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Styrelsen har sammanträtt åtta gånger under året. Av dessa möten var två gemensamma möten
med styrelsen för Fotbollssektionen. Dessutom har ett antal arbetsmöten och informella träffar
styrelseledamöterna emellan hållits. Sektionens årsmöte hölls den 5 februari i
Eriksbergsskolans matsal.
Medlemmar och andra valda funktionärer
Sektionen hade vid slutet av 2008 530 aktiva barn och ungdomar. Utöver spelarna är de flesta
ledare samt ett antal föräldrar medlemmar i föreningen. Medlemmarna i lagen kommer i första
hand från stadsdelarna Flogsta, Ekeby, Eriksberg, Kåbo och Norby.
I sektionens valberedning har ingått Anders Alfjorden och Torgny Hansson. Sektionens
representant i huvudstyrelsen har varit Carl Hartman. Sektionens representant till
Fotbollssektionens styrelse har varit Mikael Madeon.
Lagen, spelarna och ledarna
Under året har det funnits 8 flicklag/träningsgrupper och 17 pojklag/träningsgrupper Under
hösten slogs de två P96 lagen ihop till en träningsgrupp inför 11-mannaspelet 2009. Efter
fotbollsskola vintern 07/08 kunde två -01 lag bildas, ett flicklag och ett pojklag.
UIF ungdomsfotboll har haft 7 flicklag och 20 pojklag som deltagit i seriespel eller
matchsammandrag som organiserats via Upplands fotbollsförbund. Av dessa utgjorde 9
stycken olika 11-mannalag. UIF var under året representerat i pojkallsvenskan med P92.
Pojkallsvenskelaget gjorde en bra insats och slutade på 7:e plats med 23 poäng efter 18 spelade
matcher.
Nya ledare kommer in i verksamheten främst genom att man som förälder vill hjälpa till i laget
efter vinterfotbollsskolan. Vi hälsar alla nya ledare välkomna till UIF! Vi vill också rikta ett
stort tack till de ledare som efter flera år lämnat verksamheten under året. Ett stort tack givetvis
också till alla ledare som finns kvar i ungdomsfotbollen. Basen för ungdomsfotbollen i UIF
liksom i de flesta fotbollsföreningar är alla de timmar som ledare på ideell basis ställer upp för
sitt lag och föreningen.

Extern tränarhjälp
2008 var andra året som sektionen hade en arvoderad gemensam tränarinstruktör för i första
hand 11-mannalagen. Hans Brolund höll i ett antal tema- och utvecklingsträningar under året
förutom att enskilda lag emellanåt kunde få tränarhjälp av Hans. De gemensamma träningarna
är också ett utmärkt tillfälle att utveckla det viktiga samarbetet mellan lagen. Hans Brolund
valde att lämna föreningen efter hösten 2008. Ny instruktör håller precis på att anställas.
Nolltolerans och annan utbildning
Nolltolerans i Upplandsfotbollen var förbundets stora utbildningskampanj inför sammandrag
och seriespel 2008. Syftet var att få bort tendenserna till dåligt uppträdande gentemot främst
domare men också gentemot motståndare och medspelare. Budskapet berörde inte heller enbart
spelarna utan även ledare och föräldrar ska uppträda på ett korrekt och sportsligt sätt på och vid
sidan om planen. Nolltoleransprojektet blev ett mycket effektfullt sätt att peka på hur man ska
uppträda som spelare, ledare och förälder.
För utbildningsprojekten Avspark för unga, domarutbildning och spelarutbildning erhöll
sektionen Idrottslyftpengar. Idrottslyften genomförs med viss stöd av Sisu Idrottsutbildarna.
I samband med sektionens årsmöte i februari hade Claes Hellgren anlitats som föreläsare.
Hellgren höll ett uppskattat föredrag i en välfylld aula i Eriksbergsskolan.
Samverkan med Fotbollssektionen
Samverkan med Fotbollssektionen fortsatte och utvecklades under året. Med gemensamma
styrelsemöten för föreningens två fotbollssektioner och med att spelare från A-lagen fungerar
som faddrar för några av lagen i ungdomsfotbollen. Modellen att ungdomslag får möjligheten
att sälja fika på herr A-lagets hemmamatcher genomfördes också denna säsong liksom att några
flicklag sålde fika på damlagets hemmamatcher.
Mycket glädjande är att det råder en total samsyn på att en så stor del som möjligt av de
framtida seniorspelarna ska komma från ungdomslagen i föreningen.
Fotbollsskolorna
Vinterfotbollsskolan är fortsatt grunden för att skapa nya lag i ungdomsfotbollen. Tack vare
noggrann planering och med hjälp av duktiga instruktörer i samverkan med ledare från lagen
håller vinterfotbollsskolan hög kvalité. Mikael In de Betou har tillsammans med Catharina
Sjöholm huvudansvaret för att vinterfotbollsskolan genomförs.
Sommarfotbollsskolan (Landslagets fotbollsskola) genomfördes första och sista
sommarlovsveckan. Sammanlagt deltog drygt 200 barn i sommarfotbollsskolan. Ledare och
instruktörer var äldre flick- och pojkspelare. Överledare för sommarfotbollsskolan var även
denna gång Jenny Viksell. Ansvarig för planeringen inför sommarlovsveckorna var liksom
föregående år Tommy Bergström.
Fotbollsskolan ”Zlatan camp” genomfördes i slutet av juni. Detta trots svårigheter av olika slag
med planeringsarbetet och att Hans Brolund lämnade återbud till att vara huvudinstruktör strax
före lägret. En liten grupp spelare deltog och instruktörer kom från föreningen.
Fotbollsplaner
2008 blev första året utan den vår egen anläggningen Fångvallen. Tack vare noggrann
planering och öppenhet mellan lagen att dela plan emellanåt kunde tillgång och efterfrågan på
planer hanteras hyfsat. På föreningens förslag ordnade kommunen två 5-mannaplaner i parken
söder om Ekebyvallens 11-manna. Dessa planer var uppskattade av både våra yngsta lag men
också för spontanfotbollsspel. Kommunen har också gett ett löfte om att anlägga träningsyta
längre ut i Ekebydalen.
Under hösten anlades konstgräs på grusplanen intill Ekeby Bruk. Sommartid bör den nya
planen öka tillgången på träningsyta för lagen i vårt upptagningsområde.

UIF-dagen 2008
Årets upplaga som arrangerades den 27 september blev också mycket omfattande med totalt
knappt 75 medverkande lag. Cup-gruppen med Torgny Hansson i spetsen och som bestod av
ledare och föräldrar från 96 och 97 lagen ska ha all heder av utmärkt planering av det fina
arrangemanget. Föräldrar från 96 - 00 lagen såg till att tält restes, att hamburgare grillades och
fika såldes mm.
Ekonomi
Grunden för ungdomsfotbollens ekonomi är det kommunala och statliga lokala aktivitetsstödet
som sektionen får utifrån den närvaro som lagen rapporterar. Det är därför en mycket viktig
insats som ledare gör med att noggrant föra närvaro på alla sammankomster med laget och
rapportera närvaron på rätt sätt och i rätt tid. Kvalitén på närvarorapporteringen är nu mycket
bra hos i stort sett samtliga lag i ungdomsfotbollen.
Sektionen har en stabil ekonomi men vi måste hitta andra intäktsmöjligheter om vi ska kunna
fullfölja de planer som finns på att anställa en person samt klara behoven att kunna arvodera
personer för projekt av olika slag. Under året gjordes en sammanställning som visar på
omfattningen av planeringsarbetet för fotbollsskolorna.
En organisationsmodell, som bl a Mikael Madeon arbetat fram, med uppdelning av det
administrativa och det fotbollsmässiga arbetet för i första hand 11-mannalagen kunde styrelsen
också använda i sitt planeringsarbete. Junior och seniorfotbollen började redan under 2008 att
organisera sin verksamhet utifrån den framtagna modellen.
Samarbete med Nike
Samarbetsavtalet med Nike via Cykel & Skidstället förlängdes med ytterligare tre år.
Årets sektionsprofil
För fjärde året i rad utsågs ”årets sektionsprofil”. Till 2008 års sektionsprofil utsågs Catharina
Sjöholm. Catharina har vid sidan om det egna laget F98 ansvaret för vinterfotbollsskolan.
Catharina har också varit engagerad i flera av de Idrottslyft som sektionen driver.
Sammanfattning
2008 var ett år när det blev allt tydligare hur viktigt det är att sektionen stärker organisationen
centralt för att inte bli allt för beroende av enbart ideella insatser. Det är en nödvändighet för att
klara att behålla all verksamhet som finns i sektionen idag och också kunna fortsätta
utvecklingen framöver. Hur det ska fungera i praktiken och hur en eller flera anställda ska
finansieras är frågor att arbeta vidare med under 2009.
Föreningen har målsättningen att alla flickor och pojkar som vill ska kunna spela fotboll så
länge som möjligt i förening. Detta når vi genom att hålla bredd i verksamheten ända upp till de
äldsta ungdomslagen. Samtidigt ska förutsättningar finnas för den som vill satsa fullt ut på
fotboll att man kan utvecklas på ett bra sätt i föreningen.
Att vår omfattande verksamhet fungerar och fortsätter att utvecklas bygger helt på alla ideella
föräldrainsatser som görs. Vi vill från föreningen sida tacka alla ledare och engagerade
föräldrar för dessa fina insatser under 2008 och önska er fortsatt lycka till under 2009.
Vi vill också tacka Fritidsförvaltningen i Uppsala kommun för ert stöd till oss på olika sätt. Vi
tackar också Cykel och Skidstället för ert stöd till vår verksamhet.
Uppsala den 5 februari 2009
Styrelsen Upsala IF ungdomsfotboll

Lagrapporter 2008
Nedan följer lagrapporter från 17 av ungdomsfotbollens knappt 30 träningsgrupper 2008.
F94
Under säsongen 2008 har vi varit cirka 25 spelare i truppen. Vi har tränat två gånger i veckan
och deltagit i seriespel i division 1 för flickor -94. Det var en mycket jämn och tuff serie med
många hårda och jämna matcher. Det var faktiskt ingen match då vi kunde spela på ”halvfart”.
Vi slutade på tredje plats.
På matcherna har våra trofasta föräldrar fortsatt med fikaförsäljning till allas glädje. Den
inkomsten har betalat domarkostnaderna.
Under året började några av flickorna att träna med Damtruppen. De blev väldigt fint mottagna
och sporrades att träna lite extra.
Vi har också varit vårt årliga träningsläger i Järlåsa som med tiden blivit en tradition. Vi
blandade nöjen med träning och lägerbål. Det är alltid lika roligt att åka iväg med flickorna
som tar väl hand om varandra och alltid är lika trevliga.
Säsongen avslutades med curlingspel i den nya curlinghallen i Stenhagen och med pizza på
Mamas Meze. /Lena Olsson

F96
Under säsongen 2008 genomförde F96 48 träningar, spelade 14 seriematcher, en träningsmatch
och deltog i två turneringar; Globall Cup i Enköping och den egna UIF-dagen. Laget spelade i
serien F12 B 9-manna och slutade på fjärde plats av åtta lag med fem segrar, fyra oavgjorda
och fem förluster.
Träningarna leddes under inomhusdelen av träningsåret av Ildiko Lundmark (fys), Sanna
Arbman Hansing och Joakim Ögger. Utomhussäsongen sköttes av Sanna och Joakim, med visst
bistånd av Hannes Malmberg och Simon Grzechnik. Liksom tidigare säsonger har Anneli
Enqvist Karapashali fungerat som kassör. Laget fick under säsongen tre nya spelare. Under
våren anslöt två spelare från nedlagda VP 95/96 och under sommaren började en spelare som
en gång i tiden deltog i UIF:s inomhusfotbollsskola.
Globall Cup blev för många i laget årets höjdpunkt. En välarrangerad och trevlig turnering med
högt moraliskt patos (överskottet går till FN:s minröjningsprojekt). Globall Cup går i slutet av
juni och kan verkligen rekommenderas till andra UIF-lag.
Utomhussäsongen avslutades med UIF-dagen, där laget genom en storseger i matchen om
tredje pris fick avsluta säsongen som ett stolt vinnarlag.
För mig som ledare var årets stora höjdpunkt att vi fick in Sanna Arbman Hansing som tränare
vid min sida. Sanna som går i gymnasiet och spelar i UIF Dam U, är unik som ungdomsledare i
och med att hon inte har någon familjerelation till någon spelare i laget. Med sitt positiva och
lugna sätt har hon bidragit starkt till spelarnas utveckling och den goda stämningen i truppen.
Laget förbereder sig nu som bäst för den första 11-mannasäsongen.

F97
I F97 har vi varit 14 tjejer som spelat under året. Vi har nu haft vårt andra och sista år på 7manna plan och spelat i serien mot 7 andra lag i Uppsala och söder ut. Vi har även varit med i
cuper som UIFs Vår-cup i april, Sunnersta cupen i augusti, UIF dagen och nu senast i GUSKcupen (2009). Spelet har under 2008 blivit mycket bättre och vi har mot flera bra lag spelat
jämnt och tom vunnit flera matcher som kan bero på att laget har blivit mer sammansvetsat.
Alla tjejer i laget tycker att det är roligt med fotboll och tränar gärna 2 gånger i veckan.
I mellan åt har det varit svårt att få ihop ett tillräckligt lag som i augusti och runt jul och nyår.
Under hösten har F97 haft träningsuppehåll men har precis börjat träna inför säsongen 2009.
Gunnar Söderberg och Björn Gålnander, ledare UIF F97

F98
UIF F98 har under 2008 spelat sin första 7-mannasäsong. Laget har också deltagit i GUSK-,
Hagby- och Vallon-cupen. Vallon-cupen spelade vi tillsammans med en del tjejer från F97- och
F99-lagen. Vi tycker det var ett bra sätt att få spelarna från de tre lagen att göra något
tillsammans. För F98, som spelade i en F10-serie med fokus på sydvästra Uppland, var det
också roligt att få möta nya lag från Norduppland och Gävle.
F98 fick under 2008 6 nya spelare till laget och är nu totalt 19 tjejer. Vi har tränat 2 ggr/vecka
utomhus och 1 gång/vecka inomhus. Förutom träning och matcher har vi också tränat rugby
tillsammans med Uppsala Rugbyklubb, varit på Fyrishov, haft café- och biokväll och
pizzakväll. Tjejerna har också tillsammans komponerat en sång/hejaramsa som de framför i
samband med uppvärmningen inför alla matcher. Vi är helt övertygade om att det är denna
sång som fått alla våra motståndare på fall!
Vi har under året etablerat kontakt med Jomala IK´s F98-lag. Tanken är att ha utbyte i form av
träningsmatcher och träningsläger under 2009.
Ledare och tränare för laget är Catharina Sjöholm och Jonas Petersson. Ildiko Lundmark håller
i vår gymping- och step up-träning under vintersäsongen. Och så till sist ett jättestort TACK till
alla föräldrar i laget som alltid ställer upp för sina tjejer när det är dags för träning och
matcher!!!

F98

F99
På våra träningar kommer ungefär 16 tjejer (vi är 23 på pappret), under utesäsongen är vi oftast
fler. Tre av våra fem ledare sköter de ordinarie träningarna och de andra två assisterar vid
träningar och coachar vid matcher.
Under året har tjejerna vuxit till sig en hel del, både i speluppfattning, fysik och bollkontroll.
Bland annat minns jag en av de första träningarna efter landslagets fotbollsskola när en av våra
minsta tjejer gjorde en helt otrolig nedtagning och började träffa bollen med kraft.
Passningsspelet är något som de har jobbat och lyckats bra med i år. Vi har satsat på att spela 5mannafotboll offensivt och anfalla med hela laget, vilket har gjort att många tjejer har fått göra
mål också under match. Många mål har naturligtvis också blivit insläppta. Vi har ännu inga
uttalade målvaktskandidater utan tjejerna har fått turas om som målvakt. Det gör också att vi
har avdramatiserat bakåtmål, det viktiga är att spela bra och ha roligt. Tjejerna verkar ha roligt
ihop och det är bra stämning i gruppen. Under hösten har också en ny tjej börjat spela med oss.
Vi deltog i GUSK-cupen i Diöshallen i januari (5-manna) och december (7-manna). Två
träningsmatcher spelade vi utomhus mot Börje SK och en inomhus i Diöshallen (7-manna) mot
Sunnersta. Vi deltog i Knatteligan med två lag och spelade i samma grupp som GUSK, VP och
Upplands-Ekeby. Ett lag deltog i Pilsbocupen; då vädret var lite osäkert och campingintresset
var måttligt sov vi inte kvar. I och med att vi har kunnat ha två lag i Knatteligan har tjejerna
kunnat få göra det de tycker är roligast – spela match! Det har varit roligt att möta olika lag i de
olika cuperna. Tjejerna har fått känna på lite hårdare och snabbare spel och ibland lite tjyvnyp
vilket ställer högre krav också på oss ledare vad gäller nolltolerans och fair play.
Vi känner också att tjejerna har vuxit ur 5-mannaspelet och är redo att börja spela på större
ytor. Det ska bli spännande att följa hur de utvecklas under det kommande året.
Liisa Byberg, lagansvarig F99

P92
Vår sista säsong i ungdomsfotbollen, 2009 är vi juniorer. Mål för 2008 var att ta en 5:e plats i
pojkallsvenskan, vinna P16 div 1 och vinna DM. Trots att vi inte lyckades uppnå dessa mål så
var säsongen den mest händelserika för P92 genom åren.
Enecopia cup
Vi började året med att spela 2 dagars dygnet runt cup i Enköpings sportcenter, det var
snöstorm ute, inne i hallen var det varmt och skönt. Härligt och spännande.
Vi blev 2:a i gruppen och vann kvartsfinalen över Brage med 5-2 efter straffläggning. I
semifinal fick vi möta IFK Stockholm som vi slog med 1-0. Finalen spelades mot gamla
ärkerivalerna Sirius och återigen drog Sirius längsta strået och vann med 4-1.
Träningsläger i Smedjebacken
Lyckat träningsläger i lilla Smedjebacken 29-30 mars . Otroligt fin och nybyggd inomhushall
där vi körde 3 träningspass och en träningsmatch mot Ludvika. Trevligt boende alldeles intill
hallen.

DM
Det var i år vi tänkte ta revansch för de senaste 2 årens finalförluster. Tråkigt att inte
fjolårsvinnarna Sirius vara anmälda. Vi blev lottade att spela mot BKV redan i 1/8-final vilket
kändes väldigt snöpligt. Det blev förlust med 1-2 i en mycket jämn match på Lötens gamla
konstgräs. Finalen spelades senare mellan Danmarks IF och Enköpings SK där ESK vann med
5-1.
Pojkallsvenskan östra Svealand
Matcherna i PA var väldigt lärorika, inte en enda match var ”enkel”. Otroligt viktigt att ha en
bred trupp med många kompetenta spelare. Vi använde oss av totalt 27 spelare, imponerande.
Mest ihågkommet är matcherna på Ekebyvallen mot AIK och DIF då det var rena folkfesten
och vi spelade jämnt mot dessa topplag. Vi avslutar säsongen på ett underbart sätt och det mest
minnesrika är nog bortamötet mot DIF då vi leder med 2-0 med bud på ytterligare mål, men
DIF lyckas resa sig och kvitterar i slutminuten.
Lag
IF Brommapojkarna
AIK FF
Vasalund/Essinge
Djurgårdens IF
Hässelby SK
BKV Norrtälje
Upsala IF
IK Sirius FK
Ängby IF
FC Gute

M
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
13
13
11
10
7
7
7
4
3
1

O
3
3
4
4
3
3
2
3
2
1

F
2
2
3
4
8
8
9
11
13
16

P
42
42
37
34
24
24
23
15
11
4

Pojkar 16 Div 1 2008
Tyvärr blev det alldeles för få lag i denna serie då Sirius-93, Vaksala och Valsta Syrianska drog
sig ur . Kvar blev Danmark, Knivsta och vi. Serien lottades med trippelmöten och de sista
matcherna spelades aldrig.
Italy cup
Efter Iron-cupen 2004, Hudik cup 2005, Dalecarlia 2006, Dana Cup No 1 (Fredrikshavn) 2007
så var det nu dags för Europacup i Italien. Trivsam cup med 22 lag i vår åldersklass. Otroligt
fina gräsplaner, bra väder, kanonhotell och bra spel av vårt lag.

Vi bodde på Park Hotell Zadina i Cesenatico
Tyvärr så var det lite märkligt upplägg där endast vinnarna gick vidare till semifinal. Eftersom
vi blev 2:a i gruppen fick vi spela om platserna 5-8.
Hauger FK (NOR) - Upsala IF 2-2, Upsala IF - Tabarni Spartacus (HUN) 2-3
Brommapojkarna IF - Upsala IF 0-2, Upsala IF - Svedala IF 2-0
Spjald IF (DEN) - Upsala IF 0-3, Upsala IF - Viksjö IF 3-1
match om 5-6 plats: Upsala IF - Kid FC Abony 6-0

Pojkar 92 med ledare tackar för alla fina år med ungdomssektionen
och ser nu fram mot seniorlivet.

P93
UIF P93 hade ett intensivt 2008. I inledningen av året diskuterade laget flitigt kring mål för
säsongen, såväl för laget som helhet som för varje spelare. Vi enades om att för seriespelet
anmäla oss till spel i P15 division 1. Det betyder att vi avstod från att spela kval till
pojkallsvenskan. Vi bedömde att spelartruppen var något för tunn och att det därför inte skulle
vara särskilt uppmuntrande att möta de allra bästa lagen i distriktet. Målet sattes till att vara
bland de tre främsta lagen i vår P15 serie.
Ett antal, men inte överdrivet många, av våra gamla spelare valde att sluta eller trappa ned av
olika skäl. Men vi fick även ett antal nya pojkar som innebar förstärkning av spelartruppen och
i många fall också en kvalitetsförbättring i spelet.
Efter sedvanlig vinterträning, mestadels på grusplan, startade vårsäsongen med regelbunden
och omfattande träningsverksamhet. Som andra UIF-lag led vi inledningsvis av brist på bra
träningsplaner, efter förlusten av Fångvallen. Efter sommaren började ryktet gå om en ”egen”
konstgräsplan i Ekebydalen. Ryktet visade sig vara sant och under hösten steg humöret
väsentligt när vi äntligen fick tillgång till den nya konstgräsplanen.
Under året fördjupades även samarbetet med angränsande årskullar. P93 och P94 kom under
hösten att i princip ha gemensamma träningar som komplement till lån av spelare för
seriematcher. Några av våra spelare ingick också i P92:s olika spelartrupper. Även det
samarbetet utökades och antalet P93-pojkar som fick spela och träna med P92 ökade.
I seriespelet varvades goda insatser med mindre goda. En hemmaförlust mot IFK Mariehamn
under våren, orsakad av passivt och avvaktande spel, förbyttes i en bortaseger mot samma lag
efter sommaren, då med mycket bättre takter på planen. I en regnig och kylslagen bortamatch
mot topplaget Storvreta lyckades vi nästa få oavgjort genom rejäla kämpatakter och bra taktik.
Totalt sett slutade P93 på fjärde plats i tabellen, vilket får sägas vara ett knappt godkänt
resultat.
Året stora begivenhet, avslutningsvis, var träningslägret på Gotland i slutet av juli. Vi hade
ordnat med bra inkvartering och träningsmöjligheter i När på sydöstra Gotland, en plats som
bara kan beskrivas som en lantlig idyll. Att solen värmde och strålade gjorde inte saken sämre.
Nästan hela spelartruppen deltog, sjutton spelare deltog och två ledare, vilket gjorde att
vänskapen och umgänget i spelartruppen fördjupades. Träningsmöjligheterna var som sagt
goda och med två hårda pass om dagen kom vi väl förberedda till träningsmatchen mot FC
Gute, vars lag hade kvalat in till pojkallsvenskan. Vi hävdade oss väl och låg närmast en seger i
matchen som slutade 0-0. Vi kunde därför åka hem till Uppsala stärkta och väl förberedda.

P93, träningsläger på Gotland under sommarens varmaste vecka

P94
Säsongen började med att vi tappade 5st av våra duktigaste spelare som gick till andra klubbar.
Vi tränade under vinter och vår tillsammans med 93orna på Eriksbergskolan grus. 1a träningen
var tuff, inget lyse och fullt med vatten på planen. Tommy klagade till kommun sen blev det
bättre. Träningen med 93orna gjorde att grabbarna måste vara på tå under övningarna för att
hänga med vilket resulterade i att de som tränade utvecklades väldigt bra. Samt att vi tränade
teknik i Valsätrahallen på lördagar. Vi nötte samma övningar lördag efter lördag. Grabbarna
tycker idag att det var jätte roligt att träna i Valsätra!
I April spelade vi vår första tränings match, vi spelade mot Knivsta( min moderklubb)som vi
brukade ha svårt mot. Vi vann med 5-0 grabbarna förstod att träningen hade gett resultat och
blev väldigt taggade att träna vidare. Det gjorde även så att tränings gruppen ökades med några
spelare som inte hade kommit igång. Vi valde att spela två lag i seriespel i ena serien förlorade
vi endast 3 matcher iden andra 6st. Grabbarna var helnöjda efter säsongen och skulle
fortsätta med fotbollen nästa säsong.
Vi deltog även i VPs Hallcup där de andra lagen trodde att vi var chanslösa, Sirius trodde att de
skulle vinna med 10-0 och VP trodde 5 målskillnad mellan oss. Vi vann över VP där tidigare
UIFaren Lide Spelade. De blev väldigt förvånade att vi spelade ut dem som Göran Lide sa efter
matchen. Sen vann vi över Bollstanäs, sen stod Sirius på tur som hade fått en helt annan ton
gentemot oss, de var imponerade av vårat spel hittills. Vi ledde matchen med 1-0 när det var 4
min kvar, då kom kvitteringen av ett vilt desperat Sirius som inte drog sig för att försöka Köra
över våra duktiga backar i ganska fula attacker. Vi var obesegrade efter 3 matcher! Men sen
mötte vi Vasalund förlorade med 7-0. Vasalund vann hela cupen sedan. Vi gick inte vidare till
final spelet då Sirius lyckades få in 1 mål som krävdes för att passera oss. Men vi fick mycket
lovord för vårat fina spel av funktionärerna, motståndarna, domarna och publiken vilket gjorde
att att vi kände oss som vinnare ändå.

P95
Sammanslagningen av alla grabbar i P95 Eriksberg, Flogsta och Norby har gått i stort sett
perfekt. Några grabbar har försvunnit pg andra intressen än fotboll men det har nog inte så
mycket med sammanslagningen att göra. P95 har under 2008 bestått av trupp om ca 30 killar.
Hela bunten är kanonkillar, justa med varandra, goa kompisar och vi ledare har haft ett roligt
2008.
Rent sportsligt har vi gjort bra ifrån oss. Vi kom trea i båda de serier vi var med i och kom till
semifinal i DM. Semifinalen var en mycket jämn historia som avgjordes i sista minuten, 2-3
mot Edsbro som senare också vann finalen.
I juni var vi med i Global-Cup i Enköping och där tog vi oss också fram till en semifinal, stryk
med 0-1 mot Brommapojkarna. Global-Cup blev även i övrigt en dundersuccé. Vi var tre ledare
och 18 grabbar. Bad i Mälaren, match i hagelstorm, frukost, lunch och middag i samlad trupp –
kanonkul. Sommaravslutningen bestod av pizza och kvalmatchen Sverige – Portugal på
storbilds-TV. Uppslutningen som vanligt stor, fler än 30 killar.
Under säsong har vi tränat tre gånger i veckan och i oktober startade vi vinterträningen. Under
vintern har vi hållit till på Ekeby konstgräs när vädret tillåtit och inomhus i Valsätra när det
varit för bistert. Vi avslutade 2008 med julmästaren 2008, en inomhusturnering med fem
stycken femmannalag bestående av grabbarna samt ett lag med oss ledare förstärkt med
Tommy Bergström. Ledarna vann, men det var nog sista gången. /Ledarna UIF P 95

P96:N
Laget P96N inledde säsongen 2008 med en inomhuscup en snöig marsdag i Tierp med idel
okända Norduppländska lag. Korta matcher men kul och dessutom gick det bra och vi förlorade
till sist finalen lite snöpligt.
Nästa evenmang var en gruscup i Bålsta, där vi mötte självaste Brommapojkarna. Det var en
otrolig händelse för grabbarna som såg de rödsvarta värma upp inför matchen på andra sidan.
Våra killar har nog aldrig varit så nervösa förut och hade en otrolig respekt innan match. Efter
några minuter försvann respekten och vi vann till slut en bra match med 3-1. Naturligtvis (eller
kanske tyvärr) var det inte Brommapojkarnas bästa lag – men kul var det ändå.
I år spelade vi nio-manna med två lag i två olika serier. Vi har väl blandat både spel och
resultat men är till slut ganska nöjda då vi i genomsnitt hamnade mitt i serierna.
Sista matchen spelades mot duktiga Almtuna som vi har respekt och beundran för och förlorat
två matcher tidigare under säsongen. Denna gång spelade vi dock oerhört bra och kämpade och
sprang lika mycket som våra hockeymotståndare och vann – perfekt avslutning på säsongen
och bra för självförtroendet inför nästa år.
Vi har spelat två stora gräscuper, i Hudiksvall med halva laget och i Örebro med halva laget.
Socialt fungerade det mycket bra och alla har trivts jättebra – resultatmässigt var det väl inte
succé däremot.
Säsongen avslutades utefotbollsmässigt med UIF-dagen där vi just denna dag började
sammanslagningen med UIF-E. Trots att uppladdningen med nya spelare inte blev perfekt hade
grabbarna kul och spelade bra och vann flera matcher.
Till sist spelade vi Futsal som var en intressant och rolig form av fotboll.

P96, efter sammanslagningen E+N, hösten 2008

P97:E
Under 2008 har ca 16-17 killar tränat i laget. Inför 2008 fick laget nya funktionärer.
Huvudtränare har varit Stefan Nyberg och Helena Nordström Källström har varit hjälptränare
och lagledare. P97E har under året deltagit i föreningens egna cuper: vårcupen och UIF-dagen,
men även i Parkcupen i Årsta under hösten.

P97:F
Laget har under året haft omkring 20 pojkar i träningsgruppen.
Under vinter och vår 2008 tränade vi varje på grus vid Flogstaskolan, men när våren kom på
allvar gick vi över till grästräningar vi två gånger per vecka vid Gläntan. Efter sommaruppehåll
fortsatte vi till höstmörkret satte stopp för kvällsträningar utomhus. Under hösten har vi tränat
en gång per vecka på nya konstgräset i Ekeby samt konditionsträning en gång i veckan med
samling vid Flogstaskolan.
Vi deltog i seriespel med 1st 7-mannalag. Eftersom vi hade ett överskott av spelare spelade
varje spelare 2 av 3 matcher.
I övrigt deltog i Cykelstället Cup i mars, Vårcupen i april, Finnströmscupen på Åland i augusti
samt på UIF-dagen i september. Speciellt ålandsresan var uppsattad av både spelare och
föräldra, 18-spelare och 19st föräldrar följde med.
Vårcupen och UIF-dagen har vi med hjälp av föräldrarinsatser varit med att arrangerat.
Vårcupen bjöd på fint väder och stort intresse, vi fick lova att tacka nej till en del lag som ville.
En bra och värdefull inkomstkälla till lagkassan.
Utöver matcher, cuper och träning har laget också varit i gokarthallen för höstavslutning.
Match mot föräldrar och korvgrillning har också hunnits med.
För föräldrar har vi haft föräldrarmöte i januari och november, det senare avslutades med att en
bit mat på en restaurang under hösten.

P98:N
Vi började säsongen med inomhusträning i Eriksbergsskolans gympasal och hade söndagarna
som en helig dag, vi hade ett snitt på 16 killar trots att flera av grabbarna hade annan
vinteridrott att ta hänsyn till. Några håller på med innebandy, andra kör simning, handboll eller
utebandy, ett par kör kampsporter så de håller sig i trim. En timme går snabbt och till våren
hade vi planerat ett träningsläger i Järlåsa som tyvärr regnade bort, vi kom inte ens iväg
eftersom planerna hade spelförbud. Vår hemmaplan blev Kronåsens 7-mannaplan när väl
seriespelet kom igång, vi ställde upp med två lag med våra 24 man starka trupp. Alla killarna
bor i Norby och är födda 98 utom en 99:a som tränar och spelar med oss när inte 99-laget
behöver honom.
Vid hemmamatcher har vi med föräldrarnas hjälp anordnat kiosk vid några tillfällen som gav
skönt klirr i klubbkassan. Vi deltog också i Gruscupen, Parkcupen och UIF-dagen som
avslutning fick vi möjlighet att spela i Diöshallen där VP hade anordnat inomhuscup.
När vi summerar säsongen ser vi att både spelare och ledare har tagit ett steg framåt, och alla
får högsta betyg i sportslighet. Resultatmässig hade lika många vinster som förluster. Lärdomar
som vi tagit denna säsong är att satsa mer på målvaktsträning samt att planera matchdatum
bättre så att vi får ett träningstillfälle mellan matcherna.
Två nya ledare har rekryterats och de ”gamla” ledarna har genomfört grundutbildningen
”Avspark”. Skrivet av Per-Erik Eriksson, tränare.

P99:F
Året började med inneträning i Malmaskolan en gång i veckan för att sen börja träna ute på
torsdagar vid Sommaro. Under hösten ökade vi träningen med ytterligare ett tillfälle och
tränade även måndagar på fem-manna planerna vid ekebyvallen för att sedan övergå till nya
konstgräsplanen i ekebydalen.
Under året har vi ordnat sammandrag tillsammans med UIF Norby, VP och GUSK, deltagit i
UIF dagen och spelat ett antal träningsmatcher mot andra lag i stan. Förutom att träna och spela
fotboll hade laget en regning men härlig dag på Stockholm Stadion där vi såg Djurgården mot
Giffarna.
Avslutningen på säsongen förlades till Fyrishov där vi badade och fikade och sa farväl till en
spelare som flyttade från stan. När säsongen började var vi 17 spelare i laget men under året har
4 spelare flyttat och 2 spelare slutat. Med 11 underbara killar kvar i laget hoppas vi till våren
kunna locka till oss några nya spelare så vi kan se fram emot många härliga kamper på 7manna planerna runt om i Uppsala.

P99:F
P99:N
Vårt lag är på 16 st pojkar och består i huvudsak av två klasser från Malmaskolan.
Tidig våren 2008 gick fyra av oss ledare på kurs Avspark. Vi har nu mera en huvudtränare, en
hjälptränare, kassör och lagledare.
I maj var vi med Hagby Cup. Vi spelade i Knatteligan 5-mannalag på fyra gånger, två gånger
under våren och två gånger under hösten. Vi spelade med ett lag under dessa sammandrag .I
vår grupp var UIF Flogsta, GUSK och två lag ifrån VP. Vi har också spelar vänskapsmatch mot
UIF Flogsta.
/Magnus Wallin, Lagledare

P00:E
28 spelare 31/12-08.
Tränare/lagledare: Joakim Gjertz, David Karlsson, Kerstin Lindblad-Toh, Alan McWhirter,
Mattias Rosendahl, Stefan Öström (kassör). Medhjälpare under 2008: Jonas Gustafson
(handball träning), Percy Björkman (fotograf). Papporna till flera av pojkarna har vikarierad
som tränare under knatteligan. Hela föräldragänget har varit engagerat i samband med
aktiviteter t.ex. cuper, UIF dag osv. Trevligt gäng.
Lag avgift 2008: 350:Vi anmäld 3 lag/cup och till knatteligan.
Februari:
Mars:
April:
April:
Maj:
Maj:
Juni:
Augusti:
September:

Challenge matcher mellan UIF Flogsta och UIF Eriksberg
Challenge matcher, UIF Flogsta mot VP och Håbo
UIF Flogsta och UIF Eriksberg blir UIF Ekeby
Bålsta cupen
Challenge match mot UIF Norby
Knatteligan (UIF Norby) och Hagby cupen
Knatteligan (oss)
Sunnersta cupen och knatteligan (GUSK)
Knatteligan (Vaksala) och UIF dag (bra samarbete med UIF P-00 Norby)

Träning
Inomhus träning, vår 2008:
1 gång/vecka, Eriksbergsskolan
Utomhus träning, vår 2008:
2 gång/vecka, Sommaro och sedan Ekebyvallen 5manna planer, ”kompismatcher” och träning övningar.
Utomhus träning, höst 2008: 2 ggr/vecka, Ekebyvallen 5-manna planer, ”kompismatcher” och
träning övningar.
Vinter träning 2008:
3 ggr/vecka, inomhus på Eriksbergsskolan och Hågadalskolan samt
utomhus träning på Ekeby konstgräs. OBS vi tränar 3 ggr/vecka därför att vi är så många (nu är
vi 31 sedan årsskiftet!). Det är inte alla som kommer till varje tillfälle men vi brukar har
ungefär 15 spelare/tränings pass.
Vi försöker lägga vikten på rörlighet, samspel (därför är handball, ibland basket träning så
viktig –sporter som går inte att spela utan en känsla för positionen på planen) och att känna sig
”kompis med bollen”
Övrigt
Under 2008 utförd vi:
• Justare fotboll projektet med spelarna i april
• Nolltolerans projektet för lagledare, föräldrar och spelare
Vår hemsida
http://P-00.no-ip.org

P00:N
P00 Norby är ett gott gäng på strax under 20 killar. Träningarna sker på tisdagar bredvid OK
Linne´s klubbstuga. Ett fåtal killar har slutat under året men något nytillskott har vi också fått.
Killarna har utvecklats enormt under året och det finns en otrolig spelglädje i gänget. Inför
nästa säsong kommer vi att öka träningsdosen samt hitta fokusområden månadsvis.
Nedan följer några av höjdarna under den gångna säsongen:
Knatteligan
Killarna deltog med liv och lust i detta arrangemang. Vid 4 tillfällen under året spelades denna
miniturnering och de deltagande lagen turades om att ordna ”träffarna. Utöver UIF; P00 Norby
deltog även UIF; P00 Ekeby, Vaksala samt GUSK. Spelmässigt var grabbarna framgångsrika
och mer mål gjordes ju mer matcher som spelades. Vädret var inte alltid på vår sida men i den
här åldern bryr man sig inte så mycket om lite lera. Det blir oftast bara roligare om det är lite
kladdigt.
Förmatch till Sirius
En absolut höjdare! Killarna spelade match mot Ärentuna på Studenternas med kommentator,
intervjuer och allt som hör en riktig match till. Därefter fick de ta på sig Sirius matchställ och
springa in med A-laget på planen till folkets (föräldrarnas) jubel.
UIF dagen och Parkcupen
Dessa ägde rum relativt sent på säsongen. Killarna var mycket motiverade och det var många
lag med i deras grupp på båda evenemangen. Spelet var jättebra och många matcher vanns. Bra
lagspel och många snygga individuella prestationer som ger inspiration för såväl killarna som
tränarna inför 2009.

P00:N, På Studenternas innan förmatch mot Ärentuna till Sirius hemmamatch i Superettan

