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Styrelsens verksamhetsberättelse 

Urshults Idrottsförening verksamhetsåret 2021 
 

Under året har styrelsen bestått av: 

Ordförande: Karl-Gustaf Lundholm 

Vice ordförande: Axel Sund 

Sekreterare:  Kristina Jonasson 

Kassör: Ninni Karlsson 

Ledamöter:  Linn Björgvik, Adam Sund, Åsa Häggblad. 

Suppleanter:  Inga suppleanter 

 

Under året har sex sammanträden hållits.  

Föreningen har bestått av ca. 150 medlemmar. Någon minskning sedan förra året. 

Som tidigare år har vi varit delaktiga i skötseln av återvinningsgården i Ryd. Även om 

bidraget är något lägre nu p g a sänkta krav på bemanningen, så är pengarna ett välkommet 

tillskott. 

I övrigt har inkomsterna i huvudsak bestått av kommunalt driftsbidrag, sponsorer och 

medlemsavgifter. 

Glädjande nog har årets fotbollssäsong inte påverkats av Covid utan kunnat genomförts i sin 

helhet. 

Under året hade vi både A-lag och utvecklingslag på herrsidan, vilket var mycket glädjande. 

Tommy Persson har fortsatt som huvudtränare för A-laget. Som assisterande tränare har vi 

haft Gustav Möcander och Håkan Håkansson har varit lagledare. 

Även Robert Fohlin har engagerat sig runt seniorverksamheten mycket gällande 

spelarförsörjning och spelarvård. 

Vid hemmamatcherna har Hans Emanuelsson och Hans Helgesson ställt upp och grillat 

mycket uppskattad korv till publiken. 

 

På ungdomssidan har vi haft 2 seriespelande lag: 

P -09 Ledare: Anna Rask, Ola Karlsson, Jörgen Bengtsson, Mikael Hult. 

P -12 Ledare: Jakob Svensson, Fredrik Johansson, Robert Lövstedt. 
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2 grupper med träning för de yngre har varit igång under året. PF 13-14 och PF 15. 

 

Inför säsongen hade vi kick-off med ledarna på Knock ’em down i Växjö med bowling och 

mat. Detta var ett nytt grepp och uppskattades mycket. Detta är en del i den ledarvård som 

vi insett har saknats tidigare och som bör fortsättas. 

 

I år var det dags för nya träningsoveraller igen, och det var runt 100 personer som köpte 

årets modell. 

 

På grund av att stödet för hemsidan avslutats i Idrott Online har föreningen skaffat ny 

separat hemsida. Design och hosting beställdes av Ebba sund på Sund Studio med mycket 

bra resultat. 

 

Rasmus Thörnqvist och Albin Liljeberg gick domarutbildning för 5 och 7-manna lag. 

Håkan Håkansson, Jörgen Hård och Roger Lindahl gick domarutbildning för 9 och 11-manna 

lag. 

 

Padelbanan har varit igång under året, vilket blir andra säsongen. 

Vi kan inte säga att padeldöden drabbat oss ännu men vi har sett en märkbar nedgång i 

bokningar. 

Anledningar är troligen allmänt mindre spel samt att Tingsryd har sina två utebanor i drift. 

 

Föreningen representerades av Adam Sund och K-G Lundholm vid Sparbanken Ekens 

jubileumsdag den 3:e September. Vi hade med oss lite mössor, flaskor m m som vi delade ut, 

samt att man kunde tävla i att slå bollar med padelrack. 

 

Efter avslutad säsong hölls en avslutningsfest för seniorlag och ledare på Ladan i Urshult. 

Det blev en mycket lyckad och uppskattad tillställning med högt i tak.  

Tidigare på dagen hölls aktiviteter för barnen upp i parken med chokladhjul och grillning. 

Även detta var ett mycket uppskattat arrangemang. 

Sist men definitivt inte minst vill styrelsen framföra ett stort tack till Anders och Magnus och 

Bobby som i vanlig ordning lägger ner ett stort arbete på idrottsplatsen. 

 

Styrelsen Urshults IF 

 

genom 

Karl-Gustaf Lundholm  
Ordförande  


