Verksamhetsberättelse för fotbollssektionen i Östervåla IF
Fotbollsåret präglades av pandemin i samhället. Publikfria matcher och stängda kiosker gjorde att
stora delar av intäkterna försvann. Lyckligtvis kom så småningom den sportsliga verksamheten igång
och seriespel kunde bedrivas under hösten.

Sektionen har bestått av Thomas Eriksson, Maria Elvingsson, Anders Wahl, Ida Segelsbo, Daniel
Östlund, Ida Andersson, Mia Björnström som har deltagit på våra sektionsmöten. Malin Nilsson och
Lisa Erngren har också varit med i sektionen främst som lotteri och pappers-ansvariga för damlaget
och har ej deltagit på sektionsmöten.

Under året har vi i sektionen jobbat mycket med att hålla oss uppdaterade om vilka riktlinjer som
myndigheter, förbund etc har gått ut med och att hålla berörda personer uppdaterade samt att se till
så att reglerna följs.

Vi ärvde tillsammans med hockeysektionen ett hus samt en större summa pengar från Nils Olsson.
Under våren och sommaren lades det en hel del ideellt arbete på att hålla efter trädgård och städa ur
hus och uthus av sektion och damlaget.

Då vi stod utan herrlag 2020 så var en tydlig målsättning att få igång en herrverksamhet igen.
Sektionen gjorde en intressekoll och bjöd in till provträning med gott resultat. Det visade sig finnas
stort intresse och man har fått ihop både trupp och ledarstab på kort tid. Spännande!
Damlaget var nykomlingar i division 2 där man gjorde det väldigt bra. Man slutar på en 7:e plats i en
jämn serie där man bara hade 5 poäng upp till en andraplats. Division 4 laget slutar på en 5:e plats
bara 3 poäng bakom segraren. I upplandscupen går man till semifinal och i svenska cupen är man
bara minuter från att nå slutspelet. Oerhört imponerande!

På ungdomssidan har vi haft 4 flicklag och 3 pojklag. Tyvärr kunde vi inte genomföra fotbollens dag
på grund av rådande pandemi.

Under hösten har vi jobbat med Vision 2025 där vi kommit med förslag och synpunkter på hur vi
tillsammans med resten av föreningen och kommun kan utveckla Lundaområdet. Det stora projektet
är att få till en uppvärmd konstgräsplan. Offerter har tagits in och med hjälp av huvudstyrelsen har
kontakt med kommun upprättats. Det återstår fortfarande mycket jobb men vi har i alla fall kommit
en bit på vägen.
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