Verksamhetsberättelse 2008, UIF-handboll
Sammantaget ser vår verksamhet bätte ut än på många år!
Vi har
-

de senaste åren etablerat ett herrlag i seriesystemet.
näst intill alla åldersklasser på pojksidan.
många spelare i varje lag.
flera ungdomslag representerade i seriesystemet.
representanter i länslaguttagning.
under året haft två spelare i länslaget som deltagit Sverigecupen.
fortsatt verksamhet med handbollsskola i Uppsala.
startat en handbollskola i Vattholma.

Vår verksamhet på pojksidan ser mycket bra ut, med många spelare i olika åldrar.
Dock har vi under året släppt det enda flicklaget vi hade till annan förening, och detta
mot bakgrund av spelarnas möjlighet till fortsatt utveckling inom handbollen.
Vill dock poängtera att det finns möjligheter för tjejer att vara med i Upsala IF
Handboll. Vi har idag tjejer med i våra handbollskolor och välkomnar självklart fler!
Jag vill, i detta forum, passa på att tacka alla engagerade ledare och föräldrar runt våra
lag!
Jan Henriksson
Ledare och Kassör

Herrar A
Säsongen 2007-08 avslutade vi med vinst i derby mot Uppsala HK. Dock slutade vi
sist i serien, efter tre vunna matcher. Vi skall ändock påpeka att vi pressade många av
lagen i serien, och de fick kämpa mot oss!
Herrlaget i UIF har under sin nuvarande tid framförallt bestått av ”gamla”
handbollsspelare från trakten Uppsala. Under innevarande säsong har de flesta
”gamla”slutat och laget har föryngrats rejält, vilket också varit tanken med
verksamheten. Spelarna i föreningen måste ha ett seniorlag att spela i efter de lämnat
pojklagen. Numera är merparten av laget födda 1991, komplettera med en handfull
äldre och några spelare födda 1992-93.
Innevarande säsong ser bra ut, vi har per årsskiftet tagit 6 poäng vilket är lika mycket
som hela fjolårssäsongen.
Som ansvarig för A-lagsverksamheten ser jag mycket positivt på framtiden, och
möjligheterna att bibehålla ett A-lag inom Upsala IF.

Jan Henriksson
Lagledare
A-pojkar, P91-92
Säsongen 2007/2008 så tränade och spelade P91 & P92 ihop. Vi har deltagit i USM
steg 1 och 2 samt deltagit i Upplandsserien och Stockholmsserien. Vi har bestått av ca
20 killar som tränat minst 2 ggr i veckan flera har också deltagit i A-lagets träningar
och matcher. Vi har tillsammans varit på en cup, Irstablixten, i Västerås samt deltagit
med 2 lag i DM.
Under hösten 2008 har också P93 anslutit sig till truppen och vi är nu ca 30 pojkar
tillsammans och tränar 3 ggr i veckan. Vi har 2 lag i Upplandsserien och 1 i
stockholmsserien. Resultaten blir allt bättre och UIF-1 i Upplandsserien ligger för
närvarande 3:a och UIF ligger 2:a i stockholmsserien. Vi har även i år med P92/93
deltagit i USM samt kommer under våren delta i DM och Irstablixten.
Det finns en bra grund att stå på för att fortsätta utveckla A-laget.
Ove Södergren
Lagledare

B-pojkar, P94-95
Laget hade ca 20 spelare och tränade 2 ggr i veckan med god uppslutning.
Säsongen 2007-2008 spelad laget i två serier, Upplandsserien p95 och
Stockholmsserien p94 2A. Bägge lagen spelade bra och slutade på övre halvan i
resultattabellen. Flera av spelarna deltog i sommarläger i Idre som Hammarby
anordnar och 6 spelare deltar i träningar för uttagning till Upplandslaget. Vi avslutade
föregående säsong med övernattning och roligheter.
Säsongen 2008-09 har vi ca 16 spelare och deltar i två Stockholmsserier, 2A och 2B.
Marianne
Lagledare

D-pojkar och handbollsskola, P98-01
Laget består av ca 25 pojkar och flickor med en majoritet av pojkar.
Under hela säsongen har vi haft stor närvo på våra träningar.
Nytt för denna säsong är att våra äldsta har börjat spela sina matcher på fullstor plan
med nedsänkt ribba. Här har de visat stor utveckling.
Våra yngsta har fortsatt att spela minihandboll med fortsatt utveckling med sikte på
fullstor plan.
På matcherna spelar de med hjärta och med stort glädje.

Mats Andersson
Lagledare

Handbollsskola, P00-01
Verksamheten bedrivs ute i Vattholma och har under hösten tränat på söndagar.
Vi hade, vid ett tillfälle, gemensam fika efter en träning men har annars bara tränat.
Ingen match ännu, men det kommer i början av 2009.
Vi hoppas på några nya ansikten i takt med att Uppdrag Uppsala besöker skolor i
närheten.
Lagledare
Andreas Rahm

A-Flickor, F93
Under ett antal säsonger har vi haft ett flicklag igång, och det har varit flickor födda
1993. Vi har haft en stabil stomme i laget, där de flesta spelarna har varit med många
säsonger.
Inför 2007-08 fick vi nya spelare födda 1994, efter det att HK71 lade ner sitt lag pga
för få spelare.
Resultatmässigt var inte säsongen bra, dock finns det mycket handboll i tjejerna.
Det beslutades dock att, efter samtal med Vassunda IF, släppa laget till dom.
Beslutet grundade sig på att föreningen endast hade ett flicklag igång, och att risken
för de spelare som ville satsa på handboll också försvann.
Vi från Upsala IF, önskar alla tjejer lycka till i sitt framtida handbollsspelande!
Jan Henriksson
Lagledare

