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Verksamhetsberättelse Lucksta IF 2020
Lucksta IF består av tre sektioner plus anläggning som ligger under huvudkassan.




Skidor
Herrfotboll
Ungdomsfotboll

I verksamhetsberättelsen kan ni läsa om de olika sektionernas berättelse och ett slutord av
ordförande.
Huvudkassan och anläggning
Under 2020 har en hel del underhållsarbete skett på anläggningen. Den nya skidbron är nu
klar och det är även bytet av armaturer (med energisnåla LED-lampor) i skidspåren och vid
fotbollsplanerna. Förrådet är också klart och det fyller en viktig funktion för att ha material
och maskiner inlåsta och undan väder och vind.

Huvudstyrelse

Anläggningssektion

Herrfotbollssektion

Ungdomsfotbollssektion

Skidsektion
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE UNGDOM LUCKSTA IF 2020
Fotbollslek 2020 (Barn födda 2014 - 2016)
Fotbollsleken har under 2020 letts av Fredrik och Stefan primärt. Under några träningspass så har jag
Joel hoppat in och stöttat samt några andra föräldrar beroende på hur många barn som kommit.
Fotbollsleken har fokuserat på lekar, teknik och laganda med vikten på att vara en god lagspelare och
hur vi beter oss mot varandra.
Barnen har varierat i åldrar från 4 till 6 år. Det har varit mellan 10 - 20 barn vid varje tillfälle.
Stämningen har varit god bland deltagarna och träningarna har anpassats så att alla ska kunna vara
med.
Träningarna avslutas alltid med leken ”Zlatan” och ett gemensamt tack och hejdå.

Pojkar 08/09
Säsongen 2020 blev som bekant en annorlunda säsong på grund av Covid-19 och alla dess
rekommendationer som förbundet kom med som satte oss alla i en sits vi tidigare aldrig upplevt.
Inställda cuper, inställda träningsmatcher på vårsäsongen, spela utan publik osv. En viss nervositet
som tränare fick man pga detta eftersom man inte hade en aning om hur grabbarna skulle hantera
det. Men som så ofta är det nog större oro hos oss tränare än vad det är på ungdomarna. Jag tycker
att de har hanterat allt detta på ett väldigt bra sätt.
Vi hade till en början ganska dålig uppslutning på träningarna på vårkanten och det berodde till stor
del av Covid-19 att man skulle vara hemma vid minsta symptom. De som kom presterade bra och det
märktes att det var spelsugna killar som trädde ut på grusplanen. Efter hand så ökade antalet på
träningarna och det var överlag bra uppslutning på träningarna. Visst kunde det vara mycket tid som
försvann till att förklara att man skulle förklara vilka regler som gäller på träningarna och att man ska
koncentrera sig på fotboll och inget annat när man väl är där. Vi får hoppas att killarna nu mognat lite
till och att vi får bra koncentration på träningarna kommande säsong.
Seriespelet löpte på bra och vi lyckades hitta rätt serie med bra motstånd och spelet utvecklades mer
och mer för varje match vi spelade eftersom jag som tränare införde för grabbarna ett helt nytt
spelsystem. Visst det var lite knepigt i början men när koncentrationen, fokuseringen satt som den
skulle spelade vi otroligt bra. Extra roligt att få den feedbacken från föräldrar som sett matchen på
streaming eller från långt avstånd sett en stor utveckling hos killarna.
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Den stora utmaningen med dessa killar är att inse att de ska jobba tillsammans och att få dom att
inse att vi är ett lag och inte ett gäng individualister men det är ett arbete där jag som ansvarig
tränare jobbar kontinuerligt med och jag ser hur vi sakta men säkert börjar närma oss målet.
Med Covid-19 som härjar runt hela säsongen och att vi är en liten trupp har tyvärr satt sina spår och
vi har blivit tvungen att låna in killar från P11 till vissa matcher för att ha fullt manskap. Det har
visserligen gått bra och mina killar har varit extremt duktiga att ta hand om killarna ute på planen
som tidigare inte spelat 7-mannan fotboll. Instruerat dom vart de ska springa, stå och när de ska
sätta press. Det är så roligt som tränare när man ser hur killarna växer lite mer när de får lite mer
ansvar.
Vi har även spelat ganska många träningsmatcher mot just P11 en stund på våra träningar och det är
en sak vi kommer fortsätta med. Samt att jag har lånat ner några killar till vår träning från P11 som
kommit ganska många steg längre i sin fotbollsutveckling. Det har resulterat i att P11 fått större
möjlighet att utveckla killarna som inte kommit lika långt i utvecklingen att koncentrera den
träningen samtidigt som jag fått möjligheten att utveckla dom jag lånat ner till min träning.
Summa summarum
En lång säsong med specifika riktlinjer att följa som ställt många tålamod på prov så har säsongen i
stort sett varit till belåtenhet. Jag har dragit ett stort och tungt lass och kommer inför näst säsong se
till att jag får med ytterligare en tränare för att avlasta och på det viset då även kunna utveckla
killarna än mer.
Vid tangentbordet Mikael Fandén

Pojkar 11
Fotbollsåret 2020 blev, i och med pandemin, väldigt speciellt. Inga cuper bedrevs, inga sammandrag
och väldigt oklart om publik tilläts eller inte.
Sportsligt sett i de matcher och träningar vi genomförde gick det väldigt bra. Hög träningsnärvaro och
väldigt hög nivå på matcherna. Tack vare Matfors IF:s ungdomsdomare bedrevs våra hemmamatcher
på ett smärtfritt sätt. Vi gjorde vår sista säsong i 5-manna och ser nu fram emot 7-manna
nästkommande säsong.
Vi har medverkat i städdagar av Sörforsvallen, samt olika inkomstbringande medel såsom städning
avlägg åt SCA och försäljning av Newbody, Ullmax, plastpåsar samt Bingolotter.
Säsongen avslutades med fotografering, prisutdelning och fika på Sörforsvallen.
Under denna säsong har vi haft tio spelare till förfogande. Träningarna har bedrivits tillsammans med
P12 och vi lånade ut spelare till P12:s matcher de gånger det behövdes. Några av våra spelare har
även varit med att stötta upp P08/09 i några av deras matcher.
Jimmie Nordberg och Pär Torgersson har varit tränare, och Kalle Höglund har varit lagledare.
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Pojkar 12
Lagledare: Roland Wiklander
Tränare: Kim Svensson
Tränare: Tim Davies
Under det gångna året så har vi haft 7st pojkar födda 2012 i laget. Vi har bedrivit träningar
tillsammans med Luckstas p11 på tisdagar och torsdagar.
Laget har spelat seriespel för första gången med deltagande i serie 9D under så väl vår och
höstomgång. De tillfällen då de har fattats någon i laget pga semester, sjukdom eller andra saker som
gjort att man inte har kunnat deltaga så har vi fått låna in spelare från p11 för att täcka upp till fullt
manskap, vilket har varit bra för båda lagen.
För att dra in pengar till ungdomsverksamheten så har vi under det gångna året gjort div försäljningar
och arbeten. Vi har sålt Ullmax, Bingolotter till uppesittarkvällen 23/12, Lotter till medlemslotteriet
lagom till jul, Plastpåsar och chokladkakor. Vi har även gjort ett arbete med att städa virkesupplag
borta vid Bunsta.
Efter serien och träningarnas slut så har även vi ledare och tränare från p12 gått Tränarutbildning C
som sträckte sig över två dagar i oktober. Denna hölls på Nordichallen och var väldigt bra och
uppskattad.
Jag vill härmed säga några avslutande ord och tacka alla som gjort detta år till ett helt fantastiskt
fotbolls år för oss ledare, spelare och den nu lilla publik som kunde vara på plats under såväl
träningar som matcher pga rådande pandemi. Nu blickar vi framåt och hoppas att kommande år blir
minst lika bra om inte bättre.
Lagledare, Roland Wiklander

Flickor o6/o7
Detta har varit ett konstigt år pga att covid 19 kom in i våra liv.
Vi startade årets med att köra utom hus fys en dag i veckan och fredagar körde vi träning i Matfors
idrottshall. Vi var 20 spelare i truppen när vi startade året alla f07 tjejerna kör nu med f06 tjejerna. Vi
valde att vara kvar i samma serie som förgående år alltså i 9manna i div 4. Detta visade sej vara ett
bra drag då vi hamnade i en jämn och spännande serie med 10 lag! Så mycket match blev det
onsdagar och söndagar. Vi fick även en tjej som ville hjälpa oss att träna hon heter Linn Norberg
vilket var superkul, blev en ny förebild för våra tjejer. Vi fick då också hennes pappa Håkan på köpet
som körde lite målvaktsträning. Det blev även träning fredagar då det vissa veckor blev 2 matcher/
veckan. Tyvärr så blev det inga cuper under året pga covid 19. Vi var anmälda till Hudik cup som
tyvärr blev inställd samt ingen publik mesta delen av året. Under sommaruppehållet (3 veckor)
kördes det sommarfys med Micke för de som ville. När höstsäsongen startade tappade vi 3 tjejer
valde att sluta spela fotboll. Eftersom vi är många i truppen valde vi att ställa över 4 tjejer varje

Sida 5 av 8

Verksamhetsberättelse 2020 Lucksta IF

match för att övriga skulle få mer speltid. Alla spelade i stort sett lika mycket tid varje match och våra
tjejer har utvecklats massor under detta år. Både individuellt och som lag. Vi hjälpte också f08/ f09
laget vissa matcher när de behövde stöttning i sin 7manna serie. Det var en säsong med grymt
mycket matcher och vi hade så kul! Lite pirrigt har det varit för våra f06 som under hösten varit på
distriktslaguttagningar, spännande att se hur det går Vi avslutade säsongen med avslutningsmiddag
m. övernattning på Sörforsvallen. Vi hade 3 veckors uppehåll å sedan körde vi igång med ute fys på
måndagar på tjejernas önskemål. Eftersom de äldre är födda 05 inte fick träna pga corona så fick vi
några tider att träna i Nordichallen vilket har varit jättekul! Det ska bli så spännande att få fortsätta
följa dessa underbara tjejer nästa säsong. Ett stort tack till alla våra fantastiska föräldrar som stöttar
och hjälper oss tränare och föreningen på bästa sätt.
Tränare under denna säsong var HG Sundin, Linn Norberg, Marlene From och Regina Larsson samt
lagledare Camilla Håden. Vår lagledare slutar efter många år och Regina tar över hennes roll
kommande år.
Hoppas vi ses nästa säsong

Flickor 08/09
Vi är en grupp med tjejer födda 2008/2009, totalt 12 barn.
Nya tränare för i år var Hans Sjölander och Tobias Sjölund, samt kvarstående tränare Glenn Nilsson.
Lagledare var Kajsa Lake.
Vi tränade varje måndag och onsdag. Under hela året var uppslutningen stor. Kul att se! Vi spelade 7manna matcher i en division för tjejer födda 2008. Motståndet var bitvis tufft men vi kämpade på.
Riktigt kul att få följa tjejernas utveckling under året.
Tyvärr blev alla cuper som vi var anmälda till inställda pga Covid-19 och det var riktigt tråkigt.
Vi hade avslutning på hösten och spelade bowling. Under vintern vilade verksamheten.

Flickor 12
Säsongen drog igång med inneträning i mitten av februari en dag i veckan, då spelade F12 med F1011. Laget blev så stort plus att F10-11 skulle börja spela 7-manna. Då togs beslutet att vi skulle dela
upp laget, så F12 blev ett eget lag med Emma Einarsson som tränare och Sara Högman som
lagledare. När vi började utesäsongen tränade vi 2 ggr i veckan, måndagar och onsdagar och spelade
match på söndagar. Nu är vi nio spelare i vårt lag varav en F13. På grund av Covid-19 blev alla cuper
inställda och vi fick ej ha publik på våra matcher. Som säsongsavslut bjöds det på gofika.
Inför kommande säsong står vi utan tränare, så det jobbar vi på för att kunna behålla vårt F12 lag
även i år.
Mvh Sara
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Herrfotbollens verksamhetsberättelse 2020
Herrkommittén har bestått av:
Martin Ålin (sammankallande), Mattias Svelander, Thom Arnesen, Peter Wilheim, Örjan Rodin, Stefan
Krantz och Dennis Moberg
Lucksta IF etthundra år, självklart skulle detta firas med en härlig fotbollssäsong och några härliga
matcher som skulle bli publiksuccé och trots att man på målskillnad åkte ur division tre valde många
spelare i truppen att vara kvar och tränarna fick förnyat förtroende.
Säsongen inledde med inköp av nya matchkläder vita och guld för att hylla Lucksta IF´s
hundraårsjubileum. DM spelade som vanligt och där var det tuffast möjliga motstånd, bara division
tre motstånd men laget gjort det bra och tog sig vidare till slutspelet.
När vi sedan skulle komma igång på allvar dök det upp en pandemi, snacka om antiklimax för
säsongen som skulle bli en fest rakt igenom. Säsongen flyttades fram och skulle spelas utan publik.
Men sektionen, tränarna och spelarna gjorde det som krävdes och fick anpassa sig efter de
restriktioner som fanns och när säsongen skulle starta kändes alla redo för att jaga seriesegern och
avancemang tillbaka till division tre direkt under jubileumssäsongen. Serien skulle inte som vanligt
spelas med dubbelmöten utan spelas som en och en halv säsong och det var kniven på strupen hela
säsongen och tyvärr inleddes säsongen med en 0 - 1 förlust mot Sund som gjorde att vi fick jaga hela
säsongen för att vända detta, men tyvärr tappade inte Sund poäng så trots att Lucksta slog dem i
säsongen sista match så gick man inte om utan slutade tvåa i serien och fick spela kval även i år.
Det roligaste med kvalet är att Lucksta IF i sin hundraåriga historia aldrig vunnit ett kval, men det
lyckades vi med denna gång efter två säkra vinster mot Hälsinglands och Dalarnas division fyra lag
och ett oavgjort resultat mot Valbo som så sent som 2019 spelat division två fotboll. Vilket gjort att
trots en otroligt underlig säsong så lyckades Lucksta IF:s herrlag ta sig tillbaka till de nationella
serierna och division tre.
Ett hårt jobb av tränare och spelartruppen gjorde att vi lyckades med målet att ta oss tillbaka, så
trots att det aldrig blev någon festsäsong och den fantastiska gemenskapen vi hoppats på så slutade
det i alla fall gott ur den sportsliga synvinkeln. Lärorikt och intressant att vi kunde filma matcher och
att man kunde se Luckstas matcher från soffan, men nu längtar vi till fullsatt läktare på Sörforsvallen
under 2021 även om det ser svårt ut.
Vid tangentbordet Jimmie Nordberg
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Skidsektionens verksamhetsberättelse för år 2020
Skidsektionen;
Mats Andersson (sammankallande), Sven-Erik Elffors (kassör), Håkan Norberg, Mikael Sundberg,
Henrik Andersson och Daniel Öberg
Ett verkligen annorlunda år för ungdomsidrotten då tävlingar ställdes in och ingen publik när
tävlingarna väl kom igång. Stora delar av intäkterna har uteblivit, sektionen har mestadels haft
styrelse- och planeringsmöten digitalt. Luckstaskidan och Bror Viklunds lopp ställdes in, likaså
Deltaterrängen.
De verksamheter vi gjorde för att inkomster skulle komma in var målning av lekstugan vid Lillkyrkan i
Matfors för Tuna Attmar församling och några av föräldrarna/ledarna satte skogsplantor. Tuna
Attmar har under året även tilldelat oss ytterligare ett bidrag. Ett Kompensationsstöd från
Riksidrottsförbundet på grund av förlorade intäkter har tilldelats sektionerna. Skotern och
pistmaskinen har sålts då de inte användes längre.
Under sommaren och hösten har röda och svarta gruppen tränat flitigt på rullskidor, löpning och
styrketräning. I mitten av augusti gjorde svarta gruppen en fjällvandring vid Tossåsen/Lönndörren
med övernattning i tält en natt och i stuga den andra natten. Träning i form av löpning på fjället stod
på schemat.
Fixarkväll har anordnats på Sörforsvallen då vi bla har röjt undan sly längs elljusspåret, vid SKI
crossbanan och runt 7-manna fotbollsplanen.
En träningshelg under oktober för röda och svarta gruppen har vi också haft kring Sörforsvallen och
på Södra Berget. Våra åkare har tävlat flitigt när väl tävlingarna kom igång igen för barnen i åldrarna
2011 - 2016. Ett snöskidläger hade planerats i slutet av januari 2021 i Vemdalen men pga Covid-19
fick det ställas in. I februari 2021 startade skidleken och den gruppen är avsedd att passa barn upp till
6 år.
Det är otroligt roligt att se alla ungdomar och engagerade ledare under träningskvällarna.
Ett stort tack skall också riktas till anläggningsgruppen som ser till att vi har bra underlag att åka
skidor på och som även började arbetet med att byta glödlampor runt spåret. Det blev en stor
förändring vid träningarna under vintern.
Nu blickar vi framåt och hoppas på ett mer normalt år.
För skidsektionen
Mats Andersson
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Ordförandes slutord
Vi är nu i mars 2021 och ser tillbaka på 2020.
Det har varit ett annorlunda år. Vi har från start inte fått köra matcher och tävlingar utifrån de
restriktioner pandemin fört med sig. Men rätt som det var så kom matcherna igång, utan publik, men med
filmning för att alla skulle kunna följa lagen. Trots detta så har vi kämpat på och herrarna kämpade sig upp
till division 3 igen! Vi har inte kunnat genomföra företagscupen eller ha försäljning i kiosken. Däremot har
året kantats av att vi har fått jobba med underlag för att kunna söka kompensationsstöd för uteblivna
intäkter. Trots Corona så har verksamheten snurrat på i lugnt tempo, men ett tråkigt år eftersom
turneringar och tävlingar har ställts in.
Anläggningen har det kämpats med och vi har levererat både gräsmatta på sommaren och skidspår på
vintern. Plus att vi har en fantastisk lokal som vi kan hyra ut för möten och konferenser. Med anslutet
bredband har vi en lokal som vi kan vara stolta över och vi behöver göra mer reklam för den så att vi får
den uthyrd.
Vi har inte kunnat köra företagscupen, men vi hoppas kunna det under 2021.
I och med Corona så valde vi att ställa in årsmötet för 2019, men vi tar nu och ser till att ha årsmötet i år
för 2020. Vi erbjuder det digitalt via Facebook, livesändning, och vid behov kommer en litet antal
människor att kunna närvara i det ena konferensrummet, medans vi har årsstämman i det andra.
Våra utmaningar
Alla måste hjälpa till med styrelsearbete och i sektionerna. Vår valberedning har massor med utmaningar
för att få fram kandidater och det är väldigt få som vill ställa upp. Ska vi ha en levande byggd och en
levande förening så behöver vi ideella resurser som ställer upp med allt från att fixa anläggningen till att
hjälpa oss marknadsföra Lucksta IF. Det kostar pengar och ork att driva en förening av denna storlek.
Vi har en fantastisk förening
Det är fantastiskt att arbeta och vara med i en förening av denna kaliber och ni ska vara stolta över
Lucksta IF och allt vi gör med dessa knappa resurser som oftast är i form av för lite tid.
I och med det så hugger vi i för att få ett 2021 som är lite normalare.

Lars Norling
Ordförande

