Verksamhetsberättelse Barn och Ungdom 2014.
Under 2014 var Mantorps FF representerat i 13 olika ungdomsserier organiserade av Östergötlands
Fotbollsförbund. Lagen från Mantorp var i åldersspannet 8 till 17 år. För F7 och P7 finns inga serier men
de har i stället deltagit i diverse cuper och sammandrag. Vi har också haft knattefotboll för 5 och 6
åringar under året. Totalt har ca 320 barn och ungdomar deltagit i vår verksamhet 2014. Sammanlagt har
Mantorps FF haft ca 670 medlemmar 2014.
De senaste tre åren har vi under fyra dagar i midsommarveckan arrangerat fotbollsskola på
Klämmestorp. Sommaren 2014 slog vi nytt deltagarrekord med 199 st barn och ungdomar som spelare
och ledare.
Mantorps FF är mycket glada att vår fotbollsaktivitet lockar så många flickor och pojkar i framförallt de
yngre åldrarna. I knattegruppen som startat under året har vi ca 25 killar och tjejer födda 2009.
Dessutom har vi har flick- och pojklag i alla åldergrupper som spelar sjumanna eller femmanna.
Ledorden för vår ungdomsverksamhet är att alla som vill ska få spela fotboll utifrån sina förutsättningar
och den ska ge såväl social som fotbollsmässig utveckling och kamratskap. Föreningsverksamhet är under
förändring för att anpassa sig till vår föränderliga omvärld med nya behov och attityder. För att skapa
förutsättningar och respekt för våra ledord har föreningen därför arbetat fram nya styrdokument för
verksamheten utifrån värdegrund, vision, samhällsnyttiga värderingar, jämställdhet, mm. Vi är stolta
över att som en av endast ett fåtal föreningar i Mjölby Kommun få kalla oss en Lysande Förening.
Utöver seriespel har flera ungdomslag åkt på olika cuper, vilket är utvecklande både fotbollsmässigt men
även socialt. Vi arrangerade för andra året i rad en egen försäsongsturnering i april med över 50 matcher
på Klämmestorps samtliga planer. De deltagande lagen var i åldrarna 9-12 år. Under sommaren
representerades Mantorps FF av sex lag i Bullerby cup som är en tradition för föreningens 10 och 12
åringar.
Som vanligt avslutades fotbollsåret med vårt Klubbmästerskap den 1/11. Detta år segrade P05 efter en
rafflande final mot F03. Runt 500 personer besökte klubbmästerskapen och publiken bjöds på fint spel,
individuella prestationer, lotterier och trollerier. Denna dag är för många flickor och pojkar årets
höjdpunkt och vi fortsätter att utveckla KM så det blir bättre och bättre år från år.
All vår verksamhet möjliggörs av alla de fantastiska ledare och tränare vi har i föreningen. Ett drygt 50 tal
personer ser till att våra 320 barn och ungdomar genomfört ca 1300 tillfällen med fotboll på agendan
och sammalagt ca 14000 timmar fotboll. Vi vill rikta ett stort tack till dem och samtidigt lova en fortsatt
satsning på utbildning och utveckling även för denna så viktiga grupp. Fotbollsförbundet har tagit fram
en ny spelarutbildningsplan för barn- och ungdomsfotbollen. Denna presenterats för våra ledare på
ledarträffarna under 2014 så att vårt gemensamma arbete följer nya trender och aktuell forskning.
Utöver våra ledare så får vi inte glömma att basen i ungdomsverksamheten är en stor föräldrainsats.
Föräldrarna ställer upp med sin tid, arbetsinsats och engagemang. Stort tack till alla också i denna grupp.
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