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Hälsinglands Fotbollförbunds årsmöte
Tisdag den 20 februari 2020 kl. 18.30
CFL, Söderhamn
Föredragningslista
Inledning
1
Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd.
2
Fråga om mötets behöriga utlysande.
3
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4
Val av två protokolljusterare samt rösträknare.
5
Behandling av:
a) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste kalenderåret.
b) styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste kalenderåret.
c) representantskapets rapport för det senaste kalenderåret.
6
Revisorernas berättelse.
7
Fastställande av balansräkning per den 31 december och beslut i anledning
av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9
Val på ett år av SDF-ordförande.
10
Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år.
(I tur att avgå: Kenneth Carlsson, Kjell Westlund, Lars Viklund)
Fyllnadsval av en styrelseledamot för en tid av ett år: Ledamot Sara Humla har
begärt utträde ur styrelsen sedan senaste årsmötet,
11
Val på ett år av två revisorer jämte två suppleanter.
12
Val av ordförande samt fyra övriga ledamöter i valberedningen.
13
Val av HFF-ledamot i SvFF:s representantskap jämte personlig suppleant.
14
Val av ombud jämte suppleanter till SvFF:s årsmöte.
15
Val av ombud till DF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter.
16
Fastställande av arbetsplan för innevarande kalenderår.
17
Fastställande av budget för innevarande kalenderår.
18
Behandling av förslag som väckts av styrelsen.
19
Behandling av motioner som kommit styrelsen tillhanda senast 1 december.
20
Redogörelse för de ärenden som skall förekomma på SvFF:s årsmöte.
Avslutning
Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras, om den inte finns upptagen på
dagordningen för mötet. Förening får utse högst två ombud, vilka skall vara
röstberättigade medlemmar i föreningen.
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Föreningar tillhörande Hälsinglands Fotbollförbund och anslutna till Svenska
Fotbollförbundet 2019-12-31
Förening
Alfta GIF Fotboll
Arbrå BK
Aryana IF Bollnäs
Bergsjö IF
Bjuråkers GIF
Bollnäs GIF FF
Bollnäs Kurd IF
Delsbo IF
Edsbyns IF FF
Enångers IK
Forsa IF
Färila IF
Föne IK
Hassela IF
Hennans IK
Holmsvedens AIK
Hudiksvalls Förenade FF
Hudiksvalls SK
Hällbo IF
Högs SK
IF Norränge
IF Team Hudik
IFK Bergvik
IFK Gnarp
IFK Söderhamn
Iggesunds IK
IK Hälsingbocken
Ilsbo SK
Järvsö BK
Jättendals IF
Kilafors IF

Röster
1
2
1
2
1
3
2
2
3
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
3

Förening
Korskrogens IK
Landafors SK
Ljusdals IF
Ljusne AIK FF
Långheds IF
Marma IF
Moheds SK
Njutångers IF Fotboll
Norrala IF
Norrbo IF
Norrfjärns IF
Näsvikens IK
Ramsjö SK
Rengsjö SK
Sandarne SIF
Strands IF
Strömsbruks IF
Stugsunds IK
Söderala Allmänna IK
Söderhamns FF
Tallåsens IF
Trönö IK
Vallsta IF
Wallviks IK
Växbo IF

Röster
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
2
2
3
1
2
2
2
1
2
1
1
1

Antal föreningar 56

Antal röster 85

Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd som har upprättats 31 december föregående
kalenderår av SvFF:s förbundsstyrelse för tiden 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
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Hälsinglands Fotbollförbunds styrelse
får härmed avgiva berättelse över verksamheten under 2019 varmed det 102:a
verksamhetsåret avslutas.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande
Dan Jonsson, Söderhamn
Vice ordförande
Kjell Westlund, Bollnäs
Ledamöter
Kenneth Carlsson, Bollnäs
Sara Humla, Hudiksvall (t o m 10/10 2019)
Brita Östlund Äng, Hällbo
Örjan Larsson, Bollnäs
Lars Viklund, Trönö
Adj.
Therese Fagerhov, Söderhamn
Sekr o ek.ansv i styrelsen
Hedersledamot

Andreas Göransson, Bollnäs
Carl Fredrik Spansk, Söderhamn

Följande utskott, kommittéer m.m. har fungerat under året.
Tävlingskommitté

Adj.
Domarkommitté

Ordf. Kenneth Carlsson, Bollnäs
Kenneth Andersson, Hudiksvall, Christer Stridh,
Hudiksvall, Brita Östlund Äng, Hällbo,
Per Kallerhult, Ljusne, Ola Olsson, Gävle,
Anneli Wiman, Ljusne, Zandra Persson, Ljusdal,
Pelle Lindberg, Hudiksvall, Malin Hedqvist, Ljusdal
Carl Fredrik Spansk, Söderhamn,

Adj.

Ordf. Dan Bergh, Söderhamn
Kjell Westlund, Bollnäs, Michaela Guirguis,
Söderhamn, Håkan Lindqvist, Enånger, (t o m 27/3
2019) Rickard Kjellin, Järvsö, (t o m 27/3 2019) Tomas
Wiberg, Hudiksvall.
Anders Magnusson, Ljusne

Steg 1 ansvarig
Ansvarig damdomare

Rickard Kjellin, Järvsö
Michaela Guirguis, Söderhamn

C4 coach

Dan Bergh, Söderhamn

C5 coach

Håkan Lindqvist, Enånger, (t o m 27/3 2019)
Anders Magnusson Ljusne

Distriktsinstruktör
SvFF

Mats Eriksson, Hudiksvall, Robert Ahlman, Bollnäs,
Rickard Kjellin, Järvsö, Per Jansson Sundsvall, Kari
Nykänen Hudiksvall

Återbudsansvarig

Anders Magnusson, Ljusne

Futsalansvarig

Anders Magnusson, Ljusne
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Utbildningsansvarig
Domare

Håkan Lindqvist, Enånger (t o m 27/3 2019)

Disciplinutskott

Ordf. Ola Olsson, Gävle
Kenneth Carlsson, Bollnäs, Per Kallerhult, Ljusne,
Christer Stridh, Hudiksvall, Kenneth Andersson,
Hudiksvall

Fotbollskommitté

Adj.

Ordf. Therese Fagerhov Söderhamn,
Per Svensson, Söderhamn, Olof Forsvik, Hudiksvall,
Madelen Björk, Stugsund Erika Hansson, Hudiksvall,
Stefan Lindqvist, Ljusdal, Göran Stålberg Hälsingmo
Alexander Blom, Söderhamn,

Utbildningsansvarig

Alexander Blom, Söderhamn

Distriktslagsansvarig

Alexander Blom, Söderhamn (flickor och pojkar)

Distriktsinstruktörer
målvakter

Dan Hagman, Hudiksvall

Barn– och ungdomsansvarig

Alexander Blom, Söderhamn

Nationell Fotbollsutbildare (NaFU) Christian Fagerhov, Edsbyn
SvFF
Spelarutbildare, pojkar
flickor

Alexander Blom, Söderhamn
Alexander Blom, Söderhamn

Förbundskaptener
F-02 Anders Henriksson & Göran Stålberg
F-03 Alexander Blom
F-04 Madelen Björk
F-05 Örjan Oscarsson & Anette Hellström
P-02 Magnus Jonsson
P-03 Fredrik Rosén
P-04 Kenneth Larsson
P-05 Tobias Pettersson & Viktor Roos
Materialansvarig
Distriktslag

Börje Andersson, Söderhamn

Skolansvarig

Therese Fagerhov, Söderhamn

Grassrootskommitté

Ordf. Lars Viklund, Trönö,
Josephine Andersson, Näsviken, Kenth Sandqvist,
Söderhamn, Nicklas Johansson, Sandarne, Hans Olov
Wernersson, Järvsö, Örjan Larsson, Bollnäs
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Anläggningsansvarig

Mats Olsson, Söderhamn

Evenemangsutvecklare

Brita Östlund – Äng, Hällbo

Personalansvarig

Dan Jonsson, Söderhamn

Informationsansvarig

Andreas Göransson, Bollnäs

Revisorer

Guy Pernersten, Söderhamn, Mats Tjernberg, Söräng

Revisorssuppleanter

Tony Croon, Bollnäs, Christer Widén, Segersta

Valberedningen

Roland Hedlund, Rengsjö, Gunnar Jonsson, Söderala

Kansli

Andreas Göransson, Bollnäs, kanslichef
Anders Magnusson, Ljusne, domare / tävling
Alexander Blom, Söderhamn, Fotbollsutvecklare /SU

HÄLSINGLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS STYRELSE

Dan Jonsson
ordförande
Söderhamn

Kjell Westlund
vice ordförande
Bollnäs

Brita Östlund Äng
Hällbo

Örjan Larsson
Bollnäs

Kenneth Carlsson
Bollnäs

Lars Viklund
Trönö

Sara Humla
Hudiksvall
t o m 10/10 –19

Ledamot vid Svenska Fotbollförbundets representantskap 2019 var Kenneth Carlsson.
Ombud vid Svenska Fotbollförbundets årsmöte 2019 var Dan Jonsson och Kenneth Carlsson
Styrelsen har under året haft 11, tävlingskommittén 9, disciplinutskottet 18,
domarkommittén 6, Grassrootskommittén 4 och fotbollskommittén 4 protokollförda
sammanträden.
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Tävlingskommittén
Tävlingskommittén (DTK) har haft 9 möten under året. DTK har också genomfört två
spelordningsmöten och deltagit i ett ungdomsmöte. DTK ledamöter har deltagit i SvFF:s
bestraffnings- och tävlingskonferenser. DTK har behandlat ett tävlingsärende. DTK har haft
tre möten med Gästriklands FF:s tävlingskommitté.
Ljusdals IF:s damer spelade i Div. 1 Norra Svealand under säsongen och slutade 5:a. IF Team
Hudik spelade i Div. 1 Norrland och slutade 10:a.
I herrfotbollens div. 2 Norra Svealand blev Hudiksvalls Förenade FF blev 5:a.
I Div. 2 Södra Norrland damer blev Edsbyns IF FF 3:a, Bollnäs GIF FF 8:a, Moheds SK 9:a
och Tallåsens IF 10:a.
Div. 3 Damer har spelats i samarbete med Medelpads FF och Gestriklands FF. Näsvikens IK
blev 2:a, IF Team Hudik 2 5.a och Bergsjö IF 7:a i serien tillsammans med MFF. I serien
tillsammans med GFF blev Ljusne AIK FF 5:a, Kilafors IF 6:a och Bollnäs GIF FF 8.a.
I div. 3 Mellersta Norrland Herrar blev Iggesunds IK 3:a och Söderhamns FF 8.a. I div. 3
Södra Norrland blev, Bollnäs GIF FF 4:a och Rengsjö SK 5:a.
I div. 4 herrar segrade Edsbyns IF FF och spelar därmed i div. 3 nästa år.
I kvalet till div. 3 herrar segrade Delsbo IF och tar därmed klivet upp till div. 3 nästa år.
Hudiksvalls Förenade FF vann med 5-4, efter straffar, mot Bollnäs GIF FF i senior DM för
herrar.
IF Team Hudik vann damernas DM för seniorer med 2-1 mot Edsbyns IF FF.
Senior DM spelades som gruppspel och därefter utslagsturnering med goda erfarenheter.
Antalet ungdomslag från 12 år och upp till 19 år spelande i distriktets pojk- och flicktävlingar
var 84 st, varav 38 pojk- och 21 flicklag i åldern 13-19, 18 pojk- och 9 flicklag i åldern 12 år
med spelprogram utan resultatrapportering eller poolspel.
DTK arrangerade under året 12 ungdomscuper, DM för P/F 13-18 år.
Denna säsong har vi haft seriespel tillsammans med Gästrikland i F17, F15, P16, P17.
I SM F17 mellersta Norrland blev IF Team Hudik 5:a av 10 lag.
I SM F17 norra Svealand blev Bollnäs GIF FF/Kilafors IF 9:a av 10 lag.
I P17 Div.1 Region 5 blev Strands IF 12:a av 14 lag.
I P16 nationell grupp 7 blev Strands IF 6:a och Stugsunds IK 7:a av 9 lag.
I P16 nationell B7 blev Strands IF 1:a av 5 lag.
I Ligacupen U17:2 blev Hudiksvalls Förenade FF 3:a av 4 lag.
I Ligacupen U17 B1 blev Hudiksvalls Förenade FF 1:a av 5 lag.
I Svenska Cupen herrar förlorade Hudiksvalls Förenade FF mot Gottne IF i omgång 1.
IF Team Hudik förlorade sin match mot Kovlands IF i omgång 1 i damernas Svenska Cup.
Seriesegrarna i div.3 damer, 4-6 herrar spelade match mot respektive segrare i samma
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divisioner i Gästrikland för att utse en Länsmästare. Tyvärr blev två av dessa matcher
inställda.
Div.3 dam är IK Huge länsmästare efter seger mot Näsvikens IK IF FF 2.
I div.5 herrar var det 2-2 efter full tid mellan Helges IF och Marma IF. Helges IF vann efter
straffar med 8-7.
Ovan är några resultatredovisningar av den gångna säsongen
Per Kallerhult
Sekreterare DTK

Övre raden: Sofie Wixner, Nicklas Sällvin, Anna Skärpe, Greta Wickström, Litéa Karlsson, Malva
Andersson, Linn Persson, Mi Skoglund, Patrik Melin
Nedre raden: Mathilda Gustafsson, Alicia Dahlgren, Malin Jonsson, Lina Walther, Sandra Frank, Elin
Åslund & Caroline Andersson

Disciplinutskottet
Under året har disciplinutskottet haft 18 möten där 41 bestraffningsärenden har behandlats.
De 41 bestraffningsärendena fördelar sig enligt följande.
- 19 fall av invektiv/osportsligt uppträdande har behandlats.
- 9 fall av annan otillbörlighet, ofredande/gruff har behandlats. Av dessa föranledde 1
fall inte något ytterligare straff förutom den automatiska.
- 9 fall av brutalt spel har behandlats.
- Två fall av våld har behandlats.
- Två fall avskrivet på grund av formaliafel.

Per Kallerhult
Sekreterare
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Grassrootskommittén
Kommittén har under året haft följande sammansättning: Lars Wiklund ordförande, HansOlov Wernersson sekreterare, ledamöter Josephine Andersson, Örjan Larsson, Kenth
Sandqvist samt Nicklas Johansson. Anna Lena Backlund har även deltagit i arbetet med
Fotbollsskolan
Kommittén har under året genomfört 4 protokollförda sammanträden.
Anna-Lena Backlund och Josephine Andersson har ansvarat för Svenska Fotbollförbundets
Fotbollsskola. De har gjort ett bra arbete med föreningskontakter och administration av
fotbollsskolan. Antalet arrangerande föreningar var även i år 13 st. Antalet deltagare har ökat
till 907 st. jämfört med 770 st. föregående år. Fotbollsskolor arrangeras även av föreningar i
egen regi, så antalet fotbollsskolor som anordnas är i Hälsingland är fler än 13.
Arbetet med Månadens spelare har fortsatt uppmärksammats i våra fyra lokaltidningar. Vi har
under året presenterat månadens spelare och domare. Vi har även nyttjat utrymmet i
tidningarna att profilera Hälsinglands Fotbollsförbunds verksamhet.
Grassrootskommittén har uppdraget att informera och introducera Fotboll Fitness för
Hälsinglands föreningar. Fotboll Fitness är en träningsform som passar alla oavsett ålder,
fotbollserfarenhet eller fysisk form. Fotboll Fitness kan definieras som organiserad
spontanfotboll. Träningen kräver ingen tidigare fotbollsbakgrund och spelas på en mindre
plan där all träning genomförs med boll. Fokus ligger på att förbättra hälsan på ett roligt och
socialt sätt utan fokus på att vinna. Planer finns att arrangera sammandrag runt om i
Hälsingland under 2020 där de olika föreningarna kan möta varandra under avslappnade
former.
Futsal är en växande sport i Sverige där flera distrikt har olika serier och arrangemang. I
Hälsingland har intresset inte varit lika stort. Vi har påbörjat ett arbete med att undersöka
intresset för Futsal och har förhoppningar om arrangemang i Futsal under 2020.
Lars Viklund,
ordförande, Grassrootkommittén.

Sandarne SIF, Hälsingemästare futsal herrar.
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Fotbollskommittén
Sammanfattning kring året
Hälsingemodellen
Modellen för vår distriktsverksamhet känns inarbetad, och vi känner oss mycket positiva då, i
enlighet med SvFF riktlinjer för fotbollsutveckling - Spelarutbildning – En Helhet - känner
vi att vi ligger helt rätt i vårt tänk och vårt upplägg vilket känns glädjande. Hälsingemodellen
är en möjlighet för våra ungdomsspelare att få ett extra fotbollspass i veckan under
vinterhalvåret, och att kunna spetsa sina fotbollskunskaper, och ses som en viktig
fortbildningsmiljö både för våra spelare och ledare inom hälsingefotbollen. Under året har
cirka 120st unika flickor födda mellan 2002-2005 deltagit i modellen. På pojksidan är siffran
cirka 200st unika deltagare för samma ålderskategori.
Ungdomsfotbollen
1 januari 2019 började de nya spelformerna för barn- och ungdomsfotbollen i Sverige att
gälla. Vi har nu kört enligt dem i tre år och vi ser mängder av positiva effekter i distriktet.
Under 2019 har vi genomfört spelformsutbildningar för strax över 250 ledare runtom i
Hälsingland. i har fortsatt med Matchvärdar på alla våra barn- och ungdomsmatcher.
Det har under året spelats runt 1300 barn- och ungdomsmatcher i distriktet och vi ser att det
gett otroligt positiva effekter på matchmiljöerna för våra barn, ungdomar och alla våra
fantastiska unga domare, så stor eloge till alla er som är med och bidrar till detta.
Utbildning
SvFFs barn- och ungdomstränarutbildningar har även i år resulterat i en bra bit över 100
utbildade tränare inom distriktet. Vi har ungefär 30% kvinnor på tränarutbildning C vilket är
en väldigt bra siffra. Utmaningen framöver är att få fler kvinnor som går nästa steg.
Vi har under året haft ett fortsatt bra samarbete med SISU Idrottsutbildarna i att genomföra
fortbildningar, sammankomster och verksamheter som utvecklar ledare, spelare och styrelser i
vårt distrikt.
Vi har bland annat tillsammans anordnat en uppstartsdag för Plus 10 000 – SvFFS initiativ för
att få fler kvinnor som leder inom fotbollen – i Orbaden. Detta utmynnade i ett nätverk med
50-talet kvinnor inom fotbollen som vi kommer anordna nätverksträffar och aktiviteter för
under 2020.
Vi i Fotbollskommittén vill rikta ett stort TACK till alla er föreningar, ledare och spelare för
ett gott samarbete under året, ni är fantastiska!

//Fotbollskommittén genom Therese Fagerhov Ordf. Fotbollskommittén
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Distriktslagsverksamhet, flickor
År 2019 känns som det året som vår verksamhet har tagit ännu ett kliv i rätt riktning.
Hälsingemodellen har rullat på över vintermånaderna med ett avslut i slutet av februari för att
sedan dra igång igen i oktober. Hälsingemodellen betraktas fortfarande vara ett bra
komplement till den ordinarie föreningsträningen.
2019 välkomnade vi in våra 05:or i Hälsingemodellen. En välbesökt uppstart i maj på
naturgräs i Stugsund med cirka 45st spelare. Denna årgång är relativt liten till antalet spelare
då vi 2019 endast hade fyra lag i seriespel. 05:orna kommer att ledas av ett rutinerat ledarteam
bestående av: Örjan Oscarsson, Anette Hellström och Jörgen Hedquist. Detta team har jobbat
ihop tidigare och har bland annat haft en framgångsrik resa med våra 01:or.
Våra 04:or har haft det stora aktivitetsåret med mängder av sammankomster i olika former.
Fortsatt bra uppslutning på Hälsingemodellen under våren (jan-mar) men något sämre närvaro
under hösten (okt-dec). De flesta i denna årskull har andra idrotter vilket vi såklart från
fotbollens sida tycker är positivt.
På årets Hälsingeläger i Bergsjö deltog cirka 25st flickor. På lägret fick spelarna bland annat
en första lektion i löpteknik kopplat till fotboll. Hur du kan bli snabbare som fotbollsspelare?
Spelarna fick också träna fotboll och spela internmatch.
Året inleddes med att spela dubbla träningsmatcher mot Gestrikland i mars på ett snöigt Sörby
IP. Dessa matcher blev en tuff erfarenhet för våra flickor.
Innan Hälsingelägret spelade flickorna bland annat en träningsmatch mot Bollnäs GIF F-03.
En match som var oerhört bra genomförd och bjöd stundtals på fantastiskt spel från
Hälsingeflickorna, vilket visar att lite träning och tydlighet kan leda till ett bra resultat.
I början av juni träffades flickorna återigen för ytterligare ett läger inför sommarens
utvecklingsläger i Halmstad och Leksand. Efter detta övernattningsläger tog förbundskapten
Madelen Björk och tränarna Tobias Pettersson och Oskar Englin ut en trupp på 16st spelare
till Halmstad och cirka 20st spelare till Lägret i Leksand. De båda utvecklingslägren bjöd på
bra förutsättningar för både spelare och ledare och viktiga lärdomar inför framtiden.
Våra 03:or med förbundskaptenerna Alexander Blom, Madelen Björk och Oskar Englin har
även dom haft en rad samlingar under 2019. I månadsskiftet mars-april spelades den årliga
Gestrike Cupen i Gävle. Där fick flickorna möta på ett tufft motstånd. Tre tuffa matcher mot
Södermanland, Stockholm och Örebro Län gav tillslut en uddamålsseger mot Örebro. Ett
perfekt avslut på denna träningsturnering.
I oktober spelade flickor -03 Cup Kommunal i Sundsvall. På ett kylslaget NP3 Arena
förlorade flickorna tyvärr både matcherna och blev därmed utslagna ur turneringen.
Vi har haft ett antal spelare som under 2019 fick chansen att finnas med i blågula
sammanhang. Lisa Hillberg (Ljusdals IF), Litéa Karlsson (IF Team Hudik) och Freweyni
Tewelde (Ljusdals IF) har samtliga fått möjligheten att göra ordinarie landslagsläger under
året.
I det stora hela ett positivt fotbollsår på flicksidan. Vi ser också en glädjande trend i antal lag i
de yngre åldrarna. Nu är det upp till oss som förbund att stödja våra föreningar i deras
fantastiska arbete för att bland annat behålla spelarna längre i fotbollsfamiljen.
Alexander Blom

12

Distriktslagsverksamhet, pojkar
Hälsingemodellen är fortfarande ett viktigt inslag i våra pojkars fotbollsutveckling vilket vi
inte minst märker på antalet spelare som kommer på våra samlingar. Målet med denna
verksamhet är att kunna ge våra spelare en så bra fotbollsutbildning som möjligt under
vintertid. Detta tar pojkarna verkligen på allvar och numerären på våra träffar är fantastiskt
bra. Vi har även under året fått dit fler föreningstränare än tidigare på våra samlingar vilket vi
upplever som oerhört positivt.
Våra 04:or har satt igång på allvar. Året inleddes med en bra representation i
Hälsingemodellen med ett snitt på cirka 40st spelare per träningstillfälle under våren. I mars
var det dags för 20st spelare att dra på sig den gröna HFF-tröjan för första gången. Ett
dubbelmöte mot Gestrikland i ett kallt och snöigt Gävle. Båda matcherna slutade med två
förkrossande förluster och svaga prestationer.
Därefter väntade Stugsunds IK P16 för en träningsmatch i april. Denna gång var prestationen
och insatsen betydligt bättre och pojkarna visade en helt annan glöd och inställning.
I slutet av maj var det dags för årets Hälsingeläger denna gång i Bergsjö. Ett tredagars
utbildningsläger för våra spelare och ledare. Där deltog cirka 50st pojkar födda 2004.
Helgen efter hälsingelägret var det dags för ett sista övernattningsläger som en förberedelse
inför sommarens båda utvecklingsläger. Efter detta läger tog förbundskapten Kenneth Larsson
tillsammans med tränarna Fredrik Rosén och Linus Ringman ut 16st spelare till lägret i
Halmstad och cirka 20st spelare till lägret i Leksand.
Under båda dessa läger genomförde spelarna många lysande prestationer ute på planen. Under
utvecklingslägret i Halmstad stod gänget för en fullkomligt briljant insats i den andra matchen
mot Ångermanland. Spelarna följde matchplanen på ett bra sätt och presterade stundtals en
fantastisk fotboll. Oerhört glädjande för både spelare, ledare och publik. Även insatserna på
lägret i Leksand var mycket bra.
Våra 03:or med Förbundskaptenerna Fredrik Rosén, Johan Jonsson och Linus Ringman har
även dom haft ett händelserikt år. Pojkarna har även spelat den årliga Gestrike cupen där vi
detta år fick möta ett oerhört svårt motstånd med bland annat dubbelmatcher mot Stockholm.
Bra insatser och bra prestationer och en bra utbildningsmiljö med tuffa matcher får
sammanfatta årets Gestrike Cup. Inför Distriktspojkturneringen i november så samlade vi
spelarna ett antal gånger med bland annat en träningshelg på Norrala IP. Där fick laget även
spela en träningsmatch mot Norrala IF:s seniorlag. Denna match var perfekt utförd och gav
laget mersmak inför turneringen i Sundsvall.
När det väl var dags för Distriktspojkturneringen på NP3 Arena så blev detta tyvärr en trist
erfarenhet för våra spelare och ledare. Laget förlorade båda matcher med stora siffror.
Matchen mot Medelpad slutade hela 0-11 och matchen mot Ångermanland slutade 0-5.
Tobias Pettersson har tillsammans med Viktor Roos och Oskar Englin rullat igång
verksamheten för våra 05:or. Intresset och engagemanget från föreningsledarna och spelarna i
denna årskull är mycket stort. Uppstarten för Hälsingemodellen i maj lockade hela 90st
spelare. Intresset har fortsatt under hösten och vintern med ett snitt på mellan 30-40st spelare
varje helg på Hälsingemodellen. Året avslutades med en Hälsingemodell Special där vi bjöd
in en expert i ämnet löpteknik. Johanna Robertsson med stor erfarenhet som
elitfotbollsspelare och som nu är utbildad löpcoach fick köra ett praktiskt pass med våra
spelare och ledare.
Alexander Blom
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Domarkommittén
Under verksamhetsåret 2019, som var ett omtumlande år för domarkommittén, så bestod den i
början av året av följande medlemmar.
Dan Bergh, Håkan Lindqvist, Kjell Westlund, Tomas Wiberg, Rickard Kjellin, Micaela
Guirgius samt Anders Magnusson.
Under det första kvartalet så klev två av medlemmarna (Håkan och Rickard) av kommittén av
olika orsaker. Detta innebar ett stort ”tapp”, då de båda hade viktiga positioner som
utbildningsansvarig (Håkan) och rekryteringsansvarig och instruktör (Rickard). Trots dessa
avhopp så jobbade övriga på med de frågor som var prioriterade under våren som
ungdomsdomarutbildningar och steg 1 utbildningar.
Trots dessa avhopp så har kommittén ändå, med mycket stor hjälp av våra DI,
(distriktsinstruktörer) Rickard, Mats, Per, Kari och Robert, samt en ovärderlig hjälp av Anders
Östlund på ungdomsdomarutbildningarna lyckats att genomföra både steg 1 och steg 2
utbildningar och som tidigare nämnda ungdomsdomarutbildningarna. Ett stort tack också till
SISU idrottsutbildarna som organiserat barndomarutbildningarna så även de yngsta har
utbildade domare till sina matcher.
Kommittén har haft 6 möten under säsongen + klassificeringsmötet på distriktsdomarkursen.
Det första som hände under året var distriktsdomarkursen som i år var belägen i Bollnäs med
Martin Strömbergsson som gästföreläsare. Antalet domare var likartat det vi hade under
fjolåret med dryga 40 domare på plats. Därtill ska läggas domare som valde att gå
utbildningen på annan ort samt regiondomaren Robert Ahlman.
Under våren så tappade vi fart i våra åtaganden med att utbilda ungdomsdomare samt att
utbilda steg 1 domare. Detta beroende på avhoppen från kommittén då arbetsbelastningen
blev aningen stor för några av oss. Vi repade dock mod och fick till bra utbildningar sent
omsider. 17 stycken domare genomförde steg 1 utbildningen och merparten av dessa
användes under hösten i seniormatcher. Som vanligt så var praktikdömningarna förlagda på
Hudik cup i juni månad.
Under året har också ett stort antal ungdomsdomare utbildats av Anders Östlund som har rest
genom hela Hälsingland och lärt unga domare vad domarskap och regler handlar om.
Robert Ahlman var som vanligt ensam representant från Hälsingland på regiondomarnivån,
De matcher som Robert dömde fick han som vanligt mycket höga betyg.
Han utmanas inför kommande säsonger av bla Pontus Östlin som genomförde steg 3
utbildningen under året med Christer Fällström från SvFF som handledare. Även Nils
Karlsson som under året var i Halmstad på elitpojklägret och dömde så bra att han genast togs
ut för steg 3 utbildning i Luleå i februari månad 2020.
På damsidan dök det upp några nya tjejer på steg 1 utbildningen (3 st) vilket var glädjande, då
vi annars i nuläget bara har en domare på damsidan, nämligen Julia Planeskog. Julia dömde
inte så många matcher under året, men hann ändå att ta steget upp och döma division 1 damer
ett flertal matcher.
Hälsingland har inte haft någon utbildad RDO (regional domarobservatör) under året. Dock så
har undertecknad haft ”dispens” att titta på division 2 och 3 domare vilket jag också har gjort
vid ett fåtal tillfällen.
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Tyvärr så fanns det ingen möjlighet för Hälsingland att skicka någon representant på CDK
(centrala domarkonferensen) eller rekryteringskonferensen i september månad.
Domarna har under året dömt knappt 2 000 uppdrag och inte en enda match har fått ställas in
p g a domarbrist. Detta tack vare ett hårt jobb av Anders Magnusson på kansliet samt alla
domare som alltid ställer upp för att matcherna ska kunna spelas.
Det blev under året en del skriverier angående påhopp på domare vilket gjorde att det blåste
litegrann under någon vecka. Tack och lov så lugnade det ner sig ganska fort och avslutningen
av säsongen blev lugnare än vanligt då kvalspelet ställdes in av HFF och inga tuffa matcher
spelades på blöta höstgräsmattor med trötta spelare.
Ingen domarkonferens kom till stånd under året vilket var synd då planeringen inför
kommande säsong kommer att behövas göras lite senare än vanligt, med allt vad det innebär.
Undertecknad meddelade också att han kommer att kliva av rollen som ordförande i DK till
årsmötet och även rollen som C4:a. Förslag på ny ordförande, som väljs av styrelsen efter
årsmötet, är Kari Nykänen och vald till ny C4:a är Robert Ahlman. Jag vill önska de båda ett
stort lycka till på deras uppdrag att driva den här viktiga verksamheten framåt.
Vad 2020 års utmaningar består av vet jag faktiskt inte. Men jag är helt övertygad att de
personerna som kommer att jobba i domarkommittén har som mål att göra det så bra som
möjligt för domarna och fotbollen i Hälsingland.
Dan Bergh
Ordförande domarkommittén
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Utmärkelser 2019
Under 2019 har inte mindre än sex föreningar inom Hälsinglands FF firat sina 100-årsjubileum.
Hälsinglands Fotbollförbund har närvarat och överlämnat minnestavla från HFF och en minnesgåva från
SvFF på de jubileum som vi bjudits in till.
Jubilarerna är:
Kilafors IF
Ljusne AIK
Stugsunds IK
Strömsbruks IF
Bergsjö IF
att mottaga på årsmötet: tavla + minnesgåva
Forsa IF
att mottaga på årsmötet: tavla + minnesgåva
*Svenska Fotbollförbundets förtjänsttecken i guld (utdelas på SvFF:s årsmöte 22 mars i Stockholm)
Rickard Flodin Strömsbruks IF
*Svenska Fotbollförbundets förtjänsttecken i silver
Torgny Ljungberg, Strömsbruks IF
*Hälsinglands Fotbollförbunds förtjänsttecken i guld
(utdelade i samband med Strömsbruks IF:s 100-årsjubileum 12/10 2019)
Rickard Flodin Strömsbruks IF, nr 425,
Torgny Strömberg Strömsbruks IF, nr 426
Adam Sandin Strömsbruks IF, nr 427
*Hälsinglands Fotbollförbunds förtjänstdiplom
Fredrik Hellberg Hudiksvalls Förenade FF, Sophie Höglund, IF Team Hudik,
Fredrik Sundfors, Strands IF
(utdelade i samband med Strömsbruks IF:s 100-årsjubileum 12/10 2019)
Stefan Nilsson Strömsbruks IF, Kicki Sandin Strömsbruks IF, Conny Karlsson Strömsbruks IF,
Camilla Jernberg Strömsbruks IF, Lars Löfgren Strömsbruks IF, Hans Krantz Strömsbruks IF
(utdelade i samband med Strömsbruks IF:s 100-årsjubileum 12/10 2019)
*Mittmedias Silverboll till bästa herre
Cihan Sener, Hudiksvalls Förenade FF
*Mittmedias Silverboll till bästa dam
Ellika Persson, Ljusdals IF
*Sixten Hedströms Ungdomsfonds pris
Lisa Hillberg, Ljusdals IF
*Hälsinglands Fotbollförbunds jubileumsfond
Färila IF
*Årets domare
Nils Karlsson, Näsviken
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Slutord och verksamhetsberättelse för Hälsinglands Fotbollförbund år 2019
SUMMERING AV FOTBOLLSÅRET 2019
I Hälsingland förfogar vi över 2,5 heltidstjänster på kansliet fördelat på tre personer.
Kanslichef har under 2019 varit Andreas Göransson. Anders Magnusson ansvarar för
domarfrågor och arbetar även med tävlingsfrågor. Alexander Blom är spelarutvecklare och
jobbar med utbildning av spelare och ledare, Hälsingemodellen och våra distriktslag. Vi har
samarbete med Therese Fagerhov, Per Svensson och Mats Olsson från RF-SISU. Vårt kansli
har under året tillsammans med SISU planerat och genomfört utbildningar för domare, tränare
och ledare. Tillsammans med Tävlingskommittén har kansliet administrerat serieverksamhet
för våra lag i distriktsserierna samt skött tillsättning av domare. Vår fotbollsutvecklare lägger
ner ett stort arbete inom Hälsingemodellen och bidrar till rekrytering och utbildning av alla
ungdomar som har ett fotbollsintresse. Distriktlagsverksamheten har fungerat bra under året
och vi har en strategi att ge många spelare möjlighet att delta i distriktslagen. Vi har under
2019 tagit ut spelare till två utvecklingsläger. Det traditionella i Halmstad och ett nytt
tredagarsutbildnings- och matchläger i Leksand. Tillsammans med unga spelare från Dalarna,
Gästrikland och Uppland fick våra ungdomar bra träning och fin matchmiljö. Ingen spelare
deltog på båda lägren utan det var ca 40 flickor och 40 pojkar som deltog för Hälsinglands
räkning.
Stort plus för Hälsinglands Fotbollförbunds del är att vi delar kanslilokaler med
idrottskonsulenter och administratörer på Gävleborgs Idrottsförbund och SISU. Vi delar till
exempel tjänsten som anläggningsansvarig och har ett gott samarbete som kan utvecklas
ytterligare i framtiden.
KVALET TOGS BORT
Fotbollssäsongen har förlängts något sedan vi för några år sedan införde de kvalmatcher som
ska genomföras efter det att distriktsserierna är avgjorda. Under 2019 löste sig upp- och
nedflyttningar utan kvalmatcher när det gäller division fyra. Däremot spelades kval som
planerat när det gällde femman. Strands IF2 besegrade Trönö och blir kvar i femman.
Tallåsen tog en plats i femman genom att besegra Alfta. Vid Repskapet 10 december
beslutades, efter en motion från Rengsjö SK, att Hälsinglands Fotbollförbund avslutar
systemet med kvalmatcher efter seriernas slut. Efter rösträkning beslutades att kvalen ska bort
ur distriktserierna. Tillsammans med Gästriklands Fotbollförbund infördes under 2019 ett
länsmästerskap i distriktsserierna. Första året innebar vissa problem vid genomförandet av
matcherna. Efter diskussion vid repskapet beslutades att försöksverksamheten fortsätter, men
matcherna ska spelas innan serierna sätter igång. Tävlingskommittén fick uppdraget att
tillsammans med Gästriklands FF utarbeta en ny form för länsmästerskapet.
VÅRA LAG I FÖRBUNDS- OCH REGIONALA SERIER
Damtvåan blir en regional serie 2020. Efter säsongslutet 2019 kommer serien att innehålla tre
hälsingelag 2020. Moheds SK, IF Team Hudik och Bollnäs GIF får möta sju
gästrikeföreningar. I damettan gjorde Ljusdals IF en stark avslutning med fem raka segrar och
slutade på femte plats. Herrlagen lyckades hålla sig kvar i trean och eftersom Delsbo kvalade
sig upp så får vi god representation 2020. Söderhamns FF, Rengsjö SK, Bollnäs och Edsbyns
IF FF har placerats i division tre Södra Norrland medan Iggesund IK och Delsbo IF kommer
att spela i division tre Mellersta Norrland. Hudiksvalls FF blir ensamt herrlag i division två
Norra Svealand.
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DISTRIKTSSERIERNA
Edsbyn vann den dramatiska slutspurten i fyran före Delsbo. Nu var Delsbo starka i kvalet till
trean och lyckades ta sig tillbaka till förbundsserien efter många år i fyran. Marma IF ångade
på i femman och får en ny chans att etablera sig i Hälsingeallsvenskan. Förre gången blev det
bara ett år. Enångers IK och Sandarne SIF gjorde också bra resultat i femman och följer
Marma upp i fyran.
Norrala IF och Strands IF2 toppade division sex Östra och Ljusdals IF och Tallåsens IF
division sex västra och den kvartetten återfinns i femman 2020.
UNGDOMSSERIERNA
Samarbete med Gästrikland på ungdomsserier är numera nödvändigt för att få till seriespel.
Efter att Norrham/Norrsundet dragit sig ur liksom Söderala AIK kom P 17 att bestå av endast
sex lag. Bollnäs GIF vann serien och Edsbyns IF kom femma. Strands IF spelade i nationella
serien i region 5 och hamnade på 12 plats. HuFF med spelare även från andra föreningar
deltog i ligacupen och slutade tvåa i gruppen efter segrarna Kubikenborgs IF. Ljusdals IF
startade i nationell serie P-19 men drog sig ur då det blev många matcher eftersom samma
spelare också deltog i seniorlaget. Strands IF och Stugsunds IK deltog i P-16 nationell grupp 7
och Strand fortsatte även i fortsättningsserien P-16 nationell B7. På flicksidan, F16/17, fanns
följande sju hälsingelag representerade: Edsbyns IF FF, Iggesunds IK, IF Team Hudik,
Kilafors IF/Bollnäs GIF FF, Bergsjö IF, Näsvikens IK och Arbrå BK. De deltog i en
gemensam serie med Gästriklands FF. Segrade i serien gjorde IK Huge. Flickor 15 år samlade
13 lag varav fyra kom från Hälsingland. Norrala IF slutade trea och sedan följde Ljusdals IF,
Trönö/Rengsjö och Bollnäs längre ner i tabellen. Segrade gjorde Sandvikens IF. IF Team
Hudik deltog i SM F17 mellersta Norrland och Bollnäs GIF FF/Kilafors IF spelade i gruppen
Norra Svealand.
Under 2019 har HFF genomfört spelformsutbildningar för strax över 250 ledare runtom i
Hälsingland och under matcherna har matchvärdar medverkat på alla våra barn- och
ungdomsmatcher.
Det har under året spelats runt 1300 barn- och ungdomsmatcher i distriktet och vi ser att
matchvärdarna gett positiva effekter på matchmiljöerna för våra barn, ungdomar och alla våra
unga domare
MÅLUPPFYLLELSE INOM STRATEGIOMRÅDE FOTBOLLSUTVECKLING
När det gäller måluppfyllelsen inom strategiområdet Fotbollsutveckling kan konstateras att vi
får vara nöjda med de aktiviteter som genomförts under 2019. Hälsingemodellen har fortsatt
att attrahera många pojkar och flickor. För att få en uppfattning om hur attraktionsgraden
utvecklas över tid undersöker vi hur stor andel av ungdomsspelarna som deltar i
Hälsingemodellen en gång eller flera. Fogis ger en fingervisning om hur många ungdomar
som är registrerade och då visar det sig att av flickor födda 2005 har 70% deltagit i
Hälsingemodellen minst engång. Bland pojkar födda 2005 är siffran 50%. En viktig
parameter är förstås hur stora barnkullarna är olika år. Det påverkar siffrorna.
Antalet instruktörer har varit stort. HFF förfogar över 30 instruktörer varav 6 är kvinnor. Vi
kan se ett ökat intresse från föreningstränare att delta vid Hälsingemodellens träffar. Särskilt
tydligt ökar intresset när vi har ett tema, tex löpteknik, eller någon föreläsare närvarande vid
träningen.
HFF hade som ett delmål att skapa bättre förutsättningar för Futsal i distriktet.
Genom att utse en arbetsgrupp inom Grassrootskommittén har vi inventerat intresset och
under januari månad 2020 genomfördes det första Hälsingemästerskapet i Futsal med
Sandarne Sport som segrare.
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MÅLUPPFYLLELSE INOM STRATEGIOMRÅDE FÖRENINGSUTVECKLING
I verksamhetsplanen för 2019 finns med som ett kvantitativt mål att i Hälsingland få två
föreningar att börja vandringen mot att nå Svenska Fotbollförbundets certifiering
”Diplomerad Förening”. Bollnäs GIF startade arbetet med den självskattning som är första
steget i Diplomerad Förening. Lärdomen under året är att det krävs mycket administrativt
arbete enbart med självskattningen. Vi har förstått att våra granndistrikt också får skynda
långsamt med arbetet med Diplomerad Förening.
Vid sidan av kvantitativa mål (mål som går att mäta på ett objektivt sätt) sätts inriktningsmål.
Under rubriken Föreningsutveckling betonades som ett viktigt inriktningsmål att HFF stödjer
de föreningar som har eller vill starta verksamhet för flickor. Hälsinglands FF har bland annat
därför, tillsammans med SISU anordnat en uppstartsdag i Orbaden för Plus 10 000, som är
SvFF:s initiativ för att få fler kvinnor som leder inom fotbollen. Detta utmynnade i ett nätverk
med 50-talet kvinnor som vi kommer anordna nätverksträffar och aktiviteter för under 2020.
SvFF:s barn- och ungdomstränarutbildningar har även i år resulterat i en bra bit över 100
utbildade tränare inom distriktet. Vi har ungefär 30% kvinnor på tränarutbildning C vilket är
en väldigt bra siffra. Utmaningen framöver är att få fler kvinnor som går nästa steg,
Tränarutbildning B.
MÅLUPPFYLLELSE INOM STRATEGIOMRÅDE FÖRBUNDSUTVECKLING
Ett viktigt mål i verksamhetsplanen för 2019 var att öka antalet kvinnor som är aktivitets- och
organisationsledare inom fotbollen. Genom att aktivt delta i initiativet Plus 10000 samt öka
informationen om möjligheterna till utbildning i, till exempel Tränarutbildning C vill HFF få
fler kvinnor att engagera sig. Den 19 oktober genomfördes en inspirationsdag i Orbaden.
Inspiratörer var bland andra Ann-Gerd Bergdahl, RF/Sisu, Yvonne Ekroth, Svenska
Fotbollförbundet och numera landslagschef på flicksidan samt Therese Fagerhov, RF-Sisu
Gävleborg. Dagen genererade ett nätverk på cirka femtio kvinnor inom fotbollen och
målsättningen är att via fortsatta kontakter få fler kvinnor att ta uppdrag inom fotbollen.
Genom att Svenska Fotbollförbundet återgått till ett tydligt dokument där basuppgifter
presenteras för distriktsförbunden, kommer även Hälsinglands FF få ett bra underlag, när det
gäller fördelning av arbetsuppgifter mellan styrelse, kansli och kommittéer. Ett mål som finns
beskrivet i VP för 2019.
Fler föreningar som startar ungdomsverksamhet är det tredje delmålet som HFF arbetat med
under 2019. Med hjälp av de nya spelformerna kan vi se ett ökat intresse bland föreningar att
arrangera samlingar för de yngre åldrarna. Man kan prova att spela tre mot tre eller fem mot
fem. Förhoppningen är fler föreningar hakar på den positiva trenden och bjuder in till
fotbollsdagar i Hälsinglands fyra hörn.
Slutligen får vi i styrelsen för Hälsinglands Fotbollförbund rikta ett tack till vår idoga
kanslipersonal, till våra kommittéledamöter och till alla våra föreningar för ett gott
arbete under 2019. Vi ser fram mot fortsatt bra samarbete under det spännande
fotbollsåret 2020.
För styrelsen,
Dan Jonsson, ordförande
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IF Team Hudik segrare UDM F18
Övre raden: Frida Dolk, Frida Schedin, Selma Ericsson, Hanna Scott, Klara Norin, Ellinore Ohlsson, Moa
Westman, Emma Sundwall
Nedre raden: Litéa Karlsson, Tea Bengtsson, Elin Lindberg, Moa Åström, Lea Edman, Maja Mattson, Maja
Hansson, Ledare: Anders Henriksson & Fredrik Ohlsson
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Hudiksvalls Förenade FF segrare DM herrar
Övre rad från vänster: Fredrik Hellberg (Lagledare), Sebastian Bergman Bestdahl, Ville Wallin, Christofer
Ericson, Vilmer Svensson, Albin Axelsson, Niklas Dahlström, Fredrik Rosén (Tränare)
Andra raden från vänster: Lucas Eliasson, Simon Elgh, Haris Camo, Pelle Hedlund, Kion King, Andreas
Persson, Daniel Eliasson, Lukas Bergqvist, Andreas Smedbakken, Niklas Larsson, Benny Dahlin
(Tränare), David Gustavsson (ledare)
Tredje raden från vänster: Pelle Lööf, Rasmus Andersson, Tobias Sandström, Johan Edberg, Christoffer
Lindberg, Sabina Pantzare (Fysio) Sittande: Cihan Sener.

Strands IF segrare UDM P18
Övre raden från vänster: Pär Holmqvist, Fredrik Sundfors, Jonatan Hejdebäck, Ville Holmqvist, Kebrom
Goitom, William Eliasson, Leo Razdan, Johan Hägg, Oskar Sundfors, Malte Fredin, Gustav Bergshem
Nedre raden från vänster: Bshar Alsato, Oliver Strandberg, Axel Andersson, Axel Boström, Nilla Moo,
Emil Forslund, Mattis Westberg
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