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Information från styrelsen Åkarp IF  
 
Fotbollssäsongen för 2019 har avslutats och styrelsen vill informera hur det ser ut i verksamheten 
inför säsongen 2020.  
 
Vår ungdomsverksamhet växer (framförallt i de lägre åldrarna) och vi satsar vidare på att utveckla 
tjejer och killar i alla våra ungdomslag. Ambitionen är att fylla våra representationslag med egna 
produkter i så stor utsträckning som möjligt, vilket ställer höga krav på vår ungdomsverksamhet. 
Här bygger vi vidare med Sportchef Simon Forsén som ska jobba som spelarutvecklare.  
 
Vi ser att framtida seniorlag har en mix av 50 % egna produkter, men även kompletteras med 
spelare utifrån. Vi vill genom utvecklingen av egna produkter gärna klättra i seriesystemet.  
 
Senior dam & herr  
Vårt unga damlag tog en fin sjätte plats i sin division fyra serie men var bara tre poäng från 
tredjeplatsen vilket var en strålande prestation! Som huvudtränare fortsätter Robert Magnusson 
även under år 2020 och kommer att assisteras av Smajil Hadzic och vi gratulerar dem båda till 
segernn i årets första match mot Klågerup!  
 
Vårt herrlag gjorde även dem en mycket fin säsong men en fin femteplats i division fyra men var 
ända in i slutet nära en kvalplats. Under fjolåret blev det byte av tränarstab och det är med glädje 
vi konstaterar att Eremal Zejnullahu detta år är kvar som huvudtränare med Niklas Olsson som ny 
assisterande tränare.  
 
Vill du provträna med vårt A-herr eller A-dam kontakta nedanstående och berätta var du spelat 
tidigare, din position och dina ambitioner.  
 
A-herr Simon Forsén 073-392 61 48  
A-dam Robert Magnusson 073-707 46 40  
 
 
Sportchef Simon Forsén 
Det är mycket glädjande att vi haft möjligheten att Simon Forsén kommer att jobba som 
spelarutvecklare i föreningen. Med Simons kunskap och erfarenhet har klubben en bra tillgång för 
att utveckla unga spelare i vår förening. Detta är även ett steg i satsningen på 
ungdomsverksamheten för att fostra fler spelare som är motiverade att spela i våra seniorlag. Hans 
uppgift blir att utveckla spelarna i våra ungdomslag genom att jobba nära tränarna under träning 
och match på ungdomssidan samt att ta fram en ny spelarutbildningsplan för att ge bra 
förutsättningar till våra ungdomstränare. Simon kommer främst att jobba med spegling och som 



stöd för ungdomstränarna men vi hoppas även med Simon erfarenhet att han kan bistå som stöd i 
övergången från junior till senior för våra äldre ungdomsspelare.  
 
Utöver satsningen på ungdomssidan gläds vi åt framgångarna våra seniorlag haft under 2019 och 
vi jobbar intensivt för att ge bra förutsättningar till våra lag för att göra bra prestationer även 2020.  
 
 
Ekonomi  
Åkarp IF är en ideell förening med oerhört många ideellt arbetande. Föreningens ekonomi bygger 
till största delen på medlemsavgifter och aktivitetsbidrag för våra ungdomar. Dessa intäkter ska 
sedan finansiera all vår verksamhet, inklusive våra representationslag.   
 
Kostnader är främst för personal (ledare, kanslipersonal, tränare och spelare). samt kostnader för 
material, serieavgifter, domaravgifter och planavgifter m.m.  
 
Styrelsen vill balansera satsningarna på ungdomssidan med kostnaderna för våra 
representationslag. Under 2019 etablerades ett damlag och med det ökade kostnaderna för 
seniorverksamheten. Vår seniorverksamhet budgeteras för 2020 till att kosta cirka 350 000 kronor 
i direkta kostnader, vilket är på en liknande nivå som 2019. 
  
Vi vill genomföra en ökad satsning på ungdomsverksamheten och vi vill ha representationslag för 
både dam och herr. I vårt arbete med budget 2020 har vi gått igenom alla klubbens kostnader och 
intäkter och har lagt en budget i balans.  
 
 
Sponsring  
För oss som ideell förening är sponsorer mycket viktiga för att vi ska kunna ha möjlighet att  
driva och utveckla verksamheten ytterligare. Inför 2020 ser vi ett stort engagemang från våra  
både befintliga och nya sponsorer och ser fram att få samarbeta för att kunna fortsätta utveckla 
klubben.  
 
Är ni intresserade av att vara med och stötta Åkarps största förening med kring 400 aktiva  
barn och ungdomar? Tveka inte att höra av er till kansliet på 040-462230, 
kansliet.akarpsif@hotmail.com.  
 
 
Material  
Även 2020 fortsätter vårt fina samarbete med Sportringen som materialleverantör och precis som 
tidigare år kommer det att finnas attraktiva paket med sportkläder för såväl aktiva som övriga 
medlemmar.  
 
 
Fotbollskola  
Under år 2020 kommer vi även ha vår Fotbollskola och under 2019 deltog över 100 barn och 
ungdomar i ålder 7-11 år. Här får våra ungdomar chansen att vara på en camp där våra egna A-
lagspelare och U19 spelare är ledare. Snart kommer anmälan!  
 
 
7-årsturneringen  
I samband med 100-årsjubiléet hölls för första gången en cup för 7-åringar. Tanken är att denna 
cup ska bli en återkommande cup för klubbens 7-åringar och som går av stapeln under augusti 
månad varje år.  



 
Medlems & spelavgift  
Vi står inför ett nytt medlemsår och vi kommer att skicka ut e-mail om medlemskap under januari. 
Årsavgifterna är oförändrade för år 2020. När avgiften är betald så hittar ni medlemskorten i 
medlemsappen för sportadmin.  
 
 
Stödmedlem  
Vill du bli stödmedlem i Åkarp IF. Det kostar endast 300 kr/år och för det får du:  

o Fri entré till samtliga Åkarp IFs dam och herrmatcher  
o Du stöder det lokal föreningslivet och blir medlem i Åkarps finaste klubb  
o Möjlighet att med 100 kr stötta det lag du själv väljer 

 
Du anmäler ditt stödmedlemskap enklast genom vår hemsida https://www.akarpsif.se där du hittar 
ytterligare info under ”Medlemskap”. 
 
Årsmöte 
Slutligen vill vi alla påminna medlemmar om årsmötet som planeras att hållas i slutet av mars och 
ytterligare information om tid och plats kommer att komma på hemsidan. 
 
Väl mött styrelsen Åkarp IF 


