och även tillönska SBoIF ett framgångsrikt och lyckosamt 2011.
Sektionen har bestått av Per Larsson Hagnslätt, Anders Fransson, Magnus Kristoffersson,
Peter Thorvaldsson, Sven Gustavsson, Kristoffer Karlsson och Birger Johansson. Sektionen
har träffats fyra gånger under detta året.
Årsfesten
Årsfesten hölls den 23 oktober i Kvenneberga Bygdegård. Närmare 60 personer hade samlats
för att inleda kvällen med en god middag. Magnus Lang underhöll med lite allsång och en
musiktävling. Till kaffet och den smarriga kakan fick vi lyssna till tal av ordförande Hans
Lindfors. Han delade också ut gratifikationer till olika ledare samt diplom till Sophie Pantsar
som varit aktiv i föreningen i 10 år. Fotbollssektionens ordförande Stefan Andersson delade ut
träningspriser, ”utmärkelser” och sammanfattade fotbollssäsongen 2010. Därefter fick vi
dansa till sång och musik av Magnus Lang. Vi tackar årets festkommitté för en trevlig och bra
ordnad årsfest.

Sophie får sitt diplom

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 ”Fritt Forum”.
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Slutord
Vi i styrelsen vill 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.
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 nå en framskjuten placering i div 4:a
att storleken på truppen utökas så att underlaget för utvecklingslaget förbättras ytterligare
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.
I sektionernas verksamhetsberättelser kan vi som vanligt läsa att föreningen haft en stor
verksamhet under året som gått. Flera ungdomslag har varit igång tack vare samarbete med
Hjortsberga IF och Moheda IF och på idrottsplatsen har den nya gräsklipparen blivit
ordentligt inkörd under säsongen. Vi är också väldigt glada över att vårt seniorlag även i år
klarade kontraktet för fortsatt spel i div 4.
Inom styrelsen känner vi som vanligt en stor förväntan och optimism inför en ny säsong. 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 2010
Hans Lindfors, Per Larsson-Hagenslätt, Sven-Åke Eriksson, Karolina Andersson
Stefan Andersson, Tommy Widroth, Sally Andersson, Marko Pantsar
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Årsplan 2011.
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.

.......

.

.
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Budget Slätthögs BoIF 2011
Intäkter
Medlemsavgifter

70 000

Statligt aktv stöd

15 000

Kom aktv stöd

7 700

Driftbidrag Alvesta kn

56 300

Fotboll Ungdom

40 500

Fotboll Senior

72 000

Folkspel

7 200

Försäljning

10 000

Sponsring, programblad

180 000

Övriga intäkter

4 500

Totala intäkter

463 200

Kostnader
Administration

-21 700

Räntekostnader

-4 000

El-, Renhåll, Arrende

-43 600

Försäkring IP

-9 000

Underhåll IP

-39 500

Fotboll Ungdom

-40 500

Fotboll Senior

-289 900

Investeringar IP, Not 1

-5 000

Avskrivning gräsklippare, Not 2

-10 000

Totala kostnader

-463 200

Not 1: Inköp av ny kritmaskin
Not 2: Återstår c:a 60000:-, avskrivning i 6 år
I budget ingår inte:
•

Mögelsanering av duschrum, bidrag erhållet (ej utbetalt) från Alvesta kommun med
50000:- .
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Protokoll fört vid Slätthög BoIF:s årsmöte 23 november 2010
§1

Ordföranden Hans Lindfors hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade
årsmötet för öppnat

§2

Dagordningen upplästes och godkändes

§3

Årsmötet ansågs behörigt utlyst

§4

Till ordförande för årsmötet valdes Hans Lindfors och som sekreterare Karolina
Andersson

§5

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Carl-Axel Tollstern
och Fredrik Erlandsson

§6

Årsberättelsen utdelades, lästes och godkändes

§7

Kassören redogjorde för ekonomin och revisionsberättelsen upplästes och
godkändes.

§8

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

§9

Val av huvudstyrelse:

§10

Ordförande

Per Larsson Hagenslätt

Nyval 1 år

Vice ordförande

Tommy Widroth

Nyval 2 år

Kassör

Anders Fransson

Nyval 2 år

Sekreterare

Karolina Andersson

Övriga ledamöter

Sally Andersson

Omval 1 år

Stefan Andersson

Omval 1 år

Dick Strömberg

Nyval 1 år

Val av fotbollssektionen senior:
Ordförande

Stefan Andersson

Sekreterare

Dick Strömberg

Övriga ledamöter

Peter Andersson
Henrik Torstensson, Per Magnusson
Benno Demerberg, Daniel Söderlund,
Pontus Skoog Hjertquist

§11

Val av fotbollssektionen ungdom:
Ordförande

Tommy Widroth
Lilian Fasth, Pontus Skoog Hjertquist
Jennie Andersson, Ulf Nilsson
Carl-Axel Tollstern, Anders Fransson
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§12

Val av ombud till Smålands FF:s årsmöte:
Stefan Andersson och Peter Andersson
Suppleanter Per Magnusson och Henrik Torstensson

§13

Val av sponsorgrupp:
Sammankallande

Peter Thorvaldsson
Martina Karlsson
Christina Liljengren
Sally Andersson
Sven Gustavsson
Daniel Söderlund
Birger Johansson

§14

Val av idrottsplatssektion:
Sammankallande

Kent Andersson
Gösta Gustavsson
Bo Karlsson
Weine Andersson
Patrik Karlsson

§15

Val av festkommitté:
Sammankallande

Sophie Erlandsson
Jennie Andersson
Patrik Karlsson
Frida Sigvardsson

§16

Till lotteriföreståndare omvaldes Birger Johansson

§17

Till motionsansvarig valdes Carl-Axel Tollstern

§18

Val av valberedning:
Sammankallande

Fredrik Erlandsson
Rikard Erlandsson

§19

Val av revisorer:
Ordinarie

Ulf Dahl, Anders Jonsson

Suppleanter

Gösta Gustavsson, Göran Swärdh

§20

Årsplanen för verksamheten år 2011 upplästes och godkändes

§21

Budgeten för verksamheten år 2011 upplästes och godkändes
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§22

Årsmötet beslutade att öka medlemsavgift och träningsavgift till följande:
Medlemsavgift

Träningsavgift

Totalt

Aktiv senior

200 kr

700 kr

900 kr

Aktiv ungdom P95

200 kr

300 kr

500 kr

Aktiv ungdom

200 kr

200 kr

400 kr

Övriga medlemmar

200 kr

-

200 kr

§23

Per Larsson Hagenslätt avtackade Hans Lindfors och Sven-Åke Eriksson för
deras styrelseuppdrag med en gåva från föreningen

§24

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade årsmötet
avslutat

Avgående kassör Sven-Åke Eriksson och avgående ordförande Hans Lindfors avtackades vid årsmötet

Avgående ordförande Hans Lindfors överlämnar klubban till nya ordföranden Per Larsson-Hagenslätt
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