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Verksamhetsberättelse för Lärbro IF 2022 
 

Styrelsen för Lärbro IF org.nr 834000-7999 avger här med följande berättelse för 

verksamhetsåret 2022.  

 

Fakta  

Föreningen har medlemskap i Svenska Fotbollförbundet och Gotlands fotbollförbund.  

Antal medlemmar: 158 st (var av 56% är män och 44% är kvinnor, och 55% av alla 

medlemmar är mellan 7-20 år) 

Antal protokollförda styrelsemöten: 10 st 

Medlemsavgift: 300kr/ familj 200kr/individ 100kr/stödmedlem 

Styrelsens sammansättning 

Ordförande: Alf Hansson  

Kassör: Thomas Nyman  

Övriga ledamöter: Morgan Jakobsson, Mikael Bogsjö, Ewa Saarela och Jessica Hägbom. 

Valberedning: Jimmy Jonsson, Christer Hansson samt Charlotta Söderström, med Jimmy 

som sammankallande. 

 

Bilaga 1. Resultat och Balansräkning 2022 

Bilaga 2. Verksamhetsplanering 2023 

Bilaga 3. Ekonomisk berättelse 2022 

Bilaga 4. Revisionsberättelse 2022 
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Verksamheterna  

 

 

Fotboll 

Pojkar/flickor 6/7 födda 2016-2015 (Remi Tillberg)  

Året som varit har vi tränat, spelat sammandrag och haft träffar där vi umgåtts och byggt 

laganda. Vi har fått material vi behövt för att kunna driva verksamheten och arrangera 

sammandrag på hemmaplan. Har även deltagit på fixardagar. Vi har även fått tillskott på 

ledarfronten bitvis och mer på höstsäsongen av en assisterande tränare som 

förhoppningsvis vill fortsätta. 

 

Pojkar födda 2013-2014 (Håkan Linkan) 

Tränare/Ledare för laget har varit Håkan Lindqvist. Våren 2022 började med träningar dels 

inomhus i Lärbro dels på konstgräsplanen i Slite. Tyvärr blev det ingen DG cup pga. pandemi. 

Det har sålts kakor och godis på våren samt sålts skraplotter och mot hösten även 

julkalendrar. 

Sammandragen startade i maj och var sammanlagt 8 st. 

De första matcherna fick vi hjälp av flicklagets spelare vilket var bra så vi fick ihop spelare. 

Därefter ökade truppen något så vi kunde köra själva. Totalt har vi haft 12 spelare varav 2 

har tagit en paus under säsongen. Innan sammandragen startade gjordes en fotografering 

av alla lag på forsavallen. 

Vårsäsongen avslutades med en föräldramatch med tillhörande bad och grillning under 

sommaruppehållet på Lännahamnen i Slite, en väldigt uppskattad kväll. Höstsäsongen 

fortsatte utan konstigheter och avslutades med en välbesökt årsavslutning på forsavallen 

med föräldramatch, prisutdelning och grillning av goda hamburgare. 

Ur ledarens perspektiv ett mycket roligt år med livliga barn på träningarna men under 

matcherna fokuserade de och gav allt. Träningarna har huvudsakligen genomförts 

tillsammans med P-10 och ledare Affe vilket har gjort att vi kunnat ha fler som spelar 2 mål 

och även lättare att anordna bra övningar. När P-9 har varit tillräckligt många har vi delat på 

oss så de fick träna tillsammans. Samarbetet med Affe och hans P-10 har varit mycket 

givande och man ser att de yngre utvecklas av att spela med äldre även om de ibland tycker 

de äldre är för bra. 
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Truppen är inte så stor så nästa säsong bör vi rekrytera fler till P-9 om möjligt. Måste lyfta 

även engagemanget från föräldrarna som ställt upp i kiosk, som hjälpledare och som 

domare. 

Sammanfattningsvis ett bra år och spelarna har utvecklats.  

 

Pojkar/flickor födda 2013-2012 (Alf Hansson) 

Vi började säsongen med en träning i veckan inomhus i Lärbro gymnastiksal tillsammans 

med pojkar och flickor födda 12,13,14. Vi hade ett informationsmöte där vi talade om att vi 

kommer att dela på pojkar och flickor och att flickorna skulle bilda ett nytt lag tillsammans 

med flickorna från Lottas tidigare lag. Ledare för de laget Blev Lotta och Tilde, men att det 

kommer att ske succesivt under våren och i samband med att vi börjar träna ute. Pojkarna 

blev även dom delade på och bildade P-9 och P-10. Ny ledare för P-9 blev Håkan Lindqvist 

(Linkan), ledare för P-10 Alf. 

Vi anmälde lag till seriespel 7 mot 7 nytt och spännande. Veckor innan seriestart så fick vi 

spelare från Slite som ville spela fotboll med oss. Säsongen var spännande och utvecklande. 

vi hade träningar två gånger i veckan på Forsavallen i Lärbro från April till Oktober med 

uppehåll under Juli. Vi spelade 17 matcher, ca 1 gång i veckan från 1 Maj till 2 Oktober med 

blandat resultat. 

Laget bestod av 12 Spelare. 

 

 

Flickor födda 2011-2010 (Jimmy Jonsson och Therese Sjöqvist)  

 Vi körde vårt andra år på 7-manna, vilken utveckling tjejerna gjort!  Det är en rolig serie 

som vi spelat i, då det är väldigt jämnt mellan alla lagen. Tyckte att vi hade bra uppslutning 

på träningarna. Jag och Terese har hade lite problem med att bli hörda men tycker att det 

fungerar bättre. Men dem har ju kommit upp i en ålder när killar börjar att bli intressant. Så 

kan bli lite mycket sådant snack.  Vi spelar just nu ett seriespel i Futsal, vi har kört 3 gånger i 

höst och kommer spela 3 gånger till efter Jul.  Tycker att alla verkligen har utvecklats och 

börjat spela som ett lag. 

 

Pojkar födda 2010-2009  (Henric Olsson, Jörgen Pettersson) 

Inför säsongen 2022 hade vi cirka 15st spelare i laget och 2 ledare. Vi tränade på med en 

träning inne och en ute under jan-april och hade ofta många som deltog. Laget anmäldes till 

samma serie som i fjol dvs 7mot7 då merparten av spelarna är födda 2010 och inte var redo 

för spel på 9mot9.Innan utesäsongen drog igång så anordnade vi ett fåtal träningsmatcher 

för att komma i form, när säsongen var igång tränade vi 2 gånger i veckan på Forsavallen 

förutom under uppehållet i juli. 
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Matcherna i början av säsongen var tuffa men desto längre vi kom in på säsongen desto 

bättre gick det för vårat lag, efter uppehållet så lyckades laget få upp självförtroendet och 

bjöd på jättefin fotboll.Efter säsongen så hade vi ett kort uppehåll för att sedan återuppta 

träningen 2 dagar i veckan inomhus i solklintshallen. 

 

 

Flickor födda 2014-2013-2012  (Lotta Söderström, Tilde Hansson) 

Planeringen inför att en sammanslagning skulle ske började alla redan slutet 2021. Det blev 

en väldigt lyckad sammanslagning men inte utan konsekvenser, på grund av att det var 

tjejer som kom från två olika lag och var på lite olika utvecklingsplan. Man ville gärna vara 

med dem lagkamrater man kände sig trygg med. Något vi som ledare har arbetat med är att 

man ska känna sig trygg hos alla sina lagkamrater och vi är en väldigt bra bit på väg mot vårt 

mål att bli ett lag där man känner sig trygg med alla. 

Under utomhus säsong har vi haft träningar två dagar i veckan och under inomhus säsongen 

har vi en träning i veckan. Utomhussäsongen 2022 var vi även med på 6 sammandrag varav 

ett på hemmaplan i spel. 

5 mot 5 i flickor 9 vi har mött lag med olika motstånd, några lite svårare och andra mer jämn 

lika. Laget har även under sammandraget stött på oschysst spel vilket har lett till frustation 

hos spelarna i laget. Vi ledare och barnen har pratat om händelserna och hur viktigt det är 

att man kör fair play, då man har det roligare när det är schysst spel än oschysst. I övrigt har 

våra sammandrag varit bra och lärorika. Tjejerna har under säsongen även utvecklats som 

spelare. 

Laget har även under året vuxit och fått fler spelare, när vi starta upp laget i början av 2022 

var det 8–9 spelar och i dagsläget är vi 14 spelare. 

I augusti tog vi även med laget in till Gutavallen för att hylla våra EM hjältar i svenska 

damlandslaget som var på besök på ön. Där fick vi även se deras träning och spelarna fick ta 

foton med sina idoler 

 

Fotbollskoordinator 

Fotbollskoordinatorns roll i föreningen är att vara en kommunikationslänk mellan Gotlands 

fotbollsförbund och föreningen.  

Förbundets Målsättning: 

 - Få fler ungdomslag att träna bättre - Få fler spelare att spela längre  

För att nå dit så utbildas en kontaktperson (Maja Hansson) från föreningen av förbundet där 

syftet är att koordinatorn ska vara med ute i verksamheten under säsong för att kunna 

observera, hjälpa, återkoppla till förbundet och guida. I rollen ingår även att informera om 

vilka utbildningar ledarna kan gå för att upprätthålla en bra kvalitet på träningarna.   
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Denna satsning som Gotlands fotbollsförbund stått för har nu kommit fram till sitt sista år 

(2022) och kommer ersättas med ett annat projekt som påbörjades under 2022 i form av så 

kallade fotbollsutvecklare. Under 2022 har vår fotbollsutvecklare varit Adam Lundgren och 

han har vi några tillfällen varit ute och deltagit vid en del lagträningar. Det har varit bra och 

projektet fortsätter under 2023.   

 

Ledare: 

Under 2022 bestod ledarstaben av Alf Hansson, Jörgen Pettersson, Jimmy Jonsson, Therese 

Sjöqvist, Remi Tillberg, Charlotta Söderström och Henric Olsson. Nyförvärv under året är 

Tilde Hansson, Martin Andersson och Håkan Lindqvist.  Under året har vi haft ett par 

ledarträffar och föräldramöten. Styrelsen anordnade en gemensam avslutning med alla 

lagen och ledare i oktober, där det bjöds på hamburgare och dryck, samt medalj som tack 

för en väl genomförd säsong. Samtliga ledare fick ett presentkort. 

 

 

Innebandy 

Mixlag (Dennis Andersson)  

Laget valde att lämna Lärbro IF i augusti. Vi har kvar innebandy, men då en grupp som tränar 

på motionsnivå. 

 

Friskvård/Motion 

 

Spinning:  

Spinningverksamheten i Lärbro If började köra pass i februari 2022, då med upp till tre pass 

per vecka beroende på efterfrågan. Mars och april fortsatte sedan i samma stil för att sedan 

bli två pass i veckan i maj. 

Juni och juli och även augusti var lugnare när efterfrågan gick ner. Då fanns det ett pass i 

veckan att vara med på. September, oktober, november och december fortsatte på samma 

sätt med ett pass i veckan fram till och med den 8/12 då det sista passet cyklades av 9 

personer inne i lokalen på Forsavallen. Ett pass var planerat till den 15/12 men ställdes in. 

Årets spinning leddes av Johanna, Annica, Sophie och Ewa. 

När det sista passet spinning för 2022 cyklades var det inte ännu klarlagt med fortsatt 

verksamhet på grund av att befintliga ledare av olika anledningar inte längre kunde fortsätta 

i ledarrollen. 
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Forsavallen och övriga projekt/arrangemang  

 

Ekonomi: 

Se mer information på bifogade bilaga 1 Resultat och Balansrapport och Bilaga 3 Ekonomisk 

berättelse.  

 

Anläggningen/Forsavallen:  

Vi har med hjälp av Röcklinger Handelsträdgård fått på gödning på grönytor/fotbollsplan.  

Vi har haft en fixardag, på våren. Vi har påbörjat arbete med att återställa grusplanen till 

användbart skick igen. 

 

Projekt Baracken:  

Baracken är på plats. Renoveringen är påbörjad med yttre arbete och ny fasad är på gång.  

 

Arrende/Markupplåtelseavtal:  

Inget nytt. 

 

Övrigt:  

Valborgsfirandet blev åter av, i samarbete med hembygdsföreningen. Vi höll till vid Barläst, 

med eld, sång, tal och försäljning av korv och kaffe. Det blev väldigt lyckat och vi hoppas att 

detta kan bli en återkommande tradition. 

1Maj med fagning av Hammarsänget  genomfördes.  

Maja Hansson har bidragit mycket administrativt även under detta år.  

Alf Hansson, Maja Hansson och Robert Pettersson ingår i en sponsorgrupp där de kommer 

jobba vidare med sponsringen för framtiden.  

 

 

Ett stort tack till alla våra sponsorer under 2022 
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Lärbro 2023-02-12  

 

 

Alf Hansson   Thomas Nyman Mikael Bogsjö  

  

Ordförande   Kassör   Ledamot  

 

 

Morgan Jakobsson  Ewa Saarela  Jessica Hägbom  

Ledamot  Ledamot   Sekreterare  

 

 

 

Ett stort tack till alla våra sponsorer under 2022 
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