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P 11 (pojkar födda 2005): Ledare Niklas Johansson, Adrian Karlsson och Fredrik Lorentzon. Fredrik
slutar efter årets om gått.
Skrea IF pojkar 05, 13 st killar med god tränings och matchnärvaro. Sammansvetsat gäng, de flesta
går på Thorensskolan (ett undantag). Detta gör att de troligtvis hänger ihop åtminstone något år till.
2016 var en ok säsong, många förluster och sura miner under våren. Hamnade i en lättare grupp till
hösten och där skördade vi framgång, flera vinster. Året började med Getingecupen. Vi var med i
ÅSA-cupen under sommaren. Inga större framgångar i cuperna.
Vi tänker spela 9-mannafotboll under 2017. Vi hoppas på att kunna låna killar från 06-gänget för att
fylla laget tillräckligt för match.
P 10 (pojkar födda 2006/2007): Ledare: Kristian Gårdenfelt, Örjan Johansson, Fredrik Larsson,
Mattias Bengtsson och Stefan Grimberg
Vi har 30 namn på listan för P06/07 och är oftast runt 25 st på träningarna. Under 2016 tränade vi
inomhus i Heberg under jan – april, och därefter ute på Skrea IP maj - september för att avsluta på
konstgräset vid ishallen under okt – dec.
Det är första året som vi har lirat sjumanna och det har varit kul att se killarnas utveckling under året.
Vi ser att killarna står sig väl i konkurrensen mot andra föreningar i kommunen. Under åren hade vi
tre lag som lirade inomhuscupen i Oskarström varav ett lag gick vidare till slutspel. I somras hade vi
trå sjumannalag i ÅSA-cupen, båda lagen gjorde mycket bra ifrån sig, kul att möte nya lag ifrån
Göteborgs-regionen. Under sommaren lirade vi även Stafsingecupen där bådalagen (sjumanna) gick
till semifinal varav det ena laget lyckades gå hela vägen och vinna cupen. Grässäsongen avslutades
med Skrea-cupen där vi ställde upp med två sjumannalag och ett femmammalag.
P 9 (pojkar födda 2009): Ledare Stefan Grimberg.
P9 är ett litet gäng med endast 9 spelare för tillfället. Därför var vi inte med i några sammandrag
under våren.
På hösten var vi med i 3 st sammandrag 5-manna och gjorde riktigt bra ifrån oss. P9 har tränat ihop
med P10 under 2016. De pojkar som velat har varit med och spelat matcher med P10. De har haft
tufft motstånd.
P 8 (pojkar födda 2008): Ledare Thomas Wallin och Tomas Andersson
Det har varit bra träningsnärvaro under säsongen. Vi har tränat varje onsdag samt även lördagar de
helger vi inte har haft sammandrag eller cupspel. Vi har varit mellan 8-12 stycken på varje träning,
vilket är bra då vi totalt är 12 st som just nu spelar. Vi är 2 stycken ledare, vilket än så länge fungerar
då vi inte är så många spelare.
Vi har haft 1 lag som spelat sammandrag, 3 tillfällen under våren samt 3 tillfällen under hösten. Vi har
även medverkat i ett par cuper under året.
Det har varit en bra säsong där alla som är med och spelar tycker det är roligt och de flesta vill
utvecklas. Som det ser ut kommer vi ha 1 lag i sammandrag även kommande säsong. Det blir sista
året för oss med sammandrag. När det sedan är dags för sjumanna fotboll kommer vi vara på

gränsen med nuvarande antalet i laget. Förhoppningen är att det kommer till ytterligare ett par
spelare (nyinflyttade) under 2017.
P 7/6 (pojkar födda 2009/2010): Ledare: Christoffer Johansson, Mikael Bengtsson, Ola Karlsson och
Johan Larsson, som slutar efter denna säsong.
Under 2016har vi haft träning 1 ggr/vecka fram till mitten av november. Därefter paus till 20/12.
Även paus 1 månad under sommaren.












Vi har deltagit i Getingecupen med två lag födda 2009
Tre sammandrag på våren
Tre sammandrag på hösten
Deltog i Skreacupen
Träningsmatch för P 2010 mot Slöinge
Deltog i Atomcupen för de födda 2010 (1 gång i maj och 1 gång i augusti)
Vi har snittat kring 18 på träningarna
Flertalet av våra var med på Fotbollsskolan på Skrea IP
Vi hade vinteravslutning på Klitterbadet i november
Vi to fram överdragskläder till alla barn
Vi är 24 barn på träningslistan (14 st födda 2009 och 10 st födda 2010).

P 5 (pojkar och flickor födda 2011): Ledare Ola Nylander och Krister Kjellsson.
Vi startade upp gruppen 2016. Vi har träffats vid 16 tillfällen. Och lekte/spelade fotboll. På första
träningen dök det upp 28 barn, jämn fördelning pojkar och flickor. Allt efter som säsongen gick föll
några ifrån, men vi har varit stadigt kring 20 barn/träning., oftast fler flickor. Vi avslutade säsongen
med korvgrillning och match mot föräldrarna. Nu längtar vi till att gräset grönskar och
fotbollssäsongen 2017 kommer igång.
F 12 (flickor födda 2004/2005): Ledare Anders Karlsson, Henrik Elofsson, Magnus Pettersson och
Fredrik Ullstadius.
Säsongen inleddes med SNFF cupen, en 7-mannacup där vi inbjöds att delta. De villa ha de bästa
lagen från Halland, Skåne och Småland. Tjejerna gick till A-slutspel för att bli utslagna av segrarna i
cupen.
En stor förändring var övergången från 7-manna till 9-manna. I och med detta fick vi betydligt svårare
motstånd i serien då det enbart var de större föreningarna som hade tillräckligt med spelare för att
kunna delta. Det blev en ganska ojämn säsong där tjejerna förlorade en del under våren men
samtidigt spelar en fantastisk fin fotboll. Under hösten lossnade även målskyttet och det blev till slut
en 4:e plats av totalt 9 lag. En mycket bra prestation då vi har 4 st spelare födda 05. I Tvååkerscupen
ställde vi upp i F 13 klassen för att få spela 9-manna fotboll framför allt för att våra 17 st aktiva skulle
få så mycket speltid som möjligt. Vi lottade i en svår grupp, där vi mötte cupsegraren, en semifinalist
och vinnaren av B-slutspel, Det blev tre förluster.
En höjdpunkt under året som gick var EM-kvalet mellan Sverige och Slovakien på gamla Ullevi som vi
såg på plats. Alla spelare i truppen var med och det blev en fantastisk kväll.
En fjärde tränare har anslutit till oss. Fredrik Ullstadius har ställt upp under säsongen för att vi skall
ha möjlighet att träna 2 ggr/vecka plus match. Det som vi tränare är mest glada över är att vi
fortfarande har 17 st spelare, endast en har valt att sluta. Vi har också ett stort fotbollsintresse bland
tjejerna vilket märks då 7 st av spelarna valt fotbollsinriktning på Vesterhavsskolan.

Som vanligt har vi haft STOR hjälp av Lars-Erik med allt omkring laget. Ett stort tack till honom-

F 10 (flickor födda 2005, 2006 och 2007): Ledare Per Wedin och Tobias Svensson.
Laget bestod under året av sex st 06-tjejer, fyra 07-tjejer och en flicka född 2005. Nytt för året var att
vi även fått med tjejerna födda 2007. Vi tränade i vanlig ordning inomhus i Heberg under vintern och
deltog i Getingecupen. Utomhussäsongen startade i början av april. Seriespelet i 06-serieninleddes i
slutet av april och blev en stark vårsäsong i F06 serien med 3 segrar och en oavgjord match. Under
hösten kom det en förlust, men det såg vi ledare bara som nyttigt. Serien bestod av 5 lag: Skrea IF,
LGM, Böljan, Stafsinge och Vinberg. Alla möttes en gång på våren och en gång på hösten. Vid några
tillfällen lånade vi spelare från det äldre flicklaget.
Totalt sett har vi haft 11 aktiva tjejer i gruppen och två ledare. Efter några veckors uppehåll under
hösten genomfördes ett par träningar på konstgräset vid ishallen. Säsongsavslutning hölls med
uppskattad korv och bröd på Klitterbadet.
:

F 8 (flickor födda 2008): Ledare Jonas Karlsson och David Linder.
Vi startade upp det flicklag i våras, som består av 3 st 08-or och 6 st 09-or. Vi spelade ett par
sammandrag i somras i 08 klassen, där det blev lite blandade resultat, men en otrolig
sammanhållning mellan tjejerna. Under hösten kör vi lite inomhusträning och försöker samtidigt få
fatt på lite fler spelsugna tjejer. Vi är två pappor som hjälps åt med ledarskapet.

