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Styrelsen har sammanträtt sju gånger under året. Dessutom har ett antal arbetsmöten och
informella träffar styrelseledamöterna emellan hållits. Sektionens årsmöte hölls den 6 februari i
Eriksbergsskolans aula.
Med start från årsmötet 2007 beslöts att varje årskull i ungdomsfotbollen skall vara
representerad i sektionsstyrelsen. För 2007 lyckades det nästan.
Medlemmar och andra valda funktionärer
Sektionen hade vid slutet av 2007 650 aktiva barn och ungdomar. Utöver spelarna är ledare och
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 Peter Lundberg och Ulrika Nisser (Ulrika fram till
sommaren 2007). Sektionens representant i huvudstyrelsen har varit Lars Eriksson. Sektionens
representant till Fotbollssektionens styrelse har varit Mikael Madeon.
Lagen, spelarna och ledarna
Under året har det funnits 10 flicklag/träningsgrupper och 20 pojklag/träningsgrupper Under
hösten slogs de tre P95 lagen ihop till en träningsgrupp inför 11-mannaspelet 2008. Efter
fotbollsskola vintern 06/07 kunde tre -00 lag bildas, ett flicklag och två pojklag. Liksom
föregående år anslöt Trädgårdsstadens IF sitt P7 lag till UIF och det finns därmed totalt fyra
stycken -00 lag i UIF ungdomsfotboll.
UIF ungdomsfotboll har haft 9 flicklag och 20 pojklag som deltagit i seriespel eller
matchsammandrag som organiserats via Upplands fotbollsförbund. Av dessa utgjorde hela 11
stycken olika 11-mannalag.
DM blev även 2007 framgångsrikt för UIF. I februari vann F93 sin final i Futsal. I augusti vann
F94 DM medan P92 föll i en mycket jämn final. Vi gratulerar lagen till fina prestationer.

UIF var under året representerat i pojkallsvenskan med P91. Pojkallsvenskelaget gjorde
genomgående en mycket bra insats och slutade på 5:e plats med 34 poäng efter 18 spelade
matcher. Glädjande är att UIF kommer att vara representerade i pojkallsvenskan även 2008 då
P92 kvalificerade sig dit genom att komma två i sin serie.
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
2007 var första året som sektionen hade en arvoderad gemensam tränarinstruktör för i första
hand 11-mannalagen. Hans Brolund tackade ja till uppdraget i december 2006. Hans Brolund
höll i ett antal tema- och utvecklingsträningar under året förutom att enskilda lag emellanåt
kunde få tränarhjälp av Hans. Tommy Bergström samordnade planeringen av träningarna med
Hans. De gemensamma tematräningarna har varit mycket uppskattade både av spelare och
ledare. De gemensamma träningarna är också ett utmärkt tillfälle att utveckla det viktiga
samarbetet mellan lagen. Det är glädjande att Hans Brolund tackat ja till en fortsättning under
2008. Då kommer han också att hålla i ett par tränarutbildningar för de yngre lagen.
Justare Fotboll, andra Handslag och utbildningar
Inom ramen för Handslaget har lagens ledare under året fått utbildning i fotbollens Fair Play
via fotbollsförbundets projekt ”Justare Fotboll”. Lagens ledare har efter sin utbildning kunnat
genomföra spelar- och föräldrautbildning i det egna laget med detta tema.
Att ta fram en drogpolicy för UIF var ett annat Handslag som genomfördes under året.
Handslaget ”Knäkontroll i flickfotbollen”, som är en del i ett större forskningsprojekt, deltog
de äldre flicklagen i. Syftet är att undersöka att om man genom träning kan undvika svåra
knäskador. Bakgrunden är att korsbandsskador är mycket vanligare hos flickor/kvinnor än hos
pojkar/män och det finns tidigare forskning som pekar på att man kan minska skadefrekvensen
med styrke- och koordinationsträning av knäna.
Inför sommarfotbollsskolan genomfördes ledarutbildning för de blivande instruktörerna via ett
annat Handslag. Bidrag för Handslagen utbetalas av Upplands Fotbollsförbund. Några av
Handslagen genomförs med hjälp av Sisu Idrottsutbildarna.
I samband med sektionens årsmöte hade Tommy Söderberg bjudits in. Söderberg höll ett
mycket personligt och uppskattat föredrag inför en nästan fullsatt aula i Eriksbergsskolan.
Alla 11-mannaspelare fick under mars/april utbildning i ”Träning och kost” med Mikael In de
Betou som föreläsare.
I maj stod UIF värd för ”Avspark” som är det första utbildningssteget i förbundets nya
tränar/ledarutbildning. Tommy Bergström höll i kursdagen tillsammans med Hans Brolund och
ett 25-tal tränare/ledare från föreningar i distriktet deltog. Vår målsättning är att alla ledare och
tränare i UIF ungdomsfotboll efterhand går förbundets tränarkurser antingen om de arrangeras
av UIF eller någon annan förening i distriktet.
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.

Stora trupper med många lovande fotbollsspelare hos de äldsta pojklagen gjorde att dialogen
och samplaneringen med junior- och seniorfotbollen kom i fokus under hösten. 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. De äldsta flicklagen kommer att
redan till kommande säsong att utgöra en viktig del av damtruppen. Damlaget, U-dam (F90/91)
samt F92 bildar en gemensam trupp. Organisatoriskt innebär det att F92 lämnar
ungdomsfotbollssektionen ett år ”för tidigt”.
Tillsammans med Fotbollen pågår ett projekt (Idrottslyft) att staka ut den kommande
inriktningen på fotbollsverksamhet i UIF.
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 223 barn i sommarfotbollsskolan. Ledare och
instruktörer var äldre flick- och pojkspelare. Överledare för sommarfotbollsskolan var även
detta gång Jenny Viksell. Ansvarig för planeringen inför sommarlovsveckorna var liksom
föregående år Tommy Bergström.
Fångvallen och planläget
Tyvärr kom 2007 att bli sista året som ungdomsfotbollen kunde använda och driva Fångvallen
som egen hemmaarena. Fastighetsägaren Akademiska Hus ska på uppdrag av universitetet
bygga en idrottshall på området. Det är givetvis mycket tråkigt att vi behöver lämna Fångvallen
efter 11 år och speciellt när vi äntligen hade fixat i ordning både en fullstor 11-mannaplan samt
5-mannaplan nr två. Vi hade hoppats och trott på hjälp från hyresvärden då vi fick lämna hela
området på en gång och mot bakgrund av att vi lagt ner en hel del resurser på att förvandla
området till ett mycket vackert grönområde. Vi är tacksamma gentemot Akademiska Hus att
man upplåtit området under de gångna åren men tyvärr är Akademiska Hus inte beredda att
stötta oss ytterligare.
Förutom alla seriematcher och sammandrag i knatteligan användes Fångvallen för
tematräningar samt en del lagträningar under året. Fotbollens dag genomfördes på Fångvallen
den 2 september. Ett populärt inslag under Fotbollens dag var besöket av Siriusanfallaren och
den tidigare ungdomsspelaren i UIF Mani Tourang.
Föreningen för nu diskussioner med kommunen om att vi måste få hjälp med nya fotbollsplaner
i Ekebydalen. Kommunens planer för Ekebydalen är intressanta men än finns det inga pengar
budgeterade för nya fotbollsplaner där. Kommunen kommer dock att anlägga en enklare
gräsyta i Ekebydalen som ska ge oss en något bättre situation när det gäller tillgången på
träningsyta. För att få till träningstider och matcher för alla lag den kommande säsongen gäller
det att alla samverkar kring de träningstider som vi får av kommunen och ibland spela matcher
på lite andra tider än vad man brukar.
UIF-dagen 2007
Årets upplaga som arrangerades den 29 september blev också mycket omfattande med totalt 75
medverkande lag som tillsammans spelade 121 matcher under dagen. Cup-gruppen med Tomas
Axelsson i spetsen och som bestod av ledare och föräldrar från 95 och 96 lagen ska ha all heder
av utmärkt planering av det fina arrangemanget. Föräldrar från 99 – 95 lagen såg till att tält
restes, att hamburgare grillades och fika såldes mm. I år deltog för första gången P7-lag (-00)
vilket blev en lyckad utökning av UIF-dagen.

Ekonomi
Grunden för ungdomsfotbollens ekonomi är det kommunala och statliga lokala aktivitetsstödet
som sektionen får utifrån den närvaro som lagen rapporterar. Det är 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
nästan alla lag.
Sektionens ekonomi är f.n. stabil. Dock kommer intäkterna att minska från det lokala
aktivitetsstödet de närmsta åren då de äldsta pojk- och flicklagen med stora spelartrupper och
framförallt med ett stort antal aktiviteter lämnar sektionen.
Även om kommunen sänkte markeringsavgiften för planer och hallar under 2007 så behövs nya
intäkter att skapas till ungdomsfotbollen för att vår satsning på ytterligare tränarhjälp till lagen
ska bli verklighet.
Samarbete med Nike
Samverkan med Nike via Cykel & Skidstället fortsatte under året. Tack vare, som alltid, ett bra
arbete från sektionens materialansvarige Mikael Madeon fick Agnes Pettersson från F94
chansen att medverka då Zlatan invigde den plan han skänkt till Rosengård i Malmö. Se vidare
Agnes egen berättelse om mötet med Zlatan. Inför 2008 finns planer att genomföra Zlatan
Camp som är en fotbollsskola med tydlig ”Zlatanprofil”. Zlatan Camp blir då ett komplement
till Landslagets fotbollsskola.
Årets sektionsprofil
För tredje året i rad utsågs ”årets sektionsprofil”. Till 2007 års sektionsprofil utsågs Tommy
Bergström. Tommy lägger ner mycket tid på UIF och är en central person i många delar av
ungdomsfotbollens verksamhet.
Vad händer bl a i sektionen 2008?
Organisationsutveckling fortsätter att vara ett mycket viktigt instrument för att föreningen ska
kunna bedriva en mångsidig fotbollsutbildning med god kvalité för alla. Under 2008 kommer
rollen som lagansvarig att sättas lite extra i fokus. Det blir allt viktigare att alla ledare och
tränare i föreningen står på en gemensam värdegrund och att veta hur och i vilken riktning
utbildningen av spelare ska ske. UIF ungdomsfotbolls policy följer Svenska Fotbollsförbundets
inriktning på barn och ungdomsfotboll. Inriktningen finns bra formulerad i skriften ”Fotbollens
spela, lek och lär”. Skriften delades ut till alla lag på ledarträffen i december. Den lagansvarige
har bl a en viktig roll som bärare av föreningens policy till tränare, spelare och föräldrar i sitt
lag.
För att få en fungerande verksamhet är det också viktigt att ledarrekrytering och
ledarutbildning fortsätter att förbättras. Även våra föreningsdomare ska få mer utbildning det
kommande året. Inför årsmötet 2008 har ett utkast till utbildningsplan tagits fram i samverkan
med Sisu. Utbildningsplanen är ett bra komplement till Verksamhetsplanen.
Sammanfattning
2007 blev ett händelserikt år för ungdomsfotbollen. Hela elva stycken 11-mannalag (sju pojkoch fyra flicklag) deltog i seriespel vilket är rekord för UIF ungdomsfotboll. Idrottsliga
framgångar både i DM och i Pojkallsvenskan. Välspelade matcher och välbesökta träningar.
Stort engagemang också för de Handslag som genomfördes under året
Föreningen har som målsättning 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 föreningens sida tacka alla ledare och engagerade
föräldrar för dessa fina insatser under 2007 och önska er fortsatt lycka till under 2008.
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 2008
Styrelsen Upsala IF ungdomsfotboll

Lagrapporter 2007
Nedan följer lagrapporter från 16 av ungdomsfotbollens 30 träningsgrupper/lag under 2007.
Med finns också Agnes Pettersson, F94 berättelse om när hon träffade Zlatan samt referat från
P92 resa till Dana cup i Danmark.
U dam (F90-91)
I juli 2007 återsamlades U-laget från spridda sommaraktiviteter för att delta i Gothia cup. Hela
våren hade vi tjänat in pengar genom bl.a. skräpplockning och nu var det äntligen dags!
Varje år under Gothiaveckan förvandlas hela Göteborg till ett fotbollsmekka. På varje spårvagn
skrålar ungdomar iklädda matchställ och alla stadens klassrum inhyser fotbollslag. Från
fotbollsplanerna ljuder hejarop på all världens språk.
U-laget slog läger med luftmadrasser och sovsäckar i en högstadieskola norr om stan i samma
korridor som ett engelskt och italienskt ungdomslag. I korridoren hängde olikfärgade
fotbollsstrumpor på rad och om kvällarna var kön till toaletten lång.
Vårt lag hade tur och fick spela alla matcher på planer i närheten av skolan. Dessutom fick vi
mänskliga matchtider och behövde aldrig stiga upp tidigare än sju på morgnarna.
Matchresultaten var blandade men vi vann i alla fall mycket erfarenhet av varje match.
När vi åkt ut i en jämn match mot ett isländskt lag fick vi en dag över som de flesta spenderade
på ett överfullt Liseberg med timmeslånga köer Vi hann även se de bästa lagen göra upp i
finalerna på Ullevi innan Gothiatåget tog oss hem till Uppsala. Allt som allt var det en rolig och
minnesvärd fotbollsvecka! För U dam, Sanna Arbman Hansing
F93
Vi inledde året med att bli DM mästare i Futsal genom att besegra Håbo FF i finalen med 8-5.
Därefter deltog vi i Melins Cup i Tierp som slutade med en andra plats.
Truppen bestod under säsongen av 16 spelare och spelade i division 1 för flickor 14.
Vi deltog även i utomhus DM där vi nådde kvartsfinal
Truppen åkte iväg på en sommarcup, Örebrocupen. Tjejerna fick ett par härliga dagar i tält med
mycket fotboll och äventyrsbad. En oförglömlig upplevelse var matchen mot Västertorps SK i
tropiskt regn och lerig plan, en match som vi vann med hela 7-0. Vi genomförde cupen på ett
utmärkt sätt. I Gruppspelet inledde vi med med två 0-0 matcher mot QBIK och Rai-Fu. De två
efterföljande gruppsspelsmatcherna slutade med seger 1-0 mot IK Sturehov och så 7-0 matchen
mot Västertorps SK. I den sista gruppspelsmatchen möer vi Sils IF som vi förlorar mot med 01. Sils IF vinner senare A-slutspelet i Cupen. I vår sista match i cupen ställs vi mot IFK Viksjö
i B slutspelet och även där blir det förlust med 0-3. IFK Viksjö vinner sedan B-slutspelet. Vi
gör på det hela taget en mycket bra insats med strålande spel.
I oktober deltog vi i Hallcupen där vi gör en stark insats och når även här kvartsfinal.
Under året har ett antal av våra spelare deltagit i zonträningar i distriktet. Två spelare deltog på
zonlägret i Enköping.
Under året har et antal av våra spelare genomfört domarutbildning och har därefter dömt 5manna eller 7-manna matcher.
Vi har ett fantastiskt gäng av tjejer som har kul ihop samtidigt som dom spelar fotboll. Glädje
och trivsel är de viktigaste bygstenarna för att bygga ett lag.

F94
Det här var första året med spel på stor elvamannaplan. Det tog lite tid att ställa om och slå
längre passningar och att utnyttja hela planen. Vi har haft cirka 25 spelare i träning och
matchning. Vi har tränat två gånger per vecka och haft i genomsnitt en match varje helg.
I serien spelade vi i division 1 där vi placerade oss på tredje plats.
För första gången åkte vi iväg på en turnering med övernattning. Vi åkte till Aroscupen i
Västerås. Det var en rolig upplevelse med lite sömn och mycket fotboll. Det blev avslutningen
på vårsäsongen.
I DM lyckades vi ta oss ända fram till final. Det var en rolig upplevelse att starta upp
höstsäsongen med att spela final ute i Börje. Efter en tuff final med kraftig blåst fick vi hämta
guldmedaljer vid prisutdelningen.
Under september åkte vi på vårt traditionsenliga läger ute i Järlåsa. Där blev det lite
fotbollsträning men också paddling och olika samarbetslekar.
Sammanfattningsvis var det ett lärorikt år där flickorna gjorde stora framsteg i sin
fotbollsutveckling.
F97
I F97 har vi varit 15 tjejer som spelat under året. Vi har nu haft vårt första år på 7-manna plan
och spelat i serien mot 7 andra lag i Uppsala. Laget har haft det svårt med 7-manna plan till en
början, även för oss ledare har det också varit svårt med att få en bra laguppställning och att
göra byten. Vi har även varit med i cuper som Nelins liret i april, Sunnersta cupen i augusti,
UIF dagen och nu senast i GUSK-cupen. Resultatet, som inte är det viktigaste, har inte varit det
bästa under vårsäsongen men efter sommaren blev det bättre med flera vinster som kan bero på
att vi började med 2 träningar i veckan från och med augusti. Alla tjejer i laget tycker att det är
roligt med fotboll och tränar gärna 2 gånger i veckan. Årets sista matcher blev i GUSK-cupen
där tjejerna var jätteduktiga med 3 vinster och en oavgjord match.
I mellan åt har det varit svårt att få ihop ett tillräckligt lag som i augusti och runt jul och nyår
men tack vare hjälp från 98:or och en 99:a har det gått bra. Under hösten har F97 och F98 lagen
tränat ihop och kommer att fortsätta så för att de som vill kan få träna mer eller om de inte kan
den ena dagen. Gunnar Söderberg och Björn Gålnander

F97, GUSK-cupen som spelades 27/12-2007.

F98
2007 har varit ett bra år både på och utanför planen för F98. Tjejerna har gjort stora framsteg i
sitt spel. Vi har gått från att vara 5 enskilda individer på planen till att bli ett lag med 5 spelare
(i slutet av säsongen 7 spelare). Resultaten har också varit strålande under hela säsongen både
vad gäller Knatteseriespel och cupspel. Vi har fått in ett antal nya spelare i laget under året. De
nya tjejerna har kommit in i laget på ett bra sätt både socialt och spelmässigt. Tjejerna har
själva fått utse de största händelserna under året och de har lyft fram avslutningen på Fyrishov
med bad och glassätande tillsammans med vårt eget sammandrag i Knatteserien där de gick
segrande från 4 av 4 matcher på Fångvallen. Vi ser fram emot den första riktiga 7mannasäsongen 2008 och som tjejerna säger 'riktigt seriespel'!
P91
Försäsongsträning började redan i december 2006 med 3-5 pass i veckan. Träningsmatcherna
började redan i februari och innan seriepremiär så hade vi spelat 15 st. Målsättningen i år är att
vara på den övre halvan i pojkallsvenskan och top-3 i Upplandserien P16.
Förväntningarna infriades nästan i P16-serien – en fjärdeplats men bara 3 poäng från serieseger
– förlorade bara 3 matcher. I pojkallsvenskan kan vi nog påstå att resultatet var över förväntan,
en femteplats visserligen men bara en poäng från tredjeplatsen – vi var de enda som tog poäng
(3-3 på hemmaplan med en man utvisad) av seriesuveränen Brommapojkarna. De 34 poäng vi
spelade ihop är UIFs bästa poängskörd någonsin i pojkallsvenskan.
Eftersom detta var sista säsongen med gänget innan vi blir juniorer så bestämde vi oss för att
åka till Göteborg och spela Gothia Cup. Vi anmälde två lag, ett PA-lag & ett andralag. Båda
lagen visade sig vara mycket bra och vann sina resp. grupper.
PA-laget vann sina tre gruppspelsmatcher mot amerikaner, greker och svenskar men i 32delsfinalen blev stopp mot Tesna från Kazakstan. 0-0 vid full tid och utslagna på straffar.
Andralaget förlorade mot norrmän men vann mot brassar och fransmän i gruppspelet tyvärr så
blev IK Viljan för svåra i 32-dels finalen, förlust med 0-1.
Under oktober månad så var det dags för säsongens viktigaste mål – att ta en plats i
juniorallsvenskan. De lag från Uppland som får chansen är de som spelade i pojk- eller
juniorallsvenskan under säsong 2007 (UIF, Håbo, Fyris & Märsta) + det lag som vann
vårkvalet (Sirius ungdomsfotboll). Svårigheterna med detta är att på kort tid få ihop ett ”nytt”
lag bestående av 90or, 91or samt eventuellt 92or. Vi inledde med att spela oavgjort mot
favoriterna Märsta och då kände vi att det nog skulle gå vägen. Efter klara vinster mot övriga
motståndare så var andraplatsen i kvalturneringen klar och därmed är UIF representerat i
juniorallsvenskan även säsong 2008.
Nu avslutar vi våra ungdomsår och lämnar ungdomssektionen för att bli juniorer.
Ny huvudtränare för juniortruppen är Conny Sveijer. Janne Selldén och Mikael Madeon följer
med upp och tar hand om andralaget.
Vi tackar Anders Pettersson som avslutar sin karriär som tränare i UIF och önskar honom lycka
till med andra fotbollsuppdrag. Vi kommer säkert att se mer av honom.

P91, Uppvärmning inför seriematch mot Brommapojkarna i pojkallsvenskan

P92
2007 var ett år som vi kan vara stolta över. Målsättningen för året uppfylldes genom att vi
kvalificerade oss till pojkallsvenskan 2008 (en andra plats i P15 Div 1) och vi vann serien P15
Div 2.
Laget medverkade i följande turneringar och cuper under säsongen:
Bålsta Cup gruscup i mars där vi gick till semifinal som vi förlorade på straffar mot
Brommapojkarna med 5-4.
P15 Division 1 – vi gjorde en strålande vårsäsong med endast 1 förlust mot serievinnarna BKV
Norrtälje, på hösten var vi något sämre och tappade 8 poäng. Vi slutade 2:a i serien och därmed
kvalificerade vi oss till pojkallsvenskan 2008. Vi hade målskillnad 92-21 under säsongen vilket
ger ett snitt på 5 mål per match.
P15 Division 2 – en jämn rolig serie där alla slog alla. Vi lyckades vinna serien i sista
omgången då Vaksala SK hade ”saken i egna händer” men lyckades inte ”knyta ihop säcken”.
DM P15 – tog oss ganska lätt till final genom segrar mot Valsta Syrianska, Håbo och Bro.
Finalen blev en repris på 2006 då vi mötte UNIK, numera Sirius. Vi hade övertaget i 70 min
men förlorade i slutminuterna då Sirius lyckades avgöra med 2-1.
Dana cup no 1 – en bra anordnad cup i Fredrikshamn, Danmark. Återigen gör vi en bra insats
där vi vinner vår grupp. I kvartsfinalen blir norska Stabaek IF för svåra och vi förlorar matchen
med 3-2.

Storvreta cupen – för andra året spelades cupen som gästades av IFK Mariehamn i övrigt bara
lag från Uppland. En trevlig cup men ack så dåliga planer så här sent på hösten. Vi lyckades
inte försvara titeln från föregående år men gick ändå till semifinal där vi förlorade mot
Mariehamn på straffar. GUSK vann finalen över BKV Norrtälje.

P92, Dana cup i Danmark

Ledare under säsongen 2007: Håkan Sandberg, huvudtränare, Ove Aronsson, material och
hjälptränare, Stefan Thunberg, lagledare, Leif Andersson, kassör
P93
UIF P93 hade under 2007 en trupp om cirka 20 spelare. Ett par spelare kom nya under året och
några valde att sluta. I huvudsak har truppen kunnat hållas intakt under en lång följd av år.
Några spelare finns kvar sedan vinterfotbollsskolan 1999-2000.
Vi tränade såväl inomhus som utomhus under 2007. Under tävlingssäsongen hade vi två
träningar i veckan samt match under helgen.
Vi deltog i seriespelet i en division 2-serie som vi lyckades vinna tämligen överlägset. Hård
och effektiv träning gjorde att flertalet spelare lyckades förbättra sin spelkvalitet under året.
Samspelet i laget utvecklades också. P93 deltog även i Roslags-cupen i juni, men med magert
resultat.
Under senare delen av året har flera av spelarna fått möjlighet att såväl träna som spela med
P92. Det har inneburit en viktig möjlighet för dessa spelare att förbättra sig. Samtidigt har vårt
lag haft god nytta av samverkan med P94:s lag. Flera av deras spelare har medverkat i vårt lag
vid olika matcher. Under året har flera spelare varit på zon-träningar i olika former och 3
spelare blev uttagna till zon-lägret i Enköping i augusti.

P94
Lagledare: Måns Lundqvist, Marianne Arnemo, Tränare: Teijo Haapala, Johan Hansing, ,
Torbjörn Andersson, Pello Malm, Lars Stenbacka, Simon Grzechnik.
Träning
• Vinterträningen bedrevs i Valsätra, en gång per vecka och några gånger i Diöshallen.
• Utvecklingsträning med Hans Brolund har skett några gånger i månaden. Ibland med
hela träningsgruppen men för det mesta med särskilt intresserade.
• Extraträning i Diöshallen med andra lag har skett ett par gånger i månaden för extra
intresserade.
• 2-3 spelare har deltagit i målvaktsträning i Diöshallen en gång i veckan under våren.
• Sommarträning bedrevs på Ekebydalen tisdagar och torsdagar.
• Utanför grässäsongen har träningen bedrivits på Ekeby grus och Stenhagen konstgräs 12 gånger per vecka.
• Träning tillsammans med UIF P93 har skett många gånger under säsongen
Seriespel och Cuper mm
• Vi ställde upp med två lag i seriespelet, UIF Svart (Div 1) och UIF Vit (Div 2).
UIF Svart spelade 16 matcher: 3 vunna, 3 oavgjorda och 10 förlorade. UIF Vit spelade
12 matcher: 2 vunna, 0 oavgjorda och 10 förlorade.
• Utomhus-DM: Vi ställde upp med ett lag och förlorade i första matchen mot Märsta.
• Örebrocupen: UIF Svart mötte Adolfsbergs IK, Spårvägens FF, AIK FF, Simon viva
SK. UIF Vit mötte FC FLORA Tallinn, Vendelsö IK 2, BK Forward Svart,
Bagarmossen BK.UIF Svart gick till kvartsfinal i B-slutspelet.
Alla spelare och några tränare bodde i en gymnastiksal i en skola i Örebro under cupens
fyra dagar.
• Håbocupen: Vi ställde upp med ett lag och mötte Djurgården, Kalhäll och Håbo. Vi
gick till B-final där vi förlorade mot Håbo.
Sammanfattningsvis kan sägas att det tog ett tag för spelarna att bli samspelta i och med att
träningsgruppen var så pass stor och att detta var första säsongen efter sammanslagningen av
kvarterslagen Flogsta, Berga och Norby. Spelarna har kämpat bra trots detta. Säsongen
avslutades på pizzeria. Måns Lundqvist, UIF P94, 2 februari 2008

P94, Håbocupen,

P95:E
Sista året med gänget, det gäng som grabbarna i P 95 Eriksberg lärt känna under fem härliga år.
Det sista året var dock inte alltid en dans på rosor då vi hade lite för få killar för att alltid kunna
mönstra ett nio-manna lag. De 12-14 killar som var med under 2007 gjorde dock ett kanonjobb
som kröntes under UIF-dagen. Resultaten i serien var lite blandade men humöret var det inget
fel på. För andra året i rad blev vi inlottad i serie med samtliga lag utanför Uppsala. Grabbarna
har alltså fått se en hel del av Uppland (en nyttighet som får tillskrivas fotbollen – bra).
Som sagt, från gång till annan hade vi lite problem att få full trupp till matcherna och UIFdagen blev inget undantag. Men de 11 killar som var med en regnig lördag i slutet av
september var fast beslutna om att man skulle ge allt en sista gång som UIF P 95 Eriksberg.
Efter UIF dagen var alla medvetna om att sammanslagningen med de två övriga P 95 gängen
skulle komma. Efter fyra matcher i hällregn var vi framme vid B-final, fantastiskt. Väl där var
vi inledningsvis bara en avbytare och efter en skada hade vi inte längre någon avbytare. Mitt
bestående minne från den matchen var konversationen med lille Johan Häggström, en kille som
alltid ger allt på planen.
Johan - får jag byta nu
Tränaren – NEJ
Johan – JO, jag måste
Tränaren – men Johan det finns ingen att byta med
Johan – då byter jag i alla fall
Inledningen av sammanslagningen har fungerat mycket bra och det är ett gott gäng som nu
bildat stora P 95. Mats Åleskog, UIF P 95 E
P95:N
9-mannaåret blev ett framgångsrikt år för Norbykillarna. Efter en lite trevande start i seriespelet
kom killarna igång ordentligt och började rada upp segrar i serien.
I juni kom så säsongens höjdpunkt med seger i UNT-cupen.
Höstsäsongen började också bra med 2:a-plats i SAIF-cupen, och fortsatt fint spel och så
småningom serieseger!
Säsongen avslutades med 3:e-plats på UIF-dagen.
Killarna har gjort en fantastisk säsong, fotbollsmässigt har alla gjort stora framsteg och det
snabba passningsspelet har varit grunden till årets framgångar. Lars Östlund, huvudtränare
P96:N
Vi spelade med två lag i 7-manna serierna i Uppland och mötte en hel del nytt motstånd i form
av Enköpingslag och Norrtälje mm. Det blev fler och längre resor än vad vi tidigare har haft,
vilket i många fall var stimulerande. Säsongen inleddes annars strålande med nästan bara segrar
i vår egen gruscup. Seriespelet gick lite knackigt och kanske var vi mentalt på väg mot niomannaspel för när hösten kom spelade vi en del träningsmatcher i nio-manna med bra spel och
många segrar.
Ett sedvanligt träningsläger genomfördes i Järlåsa i mitten av Augusti.
Truppen bestod av 30 spelare och vi tränade två gånger i veckan.

P97:F
Laget har under året haft omkring 20 pojkar i träningsgruppen. Under våren 2007 tränade vi
varje helg i Bergaskolan. Utesäsongen inleddes med några träningar på grus vid Flogstaskolan,
men när våren kom tränade 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 i Eriksbergsskolan.
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,
Pilsbocupen i Juni samt på UIF-dagen i september.
Vårcupen och UIF-dagen har vi med hjälp av föräldrarinsatser varit med att arrangera. Speciellt
UIF-dagen har nog fastnat i minnet hos många pga. det intensiva regnet vid matcher och
hoppackning.
I samband med Pilsbocupen ordnade vi övernattning i tält och grillkväll för barn och vuxna.
Utöver matcher och träning har laget också varit tillsammans och tittat på en match med Sirius
på Studenternas och utomhussäsongen avslutades med fotbollsgolf på banan strax norr om
Uppsala. Föräldrarna har dessutom träffats över en bit mat på en restaurang under hösten.

P98:E
Det gångna året innebar en ny omgång Knatteligasammandrag. Under maj-september spelade
vi totalt 5 sammandrag mot Vaksala, Sirius och Danmark. Vinster blandades med förluster.
Dessutom bjöds Brommapojkarnas och AIK:s p-98 lag in till ett av våra sammandrag.
Spännande att spela mot stockholmslag! Det blev både vinst och förlust för våra två lag, men
framför allt roligt att träffa andra killar!
Inför den här säsongen tänker vi oss lite mer cupspel och närmast ligger Cykelstället Cup i
mars, men sedan också Heden Cup i juni. Den viktigaste frågan inför spel och cuper är
fortfarande: "Får man MEDALJ?"
Laget har c:a 20 killar som tränar regelbundet varje vecka. Inför denna säsong utökar vi träning
till 2 ggr/v. Bra sammanhållning i laget och bra föräldrastöd präglar verksamheten.
Gunilla Söderström, lagledare
P99:N
Vi har under säsongen haft 15 st killar som tränat under hela året från Malmaskolan till
utomhus för att sedan avsluta inomhus i Eriksbergsskolan. Vi har deltagit i 2st cuper under året
Hagby och UIF-dagen, samt deltagit i knatteligan som haft 5st sammandragningar.

P99:N

P00:F
Vi är Flogsta FC! VAD GJORDE VI UNDER 2007?
Vi började som ett gäng pojkar. Nu är vi ett lag – och dessutom ganska duktiga. Kärnan
består av 20 spelare. Vi tränade inomhus från oktober 2006 till april 2007 (Fotbollsskola, år
1) på Eriksbergsskolan. Vi fortsatte utomhus på Gläntan, maj till september
Juni: Vår första match någonsin mot UIF-Eriksberg, Augusti: Sunnersta cupen. Matcher
mot UNIK, Hagby och Sunnersta, September: UIF fotbollens dag. Matcher mot Danmark,
Danmark-2 och Sunnersta, September: UIF-dag. Matcher mot UIF-Norby, Håbo, VP och
Danmark
VEM LIGGER BAKOM LAGET?
• 4 tränare (Joakim Gjertz, Kerstin Lindblad-Toh, Alan McWhirter, Mattias Rosendahl)
• 1 kassör (Stefan Oström)
Mitt möte med Zlatan
Jag var tvungen att gå upp klockan 05.30 på morgonen för att hinna med flyget till Malmö. Det
var väldigt kallt. När vi väl var framme fick jag och 24 andra 94:or från hela Sverige vara på ett
jättefint hotell i några timmar då vi prövade kläder och skor.
Sedan var det dags för lunch som vi åt på hotellets restaurang. Vi hade just börjat äta när Zlatan
kom in. Alla blev helt tysta och kom inte på något att säga. Han var väldigt lång och stor och
verkade nästan lite blyg i början. Jag satt vid samma bord som honom och det var väldigt
häftigt att prata med honom! Han verkade vara snäll.
Sedan fotograferades varje spelare ensam med Zlatan (fotografen kunde inte få med både mig
och honom på bild så Zlatan fick huka sig ner och jag fick stå på tå). Innan Zlatan kunde åka
iväg till presskonferens fick han stå i 20 minuter och bara skriva autografer till alla. Nöjda och

glada gick vi tillbaka till väntrummet där tränarna hade lagt fram bollar (vilket inte var så smart
för vi höll på att skjuta sönder glasrutorna flera gånger).
Vi åkte en hyrd buss till Zlatancourt som ligger i Rosengård och började träningen. Det var
väldigt mycket folk som stod och tittade, ca.1000 st, jag hörde knappt vad tränarna sa.
När Zlatan äntligen kom dit bröt jublet ut och vi körde match med och mot honom och han var
läskigt bra! Flera gånger dribblade han förbi mig och jag hann inte ens fatta vad som hände.
Men en gång lyckades även jag med en två-fotare på honom och det är jag väldigt stolt över!
/Agnes Pettersson, F94
Dana cup med P92
Den 9 juli så tog P92 tåget till Göteborg och vidare med båten över till Fredrikshamn för att
spela Dana cup no 1. Vi var 26 spelare och 3 ledare som åkte med. Under en vecka med hyfsat
sommarväder så spelade laget totalt 6 matcher mot lag från Norge, Danmark, Sverige och
Mexico.
Vi var helt överlägsna i gruppspelet där vi spelade 4 matcher och tog 12 poäng med 16-0 i
målskillnad. Matchen mot Vänersborg i 1/8-delsfinal vann vi med hela 6-0. Nu var vi klara för
kvartsfinal och skulle då möte Stabaek från Norge. Stabaek är ett av Norges bästa 15-års lag.
Deras seniorlag ligger i toppen av tippeligan som motsvarar vårt allsvenskan. De norska
guttarna spelade otroligt bra första halvlek och vi hade väldigt svårt att få till något eget spel.
Norrmännen ledde med 3-0 i paus och det kändes väldigt tungt. I andra halvlek gick vi ut som
ett helt nytt lag och reducerade till 1-3 ganska tidigt. Resten av halvleken pressade vi
norrmännen men lyckades tyvärr bara göra ett mål till och norrmännen vann med 3-2.
Dana cup i Fredrikshamn var en väldigt bra organiserad cup. Bra mat, otroligt fina
fotbollsplaner. Rekommenderas varmt.

P92 före matchen mot Chivas Hongo Club från Mexico

