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Röstlängd
Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd som har upprättats den 31 december föregående kalenderår
av SvFF:s förbundsstyrelse för tiden den 1 januari - 31 december. Röstlängden upptar de föreningar som senast
den 31 mars till SvFF erlagt årsavgiften för närmast föregående kalenderår samt har fullgjort de förpliktelser mot
SDF som bestämts av årsmötet. Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd har tillställts SDF. Varje
röstberättigad förening har en röst samt tilläggsröster enligt följande: 2-3 lagförsäkringar – en tilläggsröst, 4 eller
flera lagförsäkringar – två tilläggsröster. Om förening deltar i årsmötet med två ombud men endast har en röst,
utövas rösträtten av det ena ombudet. Har föreningen mer än en röst, bestämmer föreningen om rösternas fördelning mellan ombuden. Förening ska ge in fullmakt för sina ombud. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva
föreningens rösträtt anges.
Förening
Lag
Röster
Kommentar
BK Legend
2
2
Brynäs IF FK
5
3
Forsbacka IK
3
2
Gefle FC
2
2
Gefle IF FF
11
3
Gävle GIK FK
3
2
Hagaströms SK
5
3
Helges IF
1
1
Hille IF
8
3
Hofors AIF
4
3
Högbo AIK
3
2
IK Huge
8
3
IK Sätra
1
1
Järbo IF
2
2
Kungsgårdens SK
1
1
Norrham Hamrångebygdens IF
2
2
Norrsundets IF
2
2
Ockelbo IF
3
2
Sandvikens AIK FK
5
3
Sandvikens IF
13
3
Skutskärs IF FK
5
3
Stensätra IF
4
3
Storviks IF
1
1
Strömsbro IF
2
2
Torsåkers IF
3
2
Valbo FF
6
3
Åbyggeby FK
1
1
Årsunda IF
4
3
Åshammars IK
1
1
Österfärnebo IF
3
2
Furuviks FF
1
ingen laglicens
Gestrike-Hammarby IF
1
ingen laglicens
Hedesunda IF
1
Ingen laglicens
Hästbo SK
1
ingen laglicens
IK Sport
1
ingen laglicens
Jädraås AIK
1
Ingen laglicens
Korpföreningen Heros
1
ingen laglicens
Lingbo IF
1
Ingen laglicens
Åbyggeby FK/Ockelbo
1
Ingen laglicens
Örta IF
1
ingen laglicens
40
114
76
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VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2018
Nationellt och Internationellt
Svenska Fotbollförbundet skall utveckla, samordna och administrera fotbollen i Sverige samt företräda
den såväl nationellt som internationellt.
Vi visar öppenhet och respekt för människors lika värde och vi behandlar alla våra medlemsföreningar
lika.
Svensk fotboll är Sveriges största idrottsförbund. Var tredje idrottsaktivitet är fotboll. Vi har ett stort
ansvar i många frågor - och vi är en del av samhället. Vi vill vara ledande då det gäller att påverka
samhällsutvecklingen i en positiv riktning. Vår gemensamma värdegrund är viktig, alla är olika – olika
är bra – och vi måste påminna oss om, att vi alla är förebilder, inte minst för de unga spelare, ledare
och domare som är med i vår rörelse. Svenska Fotbollförbundet representeras i alla landsdelar av ett
distriktsförbund. Totalt finns 24 distriktsförbund.
Fotbollen är och ska förbli folkets idrott, som bygger på det ideella ledarskapet och ska präglas av
glädje, gemenskap och fair play.
Svensk fotboll är samlad kring tre verksamhetsområden – fotbollsutveckling, föreningsutveckling och
förbundsutveckling, samtidigt som fyra förhållningssätt ska påverka vårt agerande. De förhållningssätten är - kommunikation – ledarskap - anläggningsfrågor – finansiering.
Under 2018 fullbordade SvFF sin 100-prcentiga ökning av distriktsbidragen med 10 miljoner kronor.
Detta skapar ännu bättre förutsättningar för fotbollsutveckling, föreningsutveckling och förbundsutveckling i våra distrikt.
SvFF satsar sex miljoner kronor fördelat på tre år i projektet ”Världsklass” i samarbete med Elitfotboll
Dam, vilket möjliggör och innefattar flera insatser med fokus på elitförberedande fotboll i åldrarna 15–
23 år. Svensk fotboll har under 2018 genom – och omarbetat vår riksövergripande spelarutbildningsplan. Vi har fördubblat antalet Nationella Fotbollsutbildare (NaFu) från fyra till åtta. Vi satsar på regionala läger för spelare från lägre divisioner. Vi arbetar med + 10 000 som handlar om rekrytering av
fler kvinnliga ledare. Fotboll fitness, fotboll som motionsform samt diplomerad förening, ett sätt att
säkra kvalitet och stimulera till utveckling. Allt för att utveckla fotbollen.
Vi gratulerar AIK till sitt 12:e Svenska Mästerskap för herrar, liksom Piteå IF till sitt första Svenska
Mästerskap för damer.
Internationellt blev 2018 ett mycket framgångsrikt år för svensk fotboll. Herrlandslaget nådde kvartsfinalen i VM i Ryssland och kan därmed titulera sig som delad femma i världens största sport.
Vårt damlandslag kvalade in till VM i Frankrike 2019! De var som allra bäst när det gällde mest, med
seger med 1–0 mot Danmark i den direkt avgörande kvalgruppsmatchen. För femte VM-slutspelet i
rad ställs Sveriges fotbollsdamer mot USA, rankat etta i världen, i gruppspelet. I grupp F spelar förutom Sverige och USA, Thailand och Chile.
Allt detta om aktiviteter inom Svenska Fotbollförbundet och i våra 24 fotbollsdistrikt.
Jag vet emellertid genom mitt distriktsengagemang och genom kontakter med föreningar och vår stora
rörelse att det varenda dag görs massor av individ-, förenings- och samhällsnytta runt vårt avlånga
land. Det bevisas inte minst i SROI-projektet som FIFA inlett med Sverige och Rumänien som pilotländer. SROI = Social Return On Investment – en undersökning som beskriver fotbollens samhällsnytta.
Stort tack för alla stora som små fotbollsinsatser som gör distriktet Gestrikland och svensk fotboll till
vad den är, nämligen en manifestation för att elit och bredd verkligen hör ihop, samt att svensk fotboll
alltjämt växer och blir ännu starkare.
Vi har sett svarta rubriker kring svensk fotboll 2018. Det har handlat om matchfixing och sexuella
kränkningar.
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Vad gäller matchfixing är detta ett direkt hot mot vår trovärdighet. Att ens misstänka att en match riskerar att vara manipulerad är mot allt vad fotbollen står för.
Detta och tillhörande kriminella element ska bort från verksamhet. All heder åt alla ledare och spelare
som står upp för vår idrott och ser till att polisen kan utreda och förhoppningsvis lagföra. Tack!
Jämställdhetsarbetet inom svensk fotboll fortlöper och ska genomsyra hela fotbollsrörelsen. Från
landslagsnivå till barn-och ungdomsverksamhet på föreningsnivå.
Det ska råda en total respekt mellan könen samt mellan alla människor som verkar inom fotbollen.
Kränkningar och trakasserier tolereras inte och får inte förekomma.
Förbundsstyrelsen vid Gestriklands Fotbollförbund välkomnar alla vittnesmål och rapporteringar och
tar avstånd från all form av övergrepp, trakasserier och diskriminering.
Distriktsförbundet har också startat ”#nolltugg” – ett program som syftar att få bort verbala utfall i
match- och träningsmiljöer.
Den ökning av ”röda kort” för allvarliga verbala utfall från spelare som 2018 redovisat är inte acceptabel. För ett bättre klimat på planerna, för att respektera domarrollen och för att eliminera detta vanvördiga språkbruk måste vi alla hjälpas åt i omklädningsrum, på träningar och matcher.
Tack alla styrelsekamrater, hedersordföranden, hedersledamöter, kommittéledamöter, ledamöter i
arbetsgrupper, föreningar, förtroendevalda i distrikt och föreningar samt våra intresseorganisationer
för de insatser som ni gör varenda dag till gagn för vår fotboll. Vi tycker inte alltid lika och vi har våra
olika synpunkter, men vi håller ihop och har högt i tak. En mångfald av uppfattningar stärker oss, så
tack för ditt bidrag.
Tack också till alla våra otroligt viktiga samarbetspartners. Utan er vore det inte möjligt att utveckla
fotbollen och föreningslivet i vårt distrikt. Sist men inte minst stort tack till Anders Nordén, Eva Westin,
Urban Ivarsson och Jonas Liw på distriktskansliet i Gävle som, under Anders ledning, gör ett fantastiskt gott jobb. Tack!
Allt detta under mottot
VI VILL ALLA VARANDRAS FRAMGÅNG

Örjan Ohlström
Ordförande Gestriklands Fotbollförbund

Lokalt i distriktet
Antal lag inom seniorfotbollen är i stort oförändrat. Vi har här som idrott en stor utmaning i att arbeta
med att behålla spelare högre upp i åldern samt att arbeta med föreningsutveckling och ledarrekrytering inom ungdomsfotbollen. Vi har aldrig tidigare haft så många lag inom våra barn- och ungdomsserier., 2018 hade vi 291 lag i seriespel. Vi har arbetat med de nationella spelformerna och regler på
ungdomssidan och är övertygade om att detta är en viktig faktor i att göra fotbollen attraktiv för fler
längre upp i åldrarna. Fortsatt utveckling förväntas då de nya nationella spelformerna blev antagna vid
SvFF repskap hösten 2018.
Samarbetet med SISU Idrottsutbildarna och Gävleborgs Idrottsförbund är fortsatt starkt. Vi arbetar
tillsammans med att utveckla våra föreningars verksamheter på olika sätt anpassat till föreningarnas
unika behov.
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Vi har under 2018 genomfört ett antal arrangemang, 4-nationsturnering pojkar 18 i början av september och Futsal landskamper på Gavlehov mellan Sverige – Frankrike herrar för att nämna några.
Arbetet med utvecklingen av Futsal har fortsatt under 2018. Vi genomförde vår femte säsong med
seriespel vilket innebar 105 lag samt utbildning av 30 domare. Futsal har vuxit under de säsonger vi
arrangerat seriespel och utbildningar. Säsongen 2014/2015 – 58 lag, 2015/2016 – 62 lag, 2016/2017
– 102 lag, 2017/2018 – 106 lag och 2018/2019 – 105 lag. Utvecklingen av Futsal fortsätter, men hallbristen består.
Vi har arbetat mycket med att utbilda spelare, tränare, domare och ledare inom distriktet.
Stort fokus har även varit på föreningsutveckling genom diverse olika insatser under året.
Så många som möjligt – så länge som möjligt – så bra som möjligt – i så bra miljö som möjligt
FOTBOLL FÖR ALLA ÖVERALLT – ÅRET RUNT
Anders Nordén
Kanslichef

RAPPORTER
Styrelsen
Gestriklands Fotbollförbund bildades den 28 mars 1915 och har därmed genomfört sitt 103:e verksamhetsår detta år.
Under verksamhetsåret genomfördes 11 protokollförda styrelsemöten med huvudsyfte att följa upp
budget och verksamhetsplan samt beslutsfattande i löpande frågor av styrelsekaraktär.
Det praktiska genomförandet och detaljbesluten fattas och verkställs i de olika kommittéerna och utskotten. Hänvisning sker till upprättade årsrapporter.
Örjan Ohlström har varit Norrlandsdistriktens ordförandegrupp och Lars Carlson var vår ledamot i
SvFF:s Representantskap.
Gestrikland har även 2018 haft ett antal domare inom svensk elitfotboll, Martin Strömbergsson har
tillsammans med Patrik Eriksson, Mohamed Nablsi, Mahbod Beigi och Fredrik Hammarström alla varit
verksamma som domare i Allsvenskan och Superettan och Rambod Beigi några matcher som 4:e
domare under året, samt att Katrin De Boer fick pröva några matcher i Elitettan under hösten.

Tillbakablick på fotbollssäsongen 2018

Landskamper med 4-nationsturnering P18 på Hille IP, Åbyvallen och Torsåkers IP
Som brukligt de senaste åren arrangerades det även 2018 landskamper i distriktet, värdar detta år var
Hille IF, Valbo FF och Torsåkers IF. Nationerna som spelade här var Sverige, Danmark, Norge och
Österrike. Vi tackar föreningarna för ett mycket bra samarbete och SvFF var mycket nöjda med allas
arbete kring dessa landslag och matcher.
Landskamper i Futsal, Herrar Sverige-Frankrike i Gavlehovshallen
Vi arrangerade för första gången Futsal landskamper i distriktet och dessa två landskamper spelades i
Gavlehovshallen mellan Sverige – Frankrike herrar inför cirka 2000 personer.
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AIK FF blev mästare Flickor 16 SM-slutspelet i Sandviken.
Ett stort grattis riktas till AIK FF som blev svenska mästare i SM-slutspelet på Jernvallen helgen 27–28
oktober genom att slå Jitex BK med 8–1 i finalen. I semifinalen mötte AIK FF – IFK Örby och vann
med 3–0 och i den andra semifinalen vann Jitex BK över Sunnanå SK med 6-5. I match om bronsmedaljerna på söndagen besegrade Sunnanå SK – IFK Örby med 4–3. Vårt lag i flick SM var Valbo FF
som kom tvåa i sin kvalgrupp. Sandvikens IF var medarrangör i slutspelet. Deltagande lag och
Svenska Fotbollförbundet lovordade återigen vårt arrangörskap för SM-slutspelet på Jernvallen i
Sandviken, vilket nu genomfördes för 10:e året i rad och detta var den sista upplagan i tävlingens
form.
Superettan
Gefle IF FF spelade sin andra säsong i Superettan efter tidigare tolv raka säsonger i Allsvenskan, man
slutade på en femtonde plats med 25 inspelade poäng, vilket betydde att Gefle IF FF spelar i division
1 säsongen 2019.
Förbundsserierna herrar
Sandvikens IF spelade i division 1 Norrland och laget slutade på en sjätte plats, vilket betyder att
Sandvikens IF säsongen 2019 spelar vidare i samma serie och får där sällskap av Gefle IF FF. Valbo
FF spelade i division 2 Norra Svealand där man slutade på en nionde plats. Sandvikens AIK FK, Hille
IF och Årsunda IF spelade under året i division 3 Södra Norrland. Sandvikens AIK FK slutade på en
femte plats medan Hille IF slutade på en nionde plats och tvingades försöka kvala sig kvar i div.3, vilket man dessvärre misslyckades med. Årsunda slutade på en elfte plats och blev därmed nedflyttade
till div.4 säsongen 2019.
I Folksam U 21 Superettan Norra Vår kom Gefle IF FF på första plats i serien och gick till U21 Allsvenskan Norra Höst där laget slutade på en sjätte plats.
Gefle IF FF och Sandvikens IF spelade i U19 Div.1 Norra, här slutade Sandvikens IF på en andra
plats medans Gefle IF FF vann serien och spelar kommande säsong i U19 Allsvenskan Norra.
I U17 Div.1 Södra Norrland slutade Sandvikens IF tvåa efter segrande Gefle IF FF som därmed fick
kvala mot segrare i Norra serien, men där blev det dessvärre förlust, vilket betyder att båda lagen
kommande säsong spelar i U17 Div.1.
Förbundsserierna damer
Nykomlingarna i div.1, Gefle IF FF och Sandvikens IF gjorde fantastiska insatser vilket ledde till en
andraplats för SIF och en tredje plats för GIF. Den regionala serien damer div.2 bestod av lag från
Gästrikland, Hälsingland och Medelpad. Våra representanter där var Hille IF som slutade etta, Skutskärs IF FK som slutade trea, Stensätra IF som slutade sexa, Valbo FF IF som slutade sjua och IK
Huge som slutade tia. Detta innebar att Hille IF spelar div.1 säsongen 2019.
Distriktsserier herrar
Torsåkers IF vann division 4 och avancerade till div.3 medan tvåan Brynäs IF FK fick kvala, vilket slutade med att man spelar kvar i div.4 kommande säsong. Järbo IF flyttas ned från div. 4, medan Gävle
GIK FK och Hagaströms SK fick försöka kvala sig kvar i div.4. Åbyggeby FK vann div.5 och tog klivet
upp i div. 4 medan tvåan Österfärnebo IF/Hedesunda IF och trean Brynäs IF FK fick försöka kvala upp
till div.4, i kvalet till div.4 segrade Hagströms SK och Brynäs IF FK och var därmed klara för spel i
div.4 kommande säsong, men eftersom Brynäs IF FK förlorade kvalet till div.3 fick inte deras andralag
gå upp i div.4. De lag som flyttades ned från div.5 blev Hofors AIF 2 och Gefle FC. Stensätra IF 2 fick
chansen att kvala sig kvar i div.5 mot Högbo AIK från div.6, vilket slutade med seger för Stensätra IF
2, men trots detta fick man inte behålla platsen i div.5. Segrare i div.6 blev Sandvikens IF International
som tillsammans med Åshammars IK avancerar till div.5 kommande säsong. Segrare i division 7 blev
Forsbacka IK som kommande säsong får spela i div.6.
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Distriktsserier damer
Division 3 damer bestod denna säsong av en tio lags-serie. Gefle IF FF 2 vann serien före Sandvikens
IF, segrande lag återfinns kommande säsong i damer div.2, vilket även tvåan gör då en vakans uppstod som man tackade ja till.
Ungdomsfotboll
I seriefotbollen på ungdomssidan noterar vi återigen att antalet lag fortsätter att öka. I år anmäldes
198 pojklag (2017/191, 2016/183, 2015/174, 2014/158, 2013/145) och 93 flicklag (2017/91, 2016/91,
2015/85, 2014/84, 2013/70) vilket är en ökning med 11 lag jämfört med 2017. Totalt genomfördes 8
flickserier och 12 pojkserier i distriktet.
Gestriklands FF har arrangerat sammandrag under sex helger för 7-åringar spelformen 3 mot 3, 8 och
9-åringarna spelformen 5 mot 5 under säsongen i samarbete med följande föreningar: 3 mot 3 Valbo
FF, Torsåkers IF, Skutskärs IF FK, Årsunda IF, Brynäs IF FK och Strömsbro IF samt 5 mot 5 Ockelbo
IF, Gefle IF FF, IK Huge, Storviks IF, Brynäs IF FK och Hofors AIF
Distriktsmästerskap
I DM för herrar blev Sandvikens IF mästare efter de segrat mot Valbo FF med 3-1 i finalen som spelades på Gavlevallen, Sandvikens IF var då kvalificerade för kvalspel i Svenska Cupen. I Dam DM möttes Sandvikens IF – Gefle IF FF och matchen slutade med Gefle som mästare efter vunnit finalen med
2–0 och kvalificerade sig därmed till Svenska Cupen 2019.
DM-tecknen i ungdomsfotbollen för pojkar fördelades enligt följande: Sandvikens IF P19 och P17, Gefle IF FF P16 samt IK Huge i P15. Hille IF segrade i GFF-cupen P14 och Sandvikens AIK FK vann
P13. Flickornas DM-tecken fördelade på följande sätt Sandvikens IF F17, Valbo FF F16, Hille IF F15
och i GFF-cupen vann Hille IF F14 och Hagaströms SK F13.
Finalerna för 13- och 14-åringarna spelades under Fotbollens dag på Måsbergets IP söndagen den 2
september där Brynäs IF FK på ett föredömligt sätt var vår medarrangör. I 3- och 5mannasammandraget som anordnades samtidigt deltog över 100 flick- och pojklag i åldrarna 7-9 år.
Totalt deltog 28 föreningar under Fotbollens Dag som publikt sett, även denna säsong, blev en succé
med många syskon, föräldrar och anhöriga bland åskådarna.
DM i Futsal
Pojkar 17 (-01) spelades mellan två lag, Hagaströms SK och Sandvikens AIK FK med SAIK som segrare. Flickor 17 spelades mellan Sandvikens IF – Valbo FF med SIF som segrare. I pojkar 15 (-03) var
det sex lag anmälda och segrande lag här blev IK Huge. Flickor 15 hade fem lag anmälda och här
slutade Hille IF som segrare. Segrande lag i Futsal DM ungdom spelade regionalt gruppspel i Bollnäs,
men där tog det dessvärre stopp för våra lag.
Spelarutbildningsmatcher (Distriktsungdomsturneringarna/DUT)
Gruppspelet i Distriktsungdomsturneringarna 2018, Cup Kommunal och Distriktpojkcupen spelades i
Västerås. Tjejerna vann första matchen mot Dalarna med 4–2 och i den andra matchen som spelades
mot Västmanland så blev det förlust med 2–3 vilket innebar att man kom tvåa i gruppen. Kvalmatchen
för tjejerna spelades mot Uppland och här blev det förlust med 0–4. För pojkarnas del i Distriktpojkturneringens gruppspel inleddes med en match mot Dalarna med resultatet 1–0. I nästa spelade man
mot Västmanland och där blev det förlust med 0–1. Laget fick därmed spela kvalmatch mot Gotland
och där det blev seger med 2–1. Detta innebar slutspel på Bosön mot Stockholm som slutade med
förlust 1–2 och sedan Västmanland som slutade 2–2.
I sedvanlig ordning har även Norrlandslägret i Junsele genomförts för flickor och pojkar 15 som förberedelse inför utvecklingslägret i Halmstad.
Vid utvecklingslägret för flickor i Halmstad spelade Gestriklands tjejer tre matcher och hade flera bra
träningar. Ledarna var mycket nöjda med veckan och tjejernas prestationer både på och utanför planen. På utvecklingslägret för pojkar spelade våra killar tre matcher och hade flera bra träningar. Veckan var mycket innehållsrik och nyttig för den fortsatta utvecklingen av spelarna.
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Avslutning
Avslutningsvis framför Gestriklands Fotbollförbunds styrelse sitt tack till kanslipersonal, kommitté- och
utskottsledamöter, distriktsförbundskaptener, tränarutbildningsinstruktörer, SISU Idrottsutbildarna,
Gävleborgs Idrottsförbund och all personal i Idrottsförbundets kanslilokaler som stöttat och verkat för
fotbollen verksamhetsåret 2018.
Ett tack riktas givetvis också till våra föreningar som gav förbundsstyrelsen förtroendet att utveckla
distriktets fotboll verksamhetsåret 2018.
Tack också till Svenska Fotbollförbundet och övriga distrikt och då framför allt till Norrlandsdistrikten
för ett gott samarbete. Sist men inte minst riktar vi även ett tack till våra sponsorer och bidragsgivare
som stöder vårt distrikts fotbollsverksamhet.

Gävle den 12 februari 2019

GESTRIKLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Styrelsen
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Tävlingskommittén (TK)
Tävlingskommittén har under året bestått av
Ordförande: Lars Carlson,
Ledamöter: Pär Törnblom, Evren Yilmaz, Florindo De Sanctis, Stina Norelius, Stefan Östblom
(fr.o.m. möte nr 9) samt Anders Nordén respektive Eva Westin - adjungerade från kansliet.
Jonas Siljamäki och Daniel Ljunggren är adjungerade till TK för beslut i vissa frågor.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•

Under 2018 har 11 st. ordinarie protokollförda möten hållits
Åldersdispensansökningar från 17 st. lag, gällande totalt 32 st. spelare från 15 föreningar har
behandlats
16 st. tillståndsansökningar gällande arrangemang av cupturneringar har behandlats.
Spelordningen för distriktsserierna fastställdes vid en gemensam kickoff den 13 februari
Ungdomsledarträff för information/fastställande av regler samt serieindelning för 11 mot 11fotbollen arrangerades den 14 mars.
Ungdomsledarträff för information/fastställande av regler samt serieindelning för 9 mot 9fotbollen arrangerades den 15 mars.
Ungdomsledarträff för information/fastställande av regler samt serieindelning för 7 mot 7fotbollen arrangerades den 20 mars.
Ungdomsledarträff för information av regler för 5 mot 5-fotbollen arrangerades den 21 mars.
DM-tävling för herrseniorer arrangerades med gruppspel under februari och mars.
6 lag gick till kvartsfinal tillsammans med kvartsfinalseedade Sandvikens IF och Valbo FF.
Kvartsfinalerna spelades under april och semifinaler samt final under maj. Finalen spelades på
Gavlevallen den 30 maj mellan Sandvikens IF och Valbo FF. Sandvikens IF blev slutsegrare
med 3–1 och därmed GFF:s representant i Svenska Cupen 2018/2019, tillsammans med Gefle
IF, som är direktkvalificerade till herrtävlingen som superettanlag.
DM-tävling för Damseniorer arrangerades med gruppspel i april och semifinaler i maj samt final
den 27 juni. Finalen spelades på Träffens IP mellan Sandvikens IF och Gefle IF FF med Gefle
IF FF som segrare med 2–0. Gefle IF FF är därmed kvalificerade som GFF:s representant till
Svenska Cupen 2019.
Seriespel för damer div 3 samt herrar div 4, 5, 6 och 7 arrangerades från månadsskiftet
april/maj till slutet av september.
Seriespel för barn, ungdomar och juniorer i åldersklasserna 9 till 19 år har arrangerats. Tabelllöst för åldersgrupperna 9–12 år samt med tabeller för övriga.
Åldersgrupperna 13 – 18 år har spelat i åldersgrupper med möjligheter för överåriga (ett år
äldre) att deltaga i föreningens lag.
DM-tävlingar för flickor och pojkar 15 respektive 16 år har arrangerats.
DM-finalerna för flickor 15 och 16 år samt för pojkar 15 spelades på Strömvallen den 26 augusti.
F16-finalen var även kvalificerande till Flick-SM där Valbo FF blev GFF:s representant via seger över Sandvikens IF med 1–0.
F15-finalen spelades mellan Sandvikens IF och Hille IF med Hille IF som segrare med 4–0.
P15-finalen spelades mellan Hille IF och IK Huge med IK Huge som segrare med 8–1.
P16- finalen spelades på Träffens IP den 19 september mellan Gefle IF FF och IK Huge med
Gefle IF FF som segrare med 2–1.
Fotbollens Dag arrangerades på Måsbergets IP, i samarbete med Brynäs IF/FK, den 2 september.
GFF-cupen för flickor och pojkar 13 respektive 14 år har arrangerats och finalerna spelades
under Fotbollens dag den 2 september.
F13-finalen spelades mellan Hagaströms SK och Sandvikens IF med Hagaströms SK som
segrare med 4–3.
P13-finalen spelades mellan Sandvikens IF och Sandvikens AIK/FK med Sandvikens AIK/FK
som segrare med 6–1.
F14-finalen spelades mellan Sandvikens IF och Hille IF med Hille IF som segrare med 2–1.
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•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

P14 finalen spelades mellan IK Huge Röd och Hille IF med Hille IF som segrare med 4–2.
DM-tävlingarna för flickor 17 år samt pojkar 17 respektive 19 år har arrangerats
F17-finalen spelades på Gavlevallen den 14 oktober mellan Hille IF och Sandvikens IF med
slutresultatet 0–1.
P17-finalen spelades på Jernvallen den 19 september mellan Sandvikens IF och Sandvikens
AIK/FK med slutresultatet 6–0.
P19-finalen spelades på Jernvallen den 3 oktober mellan Sandvikens IF och Torsåkers IF med
slutresultatet 6–1.
Sammandrag, 3 mot 3 och 5 mot 5, för åldersgrupperna 7–9 år har arrangerats vid sex veckoslut under maj till september tillsammans med Valbo FF, Ockelbo IF, Torsåkers IF, Gefle IF
FF, Skutskärs IF/FK, IK Huge, Årsunda IF, Storviks IF, Brynäs IF/FK, Strömsbro IF och Hofors
AIF.
En träff för ungdomsansvariga inom ungdomsfotbollen i resp. förening arrangerades vid Göransson Arena i Sandviken den 18 oktober.
GFF arrangerade tillsammans med Valbo FF, Hille IF och Torsåkers IF en 4-nationsturnering,
P18, mellan Sverige, Österrike, Norge och Danmark, den 7–10 september.
GFF arrangerade tillsammans med SvFF två Futsal-landskamper för herrseniorer mellan Sverige och Frankrike i Gavlehovshallen den 25 resp. 26 september.
Finalspelet gällande SM för Flickor 16 år arrangerades i Sandviken, för 10:e året i rad, av
Svenska Fotbollförbundet tillsammans med GFF och Sandvikens IF vid Arena Jernvallen den
27–28/10. Deltagande lag var AIK FF, Sunnanå SK, IFK Örby och Jitex Mölndal BK. Svenska
Mästare blev AIK FF som i finalen slog Jitex Mölndal BK med 8–1. Sunnanå SK vann bronsmatchen mot IFK Örby med 4–3 efter förlängning.
Tävlingskommittén har under året medverkat i Samsynarbetet tillsammans med Gästriklands
Idrottsförbund, Gästriklands Ishockeyförbund och Gästriklands Innebandyförbund.
Tävlingskommittén har under året haft två möten med Hälsinglands FF om ett utökat samarbete inom både senior- och ungdomsverksamheten.
Tävlingskommittén har under året representerats vid:
Norrlandskonferensen i Stockholm den 23 mars
SvFF:s Förbundsmöte i Stockholm den 24 mars
SvFF:s Tävlingskonferens i Upplands Väsby den 24 augusti
Norrlandskonferensen vid Arlanda den 16–17 november.
Möten med TK-representanter inom Norrland via telefon och vid Arlanda den 21 september.
SvFF:s Rikskonferens och Representantskapsmöte i Stockholm den 20 november samt vid
GFF:s Ordförande- samt Verksamhetskonferenser den 30 september resp. den 5–6 oktober.
GFF:s Representantskapsmöte arrangerades den 15 november vid Scandic Väst, Gävle.
Lars Carlson

Disciplinutskottet (DpU)
Gruppen har bestått av: Johnny Andersson, Torbjörn Lagerman, Florindo De Sanctis och ordförande
Göran Larsson. Disciplinutskottet har i år haft 15 möten under året samt mail- och telefonkontakter.
Året hade fler ärenden än de senaste åren, 2014 var det 46 st., 2015 var det 44 st., 2016 var det 70 st.
och 2017 var det 64 st. och 2018 hade vi 111 ärenden en riktigt tråkig ökning av antal ärenden. Nästan hälften av de ärenden som hanterades 2018 var verbala.
Göran Larsson

Barn- och Ungdomsutskottet (BoU)
Gruppen har bestått av: Michaela Lindberg, Erika Wengberg, Ivan Måhlén, Markus Strömbergsson
och Per-Olof Englund. BoU är ett helt nytt utskott som bildades under våren 2018 i syfte att fokusera
på enbart barn- och ungdomsfotbollen i distriktet. Man har under året haft 3 möten samt däremellan
haft mail- och telefonkontakt, samt att man besökt ett antal matcher under säsongen.
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Domarkommittén (DK)
Mikael Mossberg

Jan Forsgren
Magnus Mossberg

Daniel Rosin

Marcus Jeppsson

Markus Elg

Anders Bergman

Magnus Undén

Michael Friberg

Michael Johansson

Adjungerad:
Sonny Kvist§

Ordförande
Ledamot i GFF-styrelse
Ansvarig för coachverksamheten
Lokal och regional domarobservatör
Ledamot
Domaråterbud/Tillsättning
Ledamot
C4 = Div. 4-coach
Domartillsättning/Återbud
Lokal Domarobservatör
Ledamot
Utbildningsansvarig
C5=Div.5-coach
Distriktsinstruktör
Lokal och regional domarobservatör.
Ledamot
Distriktsinstruktör
Lokal domarobservatör
Damcoach
Ledamot
Rekryteringsansvar
Föreningsinstruktörsutbildare
Lokal domarobservatör
Ledamot
Distriktsinstruktör
Coach för Steg 1 domare (nybörjacoach)
Lokal domarobservatör
Ledamot / v. ordförande i DK
Lokal domarobservatör
Ansvarig mentorsprogrammet
Ledamot
Utbildningsansvarig Futsal
Lokal domarobservatör
Ledamot
C6= Div.6 coach
Lokal domarobservatör
Lokal domarobservatör
Allmän expert inom DK

Domarkommittén har under året genomfört 12 protokollförda kommittémöten.
Distriktet har haft 11 förbundsdomare och 90 distriktsdomare som deltagit i verksamheten under 2018,
varav 8 enbart dömt Futsal.
Återbuden för domaruppdragen ligger fortfarande på en alldeles för hög nivå.
Det förekommer alldeles för många ”onödiga” återbud, något som vi måste fortsätta arbeta med under
kommande år.
Antalet tillgängliga domare är fortfarande lite lågt vilket gör att en del domare belastas hårt. Arbetet
med nyrekrytering måste fortgå och vi måste också se till att vi får behålla de domare som idag är aktiva, så länge som möjligt.
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Domartillsättarna Magnus Mossberg och Janne Forsgren, har tillsammans med Daniel Rosin och domarkåren kunnat lösa uppkomna problem på ett utmärkt sätt. I enlighet med ambitionen att hela tiden
arbeta för att utveckla domarna har vi inom DK under säsongen genomfört observationer, detta är en
mycket viktig del i domarnas utveckling.
Futsal i Gästrikland kräver domare och 30 domare har utbildats under året. Vi är fortfarande nybörjare
på det, men vill ständigt utvecklas. Glädjande så hittar en del nya domare in till fotbollen genom att
döma Futsal.
Utbildningar
• Regional div 4 kurs (19 deltagare)
• 2 kurser för distriktsdomare (50 deltagare)
• Steg 1 kurs för domare (15 deltagare)
• LDO utbildning (10 deltagare)
• utbildningar för föreningsdomarinstruktörer och föreningsdomare
• 1 Futsal domarutbildningar har genomförts (30 deltagare)
Anders Bergman, Marcus Elg, Marcus Jeppsson och Daniel Rosin har gått fortbildning. (DDI)
DK har tillsammans med TK genomfört en kick-off träff med distriktets föreningar inför serieupptakten
2018
Mikael Mossberg

Utbildningskommittén (UK)
Utbildningskommittén har under 2018 att bestått av följande ledamöter: Tore Lennartsson (ordförande)
Görgen Albrektsson, Dennis Berglund, Joacim Carlson, Eva-Lotta Persson, Christer Wikström och
Daniel Sundström (del av året) samt adjungerade Leif Jonsson (MV-utveckling), Stefan Söderholm
(SU pojk) och Jonas Liw (SU flick).
Från kansliet Jonas Liw första halvåret och Anders Nordén andra halvåret.
UK har som sina huvudsakliga uppgifter att ansvara för spelar- och ledarutveckling. Breddverksamhet,
integration och jämställdhet har varit några av nyckelorden för UK under 2018.

Mål för UK under 2018 avseende innehåll (vad)
•
•
•
•

•
•
•

Fortsätta det pågående arbetet att utbilda tränare och ledare i våra föreningar för att därigenom bidra till att berörda aktörer utvecklas såväl fotbollsmässigt som socialt.
Komplettera klubblagsfotbollen med en bra spelarutbildningsverksamhet syftande att optimera
utvecklingsmöjligheterna för varje enskild spelare i vårt distrikt utifrån hens förutsättningar.
Ha huvudansvaret för att vidareutveckla styrdokument och riktlinjer för spelarutbildningsverksamheten i samverkan med spelarutbildare (SU) och distriktförbundskaptener (DFK).
Ha huvudansvaret för att fortsätta utveckla spelarutbildningen kopplad till distriktslagen så att
fler spelare och ledare får möjlighet att ta del av denna verksamhet. Ett led i detta är att utveckla utbildningsverksamheten enligt mottot ”så många som möjligt, så länge som möjligt, så
bra som möjligt.”
Fortsätta uppmuntra och stimulera klubbarna i distriktet till att använda Svenska Fotbollsförbundets spelarutbildningsplan.
Fortsätta med arbetet kring att utveckla den elitförberedande verksamheten för såväl pojkar
som flickor.
Svara för ungdomsturneringen Gestrikecupen. Arrangera utbildningsdagar i samarbete med
Hälsingland och Dalarna. Genomföra utbildningsdagar under sommarlovet. Erbjuda utbildningsträningar under lov.
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Detta har skett genom följande insatser (hur):
Tränarutbildningar. Genomfört tränarutbildningarna C-diplom (TUC), B-ungdom (TUBU), i egen regi
genom såväl centrala kurser som genom utbildning i föreningar. Genomfört A-ungdom (TUAU) och
UEFA B tillsammans med Hälsingland och Dalarna, allt enligt direktiv från SV FF avseende den nya
tränarutbildningen.
Genomfört två målvaktstränarutbildningar C.
I samarbete med SvFF, Högskolan i Gävle och Gefle IF genomfört en högskoleförlagd tränarutbildning
TUC, TUBU, UEFA B samt TUAU, + fördjupningar med 12 deltagare från såväl Gästrikland som närliggande distrikt. Under hösten 2018 har en ny högskoleförlagd tränarutbildning upp till och med UEFA
B och A Ungdom + externa föreläsare från SVFF, med 18 deltagare, startats.
Ovanstående aktiviteter har bidragit till att berörda aktörer utvecklas såväl fotbollsmässigt som socialt
vilket borgar för att vi även fortsättningsvis kommer att ha en hög utbildnings- och kunskapsnivå bland
tränarna i vårt distrikt.
Totalt har vi genomfört 13 kurser/utbildningar med olika tidsomfattning för tränare/ledare under året,
där vi totalt haft 237 deltagare. Detta är, i förhållande till antalet fotbollsspelare i distriktet, bland de
bästa i Sverige.
Spelarutbildningsverksamhet. Under året har vi fortsatt utvecklingen av utbildningsverksamheten,
som ett komplement till klubblagsfotbollen, så att så många som möjligt av distriktets unga spelare fått
ta del av verksamheten. Fokus har varit mot breddverksamhet enligt målet: ”så många som möjligt, så
bra som möjligt, så länge som möjligt”. Vi har genomfört regelbundna samlingar och utbildningsträningar för de åldersgrupper som varit aktuella för verksamheten. Vi har vidareutvecklat styrdokument
och riktlinjer för spelarutbildningsverksamheten i samverkan med SU och DFK och sett till att fler spelare och ledare fått möjlighet att ta del av denna.
Vi har fortsatt arbetet med treårscyklar för DFK. Vi har fortfarande en grupp kompetenta och engagerade DFK. De gör ett mycket bra arbete tillsammans med våra SU. Vi diskuterar fortfarande frågan
kring MV-instruktörer i distriktlagsverksamheten.
Samtliga inblandade arbetar efter de styrdokument som UK skapat. Regelbundna träffar med representanter från UK som huvudansvariga har genomförts med SU och DFK under året.
Alla DFK har under året erbjudits att gå de nya tränarutbildningarna. DFK har under året arbetat efter
tankarna som finns i dessa tränarutbildningar.
Vi har under året haft både pojkar och flickor från Gästrikland som representerat Sverige och/eller
deltagit vid sammandragningar för de olika ungdomslandslagen.
Distriktslagen P03/F03 har deltagit på följande aktiviteter under året: 17–18/3, regionmatcher Ljusdal,
24–27/5, Norrlandsläger i Junsele och 24–29/6 för flickorna och 1–6/7 för pojkarna, utbildningsläger i
Halmstad.
Distriktslagen P02/F02 har under hösten 2018 deltagit i Cup Kommunal respektive Distriktspojksupen.
Flickor 2002 placerade sig på andra plats i gruppspelet med Dalarna och Västmanland, spelades i
Västerås. Som grupptvåa spelade man sedan kval mot Uppland i Sandviken, där det dessvärre blev
förlust och därmed slutspelat. Pojkar 2002 kom även dom på en andra plats i gruppspelet med samma
distrikt som flickorna. Man spelade sedan kval borta mot Gotland och den matchen slutade med seger, vilket betyder att årskullen är vidare distriktspojkcupen.
Vi har 13–14/10 2018 återigen genomfört Sandvikenlägret med alla våra aktuella åldersgrupper och
alla våra instruktörer involverade, en underbar utbildningshelg och en härlig manifestation för ungdomsfotbollen i Gästrikland.
Två målvaktskvällar har genomförts med över 80 deltagare vilket är positivt för MV-återväxten.
Spelarutbildningsplanen. Vi har implementerat SvFF:s spelarutbildningsplan i distriktets föreningar
genom GFF:s fotbollsutvecklare.
Fotboll i skolan. Fotboll i gymnasieskolan har under 2018 bedrivits på två skolor: Borgarskolan i
Gävle med certifiering för nationell intagning (NIU) och Thorén Business School i Gävle
Fotboll i grundskolan har under 2018 bedrivits på fyra skolor: Solängsskolan (certifierad), Prolympia
(certifierad), Sofiedalsskolan och Jernvallskolan. Distriktets skolansvarige Tore Lennartsson deltog i
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den nationella landsdelskonferensen, har bevakat utveckling och nya direktiv från SV FF samt under
året varit sakkunnig hos såväl Skolverket som SVFF avseende utvecklingen av fotboll i skolan.
Gestrikecupen, utbildningsläger, utbildningsvecka, utbildningsträningar lov
Gestrikecupen genomfördes 6–8 april för 12 distriktslag, pojk- och flicklag 16 år (födda 2002). Arrangemanget innehöll såväl matcher som föreläsningar med anknytning till spelar- och ledarutveckling. UK, i samarbete med GFF:s samtliga kommittéer och andra aktörer, svarade för planering, innehåll och genomförande av turneringen. Responsen från deltagande distrikt var mycket god. De allra
flesta önskade att arrangemanget skulle upprepas även nästa år.
Utbildningsläger genomfördes 28–29 juli tillsammans med Hälsingland och Dalarna för att stimulera
de spelare som ej deltog vid utbildningsläger i Halmstad.
Utbildningsträningar genomfördes under Sportlovet.
Regionala läger på såväl pojkar som flickor för aktuella åldersgrupper 2000–2003 arrangerade av
SvFF där GFF haft spelare representerade.
Kvinnliga spelare/ledare. UK har under året dels verkat för att fler flickor/kvinnor ska fortsätta spela
längre, dels verkat för att fotbollen i Gästrikland ska lyckas rekrytera flera kvinnliga ledare.
Vi har återigen genomfört projektet Female Fotball Coach i syfte att utbilda fler kvinnliga ledare inom
fotbollen. Därigenom har kunskapsnivån ökat hos deltagarna samt förhoppningsvis gett dem en stimulans att fortsätta verka inom fotbollsfamiljen.
Föreningsutveckling, futsal. Såväl föreningsutveckling som futsal har numera egna kommittéer, UK
har arbetat i nära samarbete med båda dessa kommittéer på såväl på senior- som på ungdomsnivå.
Detta för att vi ska kunna erbjuda utvecklande, stabila och stimulerande miljöer för våra kvinnliga och
manliga spelare i distriktet.
Idrottslyftet. 544 000 kronor har utbetalats i distriktet från den pott som fanns att fördela under 2018.
80 idrottslyftsprojekt har beviljats under projektperioden och 23 föreningar har beviljats idrottslyft.
Tore Lennartsson

Föreningsutvecklingskommittén (FUK)
Föreningsutvecklingskommittén har under 2018 bestått av:
•
•
•
•
•
•
•

Annette Gustafsson
Annicka Östlund
Lena Hammarlund Ledamot
Peter Meuser
Pär Halvarsson
Leif Lindstrand
Urban Ivarsson

Ledamot
Ockelbo
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Tjänsteman

Ordförande Ledamot i GFF-styrelse
Sandviken
Gävle
Hofors
Ledamot i GFF-styrelse

Syfte och mål med kommitteens verksamhet: Att informera, utbilda och stimulera alla fotbollsföreningar i distriktet till att bli välmående och fungerande föreningar både på kort och lång sikt med tonvikten
på barn- och ungdom.
Hur: FUK har under 2018 fortsatt att förlägga merparten av sina kommittéträffar ute i föreningsmiljön
tillsammans med berörda föreningar. Detta utifrån att FUK fastslagit att kommitteens viktigaste uppdrag är att besöka distriktets alla föreningar för att kartlägga föreningarnas behov till utveckling och
samtidigt ge information och erbjuda stöd och hjälp.
Under 2018 har det mycket goda samarbetet med SISU Idrottsutbildarna utvecklats vidare till att någon av SISU:s fotbollskonsulenter alltid finns med på FUK:s olika träffar.
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Under 2018 har GFF:s föreningsutvecklare tillsammans med SISU Idrottsutbildarna fortsatt stödja/följa
distriktets alla föreningars styrelser/organisationer. Följande 3 föreningar har sökt och erbjudits extra
stöd från GFF under året:
• IK Sätra fotboll
• Sandvikens AIK FK
• Hofors AIF
Aktiviteter 2018:
Kommittémöten:
FUK tog beslut under våren att förlägga vartannat kommittémöte i föreningsmiljö:
• 22/1. Sandvikens AIK FK
• 19/2. GFF kansli
• 19/3. Hille IF
• 16/4. GFF kansli
• 14/5. Kungsgårdens SK
• 10/6. GFF kansli
• 17/9. GFF kansli
o Här tog FUK beslutet att inte planera in några möten innan infoträffen pga den höga arbetsbelastningen på GFF kansli
• 11/12. Informationsträff på Göransson Arena
Övriga aktiviteter dör FUK varit representerade:
• Föreläsning om Fotboll Fitness hälsonytta. Teknikparken Gävle 31/1
• Gävleborgs idrottsförbunds Idrottsfrukost. Tema Fotboll Fitness. Gävle 20/2
• Gävleborgs idrottsförbunds Idrottsfrukost. Tema Fotboll Fitness. Sandviken 22/2
• Kickoff Landslagets fotbollsskola. Teknikparken Gävle 11/4
• SvFF Diplomerad förening konferens. Upplands Väsby 10–11/9
• SvFF Grasroot konferens. Upplands Väsby 6–7/11
Öppna informationsträffar:
Under året har FUK genomfört öppna inspirations- och informationsträffar riktad till föreningarnas styrelser/organisationer.
• Att söka pengar till förening. GFF kansli 28/3
• Informationsmöte med tonvikten på Diplomerad förening. Göransson Arena 11/12
Organisationsutveckling:
Fortlöpande arbete i distriktets föreningar i nära samarbete med SISU Idrottsutbildarna Gävleborg.
FUK har även jobbat extra nära tre (3) föreningar. Se ovan.
Landslagets fotbollsskola (LFS):
Under året har 13st föreningar arrangerat LFS i sina föreningar. 636st barn och ungdomar i åldern 5 14 år har under året deltagit i distriktets olika LFS-skolor.
8st föreningar valde att utbilda sina unga ledare i SvFFs LFS ledarutbildning.
Fotboll Fitness/motionsfotboll:
Fram till sommaren fortsatte GFF att erbjuda alla intresserade, oavsett ålder och kön möjlighet att
träna/testa på Fotboll Fitness en dag i veckan på Strömvallen i Gävle. Förutom denna stående aktivitet uppmuntrades alla föreningar att testa Fotboll Fitness ute på IP.
Från sommaren 2018 så har SvFF valt att gå vidare med satsningen på nationell nivå genom att anställa regionsanställda inspiratörer samtidigt som resp. distrikt uppmuntras att fortsätta informera och
stimulera föreningarna om att erbjuda Fotboll Fitness i sin verksamhet.
Annette Gustafsson

17

Futsalkommittén (FK)
Futsalkommittén har under 2018 bestått av:
• Ola Johansson
Ordförande. Ledamot i GFF-styrelse
• Fredrik Bäckström Ledamot
Utveckling/utbildning
• Tobias Norlén
Ledamot
Utveckling/arrangemang
• Magnus Lindmark
Ledamot
Utveckling/arrangemang
• Jörgen Wikman
Ledamot
Utveckling/utbildning
• Micael Friberg
Ledamot
Domarutveckling/utbildning
• Urban Ivarsson
Sekreterare, tjänsteman GFF kansli
• Jessica Lejdström Vilande ledamot
Verksamhet 2018:
Kommitteen har under 2018 genomfört 5st möten på GFF kansli.
Fokus under 2018 har varit:
• Fortsätta att erbjuda serie- och DM spel för alla lag (senior, unga och barn) i distriktet och närliggande distrikt som vill spela Futsal under vinterhalvåret.
• Fortsätta utvecklingen av futsalen i distriktet genom att skapa 2st olika klasser (senior och
unga/barn) med en stegrande projektion där både planmått och regler skiljer sig åt mellan
klasserna.:
o Senior och klass 1 = 2x20 min
o Ungdom/barn = 2x12 min
Dubbellandskamp Sverige – Frankrike:
Mellan den 22–27/9 arrangerades en futsallandskamp för första gången i Gestrikland. Det Svenskaoch franska herrlandslagen bodde på Scandic Väst i Gävle och tränade och spelade 2st matcher i
Alfahallen i Gavlehov arena. Båda matcherna blev en publiksuccé som sammanlagt drog drygt 2500
personer. Arrangemanget har GFF/FK fått mycket beröm för av SvFF både när det gäller det totala
arrangemanget men också för tränings- och matcharenan Gavlehov Arena.
Övriga genomförda aktiviteter 2018:
• Fortbildning för ledare genomfördes den 26/9 i Gavlehov arena i samband med futsallandskampen mellan Sverige – Frankrike. 36st intresserade ledare var på plats för att dels höra
svenska futsallandslagets förbundskapten Matija Dulvat som höll ett teoretiskt pass där han
berättade om sin syn på futsal + att deltagarna såg landskampen därefter.
• Seriespel genomfördes i sammandragsform mellan nov (2018) – mars (2019). 5st olika serier
barn och unga födda 2009 – 2000 samt senior. Sammanlagt deltog 102 lag i seriespel (8 senior och 94 barn- och ungdomslag) det spelades sammanlagt 599 matcher.
• DM spel för ungdomar födda 2002 och 2004 genomfördes 13 januari och sammanlagt deltog
21st lag.
Ola Johansson
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Representation
Svenska Fotbollförbundets årsmöte
Örjan Ohlström, Tore Lennartsson
Svenska Fotbollförbundets ordförandekonferens
Örjan Ohlström
Svenska Fotbollförbundets Representantskap och Rikskonferens
Lars Carlson, Örjan Ohlström
Svenska Fotbollförbundets tävlingskonferens
Lars Carlson, Anders Nordén
Svenska Fotbollförbundets konferens om spelformer
Jonas Liw
Svenska Fotbollförbundets anläggningskonferens
Leif Lindstrand
Svenska Fotbollförbundets konferens för skolansvariga
Tore Lennartsson
Svenska Fotbollförbundets Centrala Domarkonferens
Mikael Mossberg
Svenska Fotbollförbundets kanslichefsforum
Anders Nordén
Svenska Fotbollförbundets konferens Diplomerad Förening
Urban Ivarsson
Svenska Fotbollförbundets Fogisdag
Anders Nordén
Norrlandskonferensen (vår)
Örjan Ohlström, Tore Lennartsson, Annette Gustafsson, Jonas Liw
Norrlandskonferensen (höst)
Örjan Ohlström, Lars Carlson, Tore Lennartsson, Annika Östlund, Anders Nordén
Svenska Fotbollförbundets Graasroot konferens
Anders Nordén, Urban Ivarsson, Eva Westin
Svenska Fotbollförbundets Alla är olika – olika är bra konferens
Urban Ivarsson
Svenska Fotbollförbundets utbildningskonferens för SDF valberedning
Johnny Gustavsson, Sven Persson
Svenska Fotbollförbundets Domarkonsulentträff
Anders Nordén
Svenska Fotbollförbundets workshop +10 000
Eva Westin, Eva-Lotta Persson
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Ekonomisk berättelse

Balansräkning

Ekonomisk berättelse för tiden 1/1-31/12 2018
2018-12-31

2017-12-31

Kassa & Bank

882 610 kr

1 007 853 kr

Kortfristiga placeringar i värdehandlingar

257 696 kr

257 696 kr

Fordringar

845 786 kr

211 742 kr

1 588 kr

0 kr

44 494 kr
2 030 586 kr

54 975 kr
1 532 266 kr

18 375 kr
2 048 961 kr

26 250 kr
1 558 516 kr

Leverantörsskulder

300 444 kr

179 601 kr

Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter

343 324 kr

474 508 kr

Tillgångar

Övriga kortfristiga fordringar
lager, förskott till leverantörer
Summa omsättningstillgångar
Inventarier

Summa tillgångar
Skulder & Eget kapital

68 107 kr

92 639 kr

604 338 kr
1 346 101 kr

278 459 kr
1 025 207 kr

533 309 kr

350 300 kr

169 551 kr
2 048 961 kr

183 009 kr
1 558 516 kr

Personal källskatt & arbetsgivaravgifter
Div kortfristiga skulder
Summa skulder
Avsättningar prioriterade aktiviteter
Eget kapital
Årets vinst 2018/vinst 2017

Summa skulder & Eget kapital

Bokslut 2018
INTÄKTER
EVENEMANG/RÖRELSEINTÄKTER
MEDIA/SPONSORINTÄKT
ANSLAG/BIDRAG
FÖRENINGS-/DELTAGARAVGIFTER
S:A INTÄKTER

Utfall 2018
1 007 818 kr
189 815 kr
1 357 511 kr
2 920 612 kr
5 475 756 kr

KOSTNADER
KOSTNAD MATERIAL & VAROR
EVENEMANGSKOSTNADER
KOSTN. FÖRENING-,ORG-& UTB
LÖNER

INTÄKTER
EVENEMANG/RÖRELSEINTÄKTER
MEDIA/SPONSORINTÄKT
ANSLAG/BIDRAG
FÖRENINGS-/DELTAGARAVGIFTER
S:A INTÄKTER

Utfall 2017
761 234 kr
92 378 kr
1 137 396 kr
3 073 986 kr
5 064 994 kr

KOSTNADER
552 593 kr
1 322 444 kr
126 035 kr
1 494 839 kr

KOSTNAD MATERIAL & VAROR

593 252 kr

EVENEMANGSKOSTNADER

937 081 kr

KOSTN. FÖRENING-,ORG-& UTB
LÖNER

144 595 kr
1 294 403 kr

KOSTNADSERSÄTTNINGAR

531 522 kr

KOSTNADSERSÄTTNINGAR

462 243 kr

SOCIALA o ANDRA AVGIFTER

574 361 kr

SOCIALA o ANDRA AVGIFTER

533 743 kr

UTBILDNING, SJUKVÅRD

19 580 kr

UTBILDNING, SJUKVÅRD

FÖRHYRDA LOKALER

63 536 kr

FÖRHYRDA LOKALER

76 203 kr

KONTORSMATR o TRYCKSAKER

72 006 kr

KONTORSMATR o TRYCKSAKER

69 204 kr

TELE O POST

46 594 kr

TELE O POST

RESOR OCH TRANSPORTER
REKLAM OCH PR

250 626 kr
0 kr

RESOR OCH TRANSPORTER
REKLAM OCH PR

8 676 kr

56 147 kr
152 174 kr
2 301 kr

EXTERNA KOSTN./FRÄMMANDE TJÄNSTER 243 997 kr

EXTERNA KOSTN./FRÄMMANDE TJÄNSTER

FÖRSÄKRING/RISKKOSTNADER

1 680 kr

FÖRSÄKRING/RISKKOSTNADER

1 657 kr

RÄNTEKOSTNADER

1 611 kr

RÄNTEKOSTNADER

1 482 kr

BANKKOSTN o AVSKRIVNINGAR

4 782 kr

BANKKOSTN o AVSKRIVNINGAR

S:A KOSTNADER

5 306 206 kr

S:A KOSTNADER

543 749 kr

5 075 kr
4 881 985 kr

ÅRETS RESULTAT

169 550 kr

ÅRETS RESULTAT

183 009 kr

Förändring på värdepapper
ÅRETS NETTORESULTAT

0 kr
169 550 kr

Förändring på värdepapper
ÅRETS NETTORESULTAT

0 kr
183 009 kr
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Sammanfattning av Gestriklands Fotbollförbunds representantskap 2018-11-15
21 föreningar var närvarande med rösträtt, totalt deltog 33 personer på mötet som genomfördes på Scandic
Väst i Gävle.
Ingen motion var inlämnad till mötet.
Mötet beslutade:
• att w.o. tillåts i damer div.3 från säsongen 2019 enligt samma regel som gäller i alla seniorserier, förutom div.4 herrar
• att ändra i bestämmelserna för kvalspel från div.5 och 6 enligt TK:s förslag
• att inte gå vidare med samarbete kring herrar div.4 från säsongen 2020.
• att fortsätta samarbetet med Hälsinglands FF kring länsmästarfinaler.
• att fastställa tävlingsföreskrifterna för damer div.2 Norrland
• om seriesammansättningen av distriktsserierna, enligt sida 21 i verksamhetsberättelse 2019
• att bifalla TK:s förslag på seriesammansättning för damer div.2
• att bifalla TK:s förslag på seriesammansättning av damer div.3, görs i februari 2019
Säsongsplaneringen för distriktsserierna 2019 fastställdes:
Herrar

Vårsäsong

Omgångar

(11 veckor)

Div. 4
Div. 5

26/4–2/7
28/4–4/7

Div. 6
Damer

Omgångar

(9 veckor)

13
13

2/8–29/9
4/8–28/9 kl.15.00

27/4–29/6

10

10/8–28/9 kl.11.00

8

Vårsäsong

Omgångar

Höstsäsong

Omgångar

(10 veckor)

7/5–2/7

9
9

(8 veckor)

(9 veckor)

Div. 3

Höstsäsong

(8 veckor)

9

6/8–24/9

9

Spelfria dagar 2018 – 15/5, 19/6 och 21/8
Inga matcher i distriktsserierna ska spelas dessa datum.
Spelrogrammen skall skickas ut i mitten av januari och föreningen har fram till spelordningsmöte i februari att
planera sina matcher.
GFF TK kallar till ett spelordningsmöte i samband med utskicket av serierna, detta skall genomföras i mitten av
februari. Vid spelordningsmötet fastslås seriernas matcher tillsammans med representanter från lagen i serien,
TK och DK.
Mötet gästades av Johnny Gustafsson, GFF:s valberedning, som informerade om valberedningens arbete samt
vädjade till föreningarna att inkomma med förslag på kandidater till årsmötet 2019-03-06.
En summering av säsongen 2018 gjordes av Anders Nordén kring vad som händer inom fotbollen och futsalen i
distriktet.
Mötet avrundades med ett antal punkter inför SvFF:s representantskap samt nyheter i SvFF:s tävlingsregler
2019, dessa gick Lasse Carlson igenom och redogjorde för.
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Seriesammansättningen fastslogs för spelåret 2019

Herrar

Division 4, 1x12 lag
Hille IF
Årsunda IF
Brynäs IF/FK
Hofors AIF
IK Huge
Norrsundets IF
Stensätra IF
Forsbacka IK
Valbo FF 2
Ockelbo IF
Hagaströms SK
Åbyggeby FK

Division 5, 1x12 lag
3
3

Kv

5

Brynäs IF/FK 2
Järbo IF
Österf IF/Hedesunda IF
Gävle GIK/FK
Älvkarleby IK
Hille IF 2
Årsunda IF 2
Helges IF
Torsåkers IF 2
Storviks IF
Sandvikens IF Int. (lag 2)
Åshammars IK

Division 6, 1x10 lag
Kv

4
Kv
Kv

Stensätra IF 2
Hofors AIF 2
Sandvikens AIK/FK 2
Högbo AIK
BK Legend
Gårdskär GoIF
IK Huge 2
Ockelbo IF 2
Forsbacka IK 2
Skutskärs IF/FK

6
6

Fastställs senare

Division 7
Älvkarleby IK 2
Norrsundets IF 2
ÖfIF 2/Hedesunda IF 2
Sandvikens IF Int.2 (lag 3)

6

Damer
Fastställes senare

Division 2 Damer, SN

Div. 3 Damer 1x ? lag

IF Team Hudik
Skutskärs IF/FK
Edsbyns IF FF
Iggesunds IK
Stensätra IF
Valbo FF
Moheds SK
Gefle IF FF 2
Bollnäs GIF FF
Sandvikens IF 2

IK Huge
Valbo FF 2
IK Sätra
Årsunda IF
Hille IF 2
Hofors AIF
Norrham
Hagaströms SK
Skutsk. IF 2/Älvkarleby IK

3
3
3
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Division 4 Damer ?
2

Kv

5
Kv

7
7

23

24

25

Serietabeller 2018

26

27

28

29

30

31

32

DM Damer slutspel
Semifinaler
Hille IF – Sandvikens IF
IK Sätra – Gefle IF FF
Final
Sandvikens IF – Gefle IF FF

0–3
0–1
0–2

DM slutspel – Flickor 17
Final
Hille IF – Sandvikens IF

0-1

DM Herrar slutspel
DM slutspel – Flickor 16
Final
Valbo FF – Sandvikens IF

1-0

1/16-dels finaler
Ockelbo IF – Gävle GIK FK
Åbyggeby FK – Älvkarleby IK
1/8-dels finaler
Gävle GIK FK – Hofors AIF
Åbyggeby FK – IK Huge
Kvartsfinaler
Gävle GIK FK – Årsunda IF
Brynäs IF FK – Sandvikens IF
IK Huge – Hille IF
Sandvikens AIK FK – Valbo FF
Semifinaler
IK Huge – Sandvikens IF
Årsunda IF – Sandvikens IF
Final
Sandvikens IF – Valbo FF
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0–1
4–0
1–0
2–3
2–5
0–4
1–0
0–2
0–10
2–5
3–1

DM slutspel – Pojkar 19
Semifinal
Sandvikens AIK FK – Sandvikens IF
Sandvikens IF – Gefle IF FF
Final
Sandvikens IF – Torsåkers IF

6-1

DM slutspel – Pojkar 17

DM slutspel – Flickor 15
Semifinal
Hille IF – Högbo AIK
Sandvikens IF – Valbo FF/Hagaströms SK
Final
Sandvikens IF – Hille IF

GFF-cupen slutspel – Flickor 14
Semifinal
Strömsbro IF – Hille IF
Sandvikens IF – Valbo FF
Final
Sandvikens IF – Hille IF

0–2
3–2

2-3
6-5
1-2

6–0
2–0
0-4

Semifinal
Sandvikens IF – Hille IF
Sandvikens IF – Gefle IF FF
Final
Sandvikens IF – Sandvikens AIK FK

4-0
4-1
6–0

DM slutspel – Pojkar 16
Semifinal
IK Huge – Sandvikens IF
Gefle IF FF – Strömsbro IF
Final
Gefle IF – IK Huge

6-5
8-0
2–1

DM slutspel – Pojkar 15
Kvartsfinal
Sandvikens AIK FK – IK Huge
Brynäs IF FK – Hagaströms SK
Sandvikens IF – Gävle GIK FK
Semifinal
Gävle GIK FK – Hille IF
Brynäs IF FK – IK Huge
Final
Hille IF – IK Huge
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2–7
3-0
0–1
0-3
0-9
1-8

GFF-cupen slutspel – Flickor 13
Semifinal
Sandvikens IF – Valbo FF
IK Huge – Hagaströms SK
Final
Hagaströms SK – Sandvikens IF

4–2
1–2
4–3

GFF-cupen slutspel – Pojkar 14
Kvartsfinal
Hille IF – Gävle GIK FK
IK Huge Röd – Sandvikens AIK FK
Hagaströms SK – Sandvikens IF
IK Huge Vit – Gefle IF FF
Semifinal
Gefle IF FF – IK Huge Röd
Sandvikens IF – Hille IF
Final
IK Huge Röd – Hille IF

GFF-cupen slutspel – Pojkar 13
Semifinal
Sandvikens AIK FK – Strömsbro IF
Hofors AIF – Sandvikens IF
Final
Sandvikens IF – Sandvikens AIK FK

3–0
3-4
1–6
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4-2
3–2
1–2
0-3
2-4
1-2
2-4
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37

DM Futsal ungdom

SM Futsal regionalt gruppspel
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DM segrare Fotboll 2018
Dam – Gefle IF FF

Herr – Sandvikens IF
Pojkar 19 – Sandvikens IF

Flickor 17 – Sandvikens IF

Pojkar 17 – Sandvikens IF

Flickor 16 – Valbo FF

Pojkar 16 – Gefle IF FF

Flickor 15 – Hille IF

Pojkar 15 – IK Huge

GFF-cupen Fotboll 2018
Flickor 14 – Hille IF

Pojkar 14 – Hille IF

Flickor 13 – Hagaströms SK

Pojkar 13 – Sandvikens AIK FK

Länsmästare fotboll 2018
Herrar div.4 – Torsåkers IF

Damer div.3 – Bollnäs GIF FF

Herrar div.5 – Åbyggeby FK

Herrar div.6 – Sandvikens IF International

DM segrare Futsal 2018
Flickor 15 – Hille IF

Pojkar 15 – IK Huge

Flickor 17 – Sandvikens IF

Pojkar 17 – Sandvikens AIK FK
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