
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Med hjälp av ett nyhetsbrev vill vi nå dig som ledare i föreningen med 

information om vad som är på gång framåt och vad vi precis har gjort.  

Vi kommer att skicka ut nyhetsbrev fördelat under året när vi från kansliet är 

er styrelse har något speciellt som vi vill nå er med förutom det som finns på 

vår hemsida. 

Det första nyhetsbrevet blir lite längre då vi vill informera om er så mycket på 

en gång! 

Det blir ett tillägg till vår hemsida helt enkelt. Vi hoppas att ni kommer att gilla 

formatet och ta till er informationen.  

 

Nytt från Järla IF Fotbollsklubb 

Meddelande från vår ordförande 
Rickard 
Waldenström 

Ett stort tack till alla som deltog på årets ledardag. Det blev bra diskussioner 

om föreningens framtid och ledord som vi i styrelsen tar med oss och ska jobba 

med under vår kommande konferens. Ni kan läsa mer om mötet under 

rubriken Ledardagen och Extra Årsmöte. Kommunens besök där dom 

presenterade Nacka bygger stad väckte starka känslor och det blev en bra 

frågestund där vi förhoppningsvis fick dom att tänka till lite extra. 

Informationen vi fick ger även oss i styrelsen bra input om hur vi ska kunna 

jobba med långsiktiga mål för vår gemensamma förening.  

Jag hoppas att få träffa er alla på vårt årliga julmingel som vi har i klubbhuset 

den 17 december kl 18-20. Välkomna! 

Jag vill också passa på och gratulera er till vår nya samarbetspartner som gett 

oss möjlighet att satsa ytterligare på vår ledarakademi och utveckla vår barn 

och ungdomsverksamhet. Stiftelsen Dunross & Co är från januari 2016 med 

som en av våra huvudsponsorer. Dom stöttar endast föreningar med 

värderingar som står emot tidig utslagning. Dunross är väl etablerade i Väst 

Sverige där dom är med och stöttar 100-talet föreningar men är nya i 

Stockholm. Järla är EN av femton samarbetspartners i Stockholm och vi ser det 

här som en kvalitetsmärkning. Dunross kommer att finnas på våra matchtröjor 

från 2016 och framåt.  

Trevlig läsning! 

Rickard Waldenström - Ordförande 

 

I det här nyhetsbrevet hittar ni: 

1 Meddelande från vår Ordförande 

2 Succe för ledarakademin 

2 Årets Stipendiater 

3 Ledardagen och Extra Årsmöte 

3 Dalecarlia Cup 

4 Träningstider, inne, ute… vad gäller? 

4 Datum som vi behöver komma ihåg 

Det är vi som är Järla 

tillsammans och gör 

föreningen till det vi vill 

att den ska vara! 
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Vår ledarakademi har i år haft stor genomslagskraft externt. Många har 

uppmärksammat det vi gör och vill ta del av det vi gör. RF och SISU har skrivit om det 

liksom lokaltidningen NVP. Det vi gör tillsammans är något unikt! 

Sammanlagt deltog 40 ledare på minst en av de 15 utbildningarna/föreläsningarna.  

Vi har EN ledare som sticker ut och som varit den som flitigast deltagit under årets 

ledarakademi, Johanna Fredriksson tränare i F04! Åldersgrupper som kommit upp i över 

100 insamlade poäng gemensamt är: P06 med 150p, F04 med 166 p och högsta poäng 

F03 med 188 poäng. GRATTIS! Vi får se vad som dimper ner hos er i början av året i form 

av poängbonusar.  

Vi har fina intervjuer med deltagare från ledarakademin på vår hemsida. Surfa dit och 

läs! Ledarakadmi-intervjuer 

Inför 2016 vill vi ha er input. Vad vill ni ledarakademin ska innehålla i framtiden? Det är 

ju er akademi och det är för er skull föreningen lägger stora resurser på det här 

projektet, så tala om för arbetsgruppen vad ni saknat och vad ni tyckt varit super. Vi 

vill utveckla det här tillsammans med er! 

Klara utbildningar för 2016 inom ledarakademin är: 

C-diplom med C1 den 19 mars och C2 den 10 april  (heldagar) 

 Regelkunskap 14 mars (kväll) 

 
 

Succe för ledarakademin 

Fyra stipendier delades ut under årets ledardag på Qualtiy Hotel i Sickla. 

Malles Minnesstipendium – Guldstrumpan tilldelades: 

Ismael Milles Gedin, P03 och Lydia Brorsson, F03 

Järlas P16 och F16 stipendium tilldelades: 

Timurhan Öcal, P99 och Emelie Strömberg F99 

 

På hemsidan kan ni läsa de fina nomineringarna till varje stipendiat 

Nomineringar F/P16 stipendie och Nomineringar Malles - Guldstrumpa 

 

Stort grattis till er! 

 

Årets Stipendiater  

 

 

“Ofta finns tron hos 

ledare att all 

fotbollskunskap redan 

finns, men jag kan lova 

alla att ju fler kurser och 

utbildningar man går 

på desto mer märker 

man att det är ganska 

mycket man inte vet 

om” – Marwan Salman 

tränare P00 och flitig 

deltagare i 

ledarakademin 

http://www.sportadmin.se/hemsida/sida/?ID=121706
http://www.sportadmin.se/hemsida/sida/?ID=19463
http://www.sportadmin.se/hemsida/sida/?ID=19473


 

 

 

Ledardagen och Extra Årsmöte 14 november 

Årets heldag blev lyckad även om vi inte blev så många som vi hade hoppats på och styrelsen 

får ta med sig frågan om vad vi kan göra för att öka närvaron bland er ledare då den här dagen 

är ett viktigt forum. Viktigt på så sätt att vi får mötas och enas om hur vi på bästa sätt tar hand 

om vår förening nu och framåt.  

Styrelsen känner ändå att alla som var närvarande hade goda och givande samtal över ålder 

och könsgränser. Vi fick jättemycket bra input att ta med oss. Vi fick också möjlighet att mangla 

vår kommun som hade politiker och tjänstemän på plats för att presentera Nacka bygger stad. 

Detta väckte starka känslor och det blev en bra frågestund där vi förhoppningsvis fick dom att 

tänka till lite extra. Informationen vi fick ger även oss i styrelsen bra input om hur vi ska kunna 

jobba med långsiktiga mål för vår gemensamma förening 

Extra årsmötet gick till beslut om medlems och träningsavgifter för 2016 och detta kommer läggas 

ut på hemsidan så fort protokollet är justerat. 

 

Dalecarlia Cup 

Tillbaka där vi startade! Under ca 20 års tid åkte Järla IF FK med lag mellan 

12 och 16 år till Dalecarlia Cup i Borlänge. För tre år sedan tog man ett nytt 

beslut då kvaliteten inte höll måttet i Borlänge att vi tar vår förening på ett 

nytt äventyr och då hamnade valet på Piteå Summer Games. PSG har haft 

ett fantastiskt arrangemang och vi har blivit väldigt omhändertagna av 

deras organisation. Vi är lyhörda och tar till oss att Piteå är lång väg hemifrån 

och det är svårt att få det att fungera. Det gjorde att endast fyra lag åkte 

till Piteå 2015. Så vi omvärderar nu och åker tillbaka hem till Borlänge! 

Föreningsturnering 2015 blir således Dalecarlia Cup. Målet är att vi 

representerar med minst ett lag i alla åldersgrupper mellan 05-00. 30 juni – 3 

juli ligger turneringen i år. Föreningen står för anmälningsavgiften för varje 

lag. Vi förhandlar just nu med Brage som arrangörsförening om prisbild etc. 

Vi hoppas fylla på vårt Dalahäststall genom att ni åker med. Bra om ni redan 

nu går ut med förfrågan till era spelare och därefter meddelar kansliet hur 

många lag just er åldersgrupp åker med. Prisbild kommer vi att kunna 

presentera i mitten av januari. Vi vill ha er preliminära anmälan senast 31 

januari. Kansliet anmäler alla lag centralt.  

Vi har redan nu klart att vår förläggning blir i skolsal på ”vår” skola, 

Maserskolan! Den ligger i närheten av matsalar och planer! Som ledare och 

spelare kommer det att ge massor av tid till samtal och samverkan mellan 

åldersgrupperna! 

 

 

          Dalecarlia Cup  

           30 juni – 3 juli 



 

 

 

 

De träningstider som nu är distribuerade är eftersäsongstider och dom gäller 

fram till 22 december eller tidigare om det kommer snö. Under den här 

perioden plogas ingen fotbollsplan. 

Vi kommer sedan få våra vintersäsongstider som gäller från vecka 6 och 

dessa fördelas genom att vi börjar med äldst först och sedan yngre. Vi 

kommer att bli många som delar ytor för att vi ska få plats. Det blir tillfälle till 

mycket smålagsspel och teknik.  

Inomhushallar? Fotboll är lågt prioriterad inomhusidrott och vi får ”rest”-

tiderna som inte inomhusidrotterna är intresserade av. Det brukar alltså bli 

mycket sena kvällar och små gymnastiksalar. Vi kommer att dammsuga 

bokningssystemet på strötider i hallarna och fördela dom så rättvist vi bara 

kan. Tider i gymnastiksalarna fördelas med de yngsta först som har det 

tuffare att vara ute när det är kallt.  

Hur vet vi om vi får träna på Nacka IP? På hemsidans första sida kommer vi 

att visa genom trafikljussystem om det är träningsbart eller inte! 

Ta som vana att kolla vid 15-tiden varje dag när det är skiftande väder! 

 

Träningstider, inne, ute….. vad gäller? 

Domarkvitton för säsongen 2015   15 december 

Matchtröjebeställning   16 december 

Julmingel   17 december 

Dra ut anmält lag Sanktan   18 december 

Genomgång av spelare och ledare i sportadmin 20 december 

Närvarorapportering HT 2015   31 december 

För lagbeställningar träff med Stadium/Puma 20-21 februari 

Sportlovskul    29 februari – 3 mars 

*Redovisning av domarkvitton, blankett finns att ladda ner från hemsidan, domarkvittot 

måste vara ifyllt korrekt med domarens namn fullt läsligt, personnummer, vilken match 

det gäller och datum samt belopp. Om detta saknas kan inte föreningen ersätta 

utlägget. Det gäller endast utlägg för domare i SanktErikscupsmatcher 2015. 

*Matchtröjebeställning, för 2016, formulär är utskickat till berörda åldersgrupper. 

*Julmingel, traditionsenligt julmingel i klubbhuset. Kom och avsluta säsongen på bästa 

sätt tillsammans med andra ledare och styrelseledamöter! 

*Om man vet att man anmält ett lag för mycket så är det sista dag att meddela kansliet 

om vilket lag man avser att dra ur från seriespel 2016. 

*Gå igenom Sportadmin och se att det är aktuella spelare och ledare som ligger med. 

Om någon slutat så markera dessa som avslutade så att dessa spelare och ledare inte 

följer med över till 2016 års register och på så sätt blir fakturerade. 

*Närvarorapportering – var noggranna med att ni fått med alla tillfällen ni träffats med 

laget, träningar, matcher, biokvällar, bowling. Detta måste ske senast den 31 december 

och görs i Sportadmin! 

*20-21 februari ges alla åldersgrupper möjlighet att prova och göra sina lagbeställningar 

inför 2016, Utprovning sker enligt schema i klubbhuset.  

*Fyra dagar med Sportlovskul 9-12.30 mellanstadie (05-03)  12.30-16.00 högstadie (02-00) 

i Skuru Bollhall Vi blandar träning med matchspel. Mer information kommer på hemsidan 

och enskilda utskick.  

 

Datum som vi behöver komma ihåg: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 Julmingel 17 december 


