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SERIE- OCH CUPSPEL
A och U-lag Herr
I vanlig ordning startade säsongen i januari.
Målsättningen för året var minst kvalplats och vägen dit stavades utökad träningsmängd. Under
försäsongen hade vi varannan vecka 4 respektive 5 gemensamma pass.
Tre punkter styrde försäsongen, nämligen följande:
• Seriöst upplägg och en genomarbetad verksamhetsplan
• Bättre och högre fysisk status (vi skulle träna mer för att orka träna mer)
• Väl genomgången spelidé och plan för genomförande
Vi hade 12 inbokade träningsmatcher för hela truppen, några öronmärkta för U-laget och några
för A-laget.
Det var som vanligt blandade resultat men båda matcherna mot Gimo och Bkv Norrtälje lovade
gott.
Under april var vi på helgläger i Norrköping. Under tre dagar tränade vi totalt fem pass och detta
var vårt sista steg i förberedelserna inför seriestarten mot Strömsbergs IF.
Totalt hade vi 78 gemensamma och organiserade match- och träningstillfällen innan seriestart
och utöver detta följande aktiviteter:
•
•
•
•

Föreläsning med Tommy Söderberg
Närings- och kostlära med Mikael In de Betou
Badminton och gemensamt upptaktsmöte
Halvdagssamling beträffande vår spelidé i Villan

Under matchsäsong tränade vi 3 ggr/v och spelade 1-2 matcher (A-U)

Inledningen på serien var lite svajig men en bra period i månadsskiftet maj-juni gjorde att vi hade
inför de avslutande vårmatcherna toppkänning. Skolavslutning och ett prekärt skadeläge gjorde
att vi inte presterade i den utsträckning vi borde och tog endast en poäng på de tre avslutande
matcherna. Bland annat en 4-2 förlust i en liten seriefinal mot Bälinge.
Vi låg då 5:a med kontakt till kvalplatserna när serien vände inför hösten. Helt överens med vår
interna målsättning.
Höstsäsongen startades upp med sommarläger på Nällsta Gård. Vi tränade fyra pass och hade i
övrigt en mycket behaglig återsamling med både fiske och gemensamt kroppsarbete (betalning
för logi) på schemat. Vi kände att inledningen skulle bli avgörande för slutresultatet och var väl
rustade.
Inledningen blev också mycket bra, två segrar innan vi stötte på patrull och förlorade en mycket
viktigt match mot Nordia. Nu fick vi jobba i uppförsbacke och en egentligen helt avgörande
vecka i augusti ställde saker och ting på sin spets. Två matcher på fyra dagar och sex poäng i
bagaget senare innebar att vi definitivt hade chansen när det återstod fem omgångar.
På schemat stod Bålsta, de låg ohjälpligt näst sist och vi gjorde en onsdagskväll i sena augusti
årets i särklass alla kategorier sämsta insats och förlorade rättvist matchen.
Nu var det inte mycket som talade för kval men efter en heroisk insats mot EIS och seger med 1-0
fanns det en liten möjlighet kvar. Men efter en förlust mot SAIF veckan efter med 1-0 i en för
båda lagen mycket viktig match gick tåget.
Luften gick ur många av spelarna och vi fick stora problem i avslutningen.
Sammantaget gjorde vi ett seriöst försök att nå åtminstone kvalspel men nådde inte riktigt fram.
Spökmatchen mot Bålsta skapade motvind och att spela med kniven mot strupen har
uppenbarligen inte sedan epilogen mot Arlanda säsongen -99 passat UIF.
Totalt 167 organiserade träffar (fotboll o övrigt) under verksamhetsåret (7 jan-1 okt.)

B-laget
B-laget utgör seniorfotbollens breddverksamhet, där deltagandet är viktigare än resultatet. Trots
det så gjorde laget, en i likhet med tidigare år, en bra säsong och slutade 2:a i serien.

Dam laget
UIFs damlag hade en rätt skakig höst och vinter med endast en träningstid per vecka och när vi
väl hade träning så var det få spelare där. Vi nötte dock på med de spelarna vi hade och
samarbetade gott med Micke In de Betou i U-laget. Vi samkörde en del träningar vilket inte bara
medförde att vi blev fler spelare på träningarna utan också att det naturliga steget som några
spelare skulle ta under året från U-lag till damlag blev lättare.
När det sedan blev vår och lite varmare i luften kom det nya spelare till laget och några gamla
UIF:are dammade av skorna. Vi hade nu en bra trupp! Ett träningsläger bedrevs i Järlåsa veckan
innan seriestart och det var lite av en vändpunkt på säsongen. Saker och ting klaffade ordentligt
och vi inledde seriespelet i maj trots allt väl förberedda. En akilleshäl var att vi inte hade någon
målvakt. Vi spelade dock bra fotboll med bra resultat och låg tvåa efter vårsäsongen som endast
bestod av sex matcher då två lag drog sig ur serien. Resultatrad: fyra vinster ett kryss och en
förlust. Vi förlorar seriefinalen mot Långhundra med 4-3 i sista matchen för våren.
Om våren var bra så var hösten en liten besvikelse. Vi spelar oavgjort mot ett bottenlag och
förlorar mot ett mittenlag i sista matchen vilket medför att vi till slut slutar 3:a. En ljusglimt var
när vi spelade 2-2 mot Långhundra, deras enda poängtapp i hela serien. Vi gör fem av de åtta
mål som Långhundra släpper in under serien, vilket givetvis är anmärkningsvärt. Hur som helst
är det en missberäkning att vi kommer 3:a men bara målskillnad skiljer oss ifrån andraplatsen
som Håbro kniper. Något som är positivt är att två stycken spelare från F92 gör debut under
hösten och gör det fantastiskt bra!

En oerhört glädjande sak är att tre stycken tjejer som har UIF som moderklubb har tagit steget
från spelare i F90 och F91 vidare till U-laget och är nu näst intill givna spelare i A-laget. Fler är på
gång till säsongen 2008. Systemet fungerar! Vi kommer fortsätta jobba vidare för att ta vara på
våra spelare i klubben. Detta har skett på ett mycket bra sätt med start tidigt i höstas då A-lag, Ulag och F-92 har bildat en trupp som under 2008 mynnar ut i ett A-lag och ett U-lag. Framtiden
ser mycket ljus ut och förutsättningarna för 2008 är mycket goda. Damfotbollen inom UIF är på
stark frammarsch!

Juniorlaget
Det juniorallsvenska laget har jämfört med tidigare år haft en bra säsong och gjort flera bra
matcher, vilket resulterade i en 6:e plats i serien. Höst kvalet till juniorallsvenskan 2008
genomfördes på ett imponerande sätt, vilket innebär att UIF även under 2008 har ett lag i
juniorallsvenskan.

TRÄNARE OCH LEDARE
Conny Sveijer, tränare herr
Joakim Pettersson, tränare herr
Rafik Davoudi, lagledare, materielförvaltare
Per-Åke Persson, tränare U-laget
P-O Oredsson, ledare B-laget
Bengt Sörndal, ledare B-laget
Björn Hagström, tränare damlaget
Joel Rutegård, tränare damlaget
Hans Brolund, tränare juniorlaget
Bo Pettersson, tränare juniorlaget

EKONOMI
Härmed framförs ett stort tack till alla som bidrar till att verksamheten fungerar trots små medel
och snål budget. Med ekonomin som ett ständigt bekymmer är vi nästan helt beroende av
frivilliga insatser och att det finns sponsorer som kan och vill stödja våra aktiviteter. TACK från
fotbollssektionens styrelse! Ett särskilt stort tack vill vi framföra till föreningen äldre UIF:are!

ÖVRIGT
Det goda samarbetet med ungdomsfotbollen har fortsatt genom bl. a fadderverksamhet där
seniorspelare är knutna till ett ungdomslag. Ungdomsfotbollen har också haft ansvaret för
försäljning av fika mm i samband med herr A-lagets hemma matcher. En gemensam
framtidsgrupp har bildats för att arbeta fram en gemensam vision och gemensamma mål för
fotbollen inom Upsala IF.

Jenny Viksell
Sekreterare

UIF-tabeller 2007
Div. 4

Strömsbergs IF
Bälinge IF
IK Nordia
IF
Vindhemspojkarn
a Herrfotboll
Enköpings IS
Upsala IF
IF Vesta
Håbo FF
Sunnersta AIF
Gamlis FF
Bro IK
Månkarbo IF

5931 47
28
5122 1345
22 43
29
4022 1075
7 37
33
22 1453

22 1129

34-2 35
36

3430
34310
41
4097
36
3669
43
3169
39
41411
47
34314
62
29811
39

22 9 58

4

22 9

-7 30

22 6
22 7
22 7
22 7
22 5
22 3

4

32

27

-7 27
-8 27
-6 25
-2818
-1017

Reserv klass 1

Sunnersta
16 13 1 2 74-28
AIF
Upsala IF :U 16 10 3 3 47-25
16 10 1 5 49-32
IF Vesta
16 9 2 5 40-37
Bälinge IF
Gimo IF FK 16 7 3 6 46-41
Hallsta/ IF
16 5 3 8 34-48
Ferro
16 5 1 10 49-52
Bro IK:1
Roslagsbro IF 16 3 2 11 31-64
Danmarks IF 16 2 0 14 34-77
Utgått
Rimbo IF

46

40

22

33

17

31

3

29

5

24

-14 18
-3

16

-33 11
-43 6

Reserv klass 2H

IFK Uppsala:C

10 7 0 3 26-15

11 21

Upsala IF :B

10 5 0 5 20-23

-3 15

Lagga IF

10 4 2 4 25-24

1

14

Uppsala City
FC

10 3 3 4 19-18

1

12

Knivsta IK

10 3 3 4 17-18

-1 12

Vaksala SK

10 3 2 5 17-26

-9 11

IF VP
Herrfotboll

Utgått

Div. 5 Södra Dam

Långhundra SK
Håbro IF
Upsala IF Dam
Funbo IF
IK Nordia
Fjärdhundra SK
Dam A
Enköpings SK
UK Dam
Lagga IF
Lagunda AIK

12 11 1 0 50-8

42 34

12 7 1 4 38-22 16 22
12 6 4 2 30-23 7

22

12 4 3 5 15-27 -12 15
12 2 5 5 13-30 -17 11
12 2 2 8 18-28 -10 8

12 0 4 8 15-41 -26 4
Utgått
Utgått

Juniorallsvenskan Östra Svealand

Assyriska FF 18 15 2 1 54-17
FOC Farsta 18 12 2 4 50-21
Syrianska FC 18 11 2 5 42-30
18 8 3 7 42-32
Märsta IK
Vendelsö IK 18 9 0 9 51-46
18 5 5 8 36-53
Upsala IF
Kälvesta IOFF 18 6 1 11 47-59
FK
18 6 0 12 41-65
IK Tellus
Råsunda IS 18 5 2 11 36-40
18 3 3 12 27-63
Visby AIK

37 47
29 38
12 35
10 27
5

27

-17 20
-12 19
-24 18
-4

17

-36 12

