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Kullavik IF är en förening med gamla anor. 
Den bildades första gången redan 1932, 
under namnet Sandlyckan IF. Konkurrensen 
från andra klubbar blev dock för stor och 
1955 slogs SIF ihop med Släps IK och blev 
det som vi idag känner som Särö IK.

En ny klubb bildades 1982, precis 50 år efter 
att det första Sandlyckan bildades och fick 
på nytt namnet Sandlyckan IF. Efter några år 
fick klubben namnet Sandlyckan Kullavik IF 
och hette så fram till hösten 2012 då klub-
ben fick namnet Kullavik IF.

Numera är Kullavik IF en av Hallands snab-
baste växande fotbollsklubbar med en bred 
och stabil ungdomsverksamhet för både tje-
jer och killar.

I dagsläget är vi ca 600 spelare och ca 100 
ledare. Verksamheten bedrivs i Kullavik, 
Malevik och Bukärr på konstgräs året om 
samt på naturgräs vid Särö IP sommartid.

Klubben står som värd för två populära cu-
per, Höstcupen utomhus och Trettonhelgs-
cupen inomhus.

Våra återkommande fotbollsläger, påsk - 
sommar - höst, är mycket uppskattade.

Om du vill vara med i vårt goa gäng, eller 
har någon fråga, tveka inte att kontakta la-
gledare, kansliet eller någon i styrelsen.

HOS KULLAVIK IF ÄR ALLA VÄLKOMNA!

Ansvarig utgivare: Jan Petterson
Skribenter angivna vid resp text
Foto: Skribenter/ledare/föräldrar
Formgivare: Joanna Lisicka Brandt & Keith Jordell
Upplaga: 5 000 exemplar. 
Utgivningsområde: Kullavik samt delar av Särö och Billdal.

Adress: Kullavik IF, Box 39, 429 21 Kullavik 
E-post: info@kullavikif.se
Hemsida: www.kullavikif.se

Kontakt

Peter Berggren, Ordförande Kullavik IF

Ordförande har ordet
Skriver den här texten med lite snö på gräs-
mattan och sol i ögonen, skall bli skönt med 
julstämning och lite ledigt.

Även i år var sommaren och hösten händelse-
rik i Kullavik IF, för att inte prata om omvärl-
den, med det skulle bli en bra mycket längre 
krönika.

Sommaren såg en massa lag i årets Gothia 
Cup, som efter två års uppehåll var tillbaka, 
kul att se så många av våra lag möta riktigt 
starkt motstånd, både nationellt och interna-
tionellt, och göra det så bra – själv minns jag 
mest F15s imponerande resa till kvartsfinal 
i A-slutspelet och P18s oavgjorda matcher 
mot GAIS och Meudon från Paris, två starka 
akademilag.

Sensommaren körde igång i full fart med vårt 
40-årsjubileum. Vilken dag, allt från alla glada 
barn på morgonen, ambitiösa motionärer 
kring Malevik, Kullavikssång och paradorkes-
ter, tack Tomas och Göta Lejon, följt av kul 
matcher för flickjuniorer, ledare och A-laget 
mot IFKs legender och slutligen – supertrevlig 
middag på Särögården !

Inte så många veckor senare drog Höstcupen 
igång, med Onsala BK, fantastiska 360 lag på 
planer från Malevik till Frillesås.

Och sedan har vi givetvis haft all vår vanliga 
verksamhet, träningar i solsken, ur och skur 
för våra 23 olika träningsgrupper, fullt av 

seriematcher, cuper och Kungsbackalek. Från 
Karlskrona i sydost till Vänersborg i norr och 
med massvis av gott engagemang och goda 
resultat – i synnerhet de äldsta flicklagens 
starka höstsäsong.

Pandemin har snabbt försvunnit i tankarna 
och vi avslutade, nu mer traditionsenligt, med 
ett helt full Kullavikshall, med spelare i alla 
åldrar, ledare och föräldrar.
Fyra blivande storspelare från Häcken kom 
och besökte oss och pratade om hur man kan 
nå sina drömmar, det var även extra kul att 
informera alla om att Kullavik IF är Kungs-
backas snabbast växande fotbollsklubb de 
senaste fem åren, både i antal och % :) 

Innan vi övergick till ett bra ledarmöte firade 
vi även årets ledare, Frida Emanuelsson och 
Johan Steffner, och lag, F10 och P11 – snyggt 
jobbat och ett stort grattis.

Så vad kan vi se fram mot 2023? Vi börjar 
för fullt genomföra vårt Kullavik 2027, som 
löpande kommer att kommuniceras på hem-
sida och i tidningen, med fokus på fortsatt 
fotbollsutveckling, att utveckla vårt ledarskap 
och bidra till vårt upptagningsområde. Våra 
ungdomar fortsätter bli äldre och flicksi-
dan närmar sig ett seniorlag, på pojksidan 
mjukstartades ett herrlag 2022, här kommer 
säkert 2023 bli intressant att följa, när våra 
killar som spelade pojksallsvenskan i år går 
upp i A-truppen.

Men året kickstartar med Trettonhelgscupen, 
vår egen futsalturnering i början av januari, i 
hallarna vid Säröskolan – välkomna !

Med det – önskningar om en fröjdefull jul och 
ett gott nytt år 2023 !

Peter Berggren 
Ordförande Kullavik IF

Vill du också  
vara med och stödja  

Kullavik IF eller annonsera 
i tidningen maila

info@kullavikif.se
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Ulricehamnslägret - Snart en tradition 
Text: Jan Pettersson

Vi håller på att skapa en tradition. För andra året i rad tog vi med oss ungdomar från flera åldersgrupper 
som spelar 9mo9 eller 11mot11 till ett ambitiöst 3dagars novemberläger i Ulricehamn.

Fotboll skall alltid vara kul, det sociala är alltid viktigt men på det 
här lägret skall det verkligen vara Fotbollen och att lära sig fotboll 
som är i centrum. Vi tränar mycket och med en del nya övningar, 
vi har proffsiga teori-pass, vi äter förstklassig mat för idrottare 
och vilar oss ordentligt inför nästa pass. Träning-Mat-Vila, alla 
idrottares gyllene prestations-triangel! Lassalyckas sporthotell 
med tillhörande fotbollshall erbjuder perfekta förutsättningar.

Det är Patrick Migas som står för all planering, ned på detaljnivå 
av lägret. Den uttalade målsättningen är att lägret skall vara 
lika intensivt, späckat och välplanerat som ett landslags eller 
distriktslagsläger. Det senare har jag erfarenhet av och kan gå i 
god för. Det förra får Patrick svara för.
Ledare för själva övningarna är sedan ledare från klubben. Denna 
gång Frida Emanuelsson, Christian Augustsson, Johan Lindqvist, 
Magnus Baltgren och Carl-Johan Ehn. Våra målvakter blev dril-
lade av en extern målvaktstränare från BK Häckens akademi vid 
namn Erik Ekström. 

Jag var själv på plats 2 av 3 dagar och rufsade lite ungar i håret 
och försökte dela ut lite tips till någon ledare. För mig som jobbar 
med klubben varje dag så är det här en väldigt peppande aktivitet 
och bra avrundning på året. Det finns så många ambitiösa och 
duktiga spelare och ledare i vår klubb och det är så roligt att se 
dem samverka i de här sammanhangen.

 
Föreläsningarna som hölls var en dubbelföreläsning om Fotbolls-
psykologi där vi introducerar SvFFs material som kan sägas foku-
sera på beteende, mycket fokus på handling. Även för ungdomar 
är psykologi ett ämne som påtagligt fascinerar. De är så nyfikna! 
Dessutom en kostföreläsning som erbjuder nödvändig repetition. 
I fotbollshallen introducerade Patrick lite nya sätt att träna anfalls 
och försvarsspel, alltid i spelform, som spelare och ledare snabbt 
plockade upp och kan använda hemma.
 
Kvällarna var långa för oss ledare, förutom att vi förstås gick 
igenom nästa dags övningar så arbetade vi med en mall för att 
dokumentera lagets spelsystem och med en säsongspanerings-
mall som hjälper ledaren att säkerställa att allt kommer med. 
Roliga och viktiga diskussioner och mallar som nu sprids bland 
de äldre lagen.

Ett omnämnande till Fabian Lundén känns rimligt. Fabian råkar ut 
för en märklig fotskada med en hel del blod inblandat. Detta sker 
utanför plan. Skjuts hem till mor och far mitt i natten; trött, blek 
och ont. Läkarbesök och sedan tillbaka nästa dag – inte för att 
spela men för att vara med kamraterna. Way to go!
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F14
Text: Anna Eek 

Här är ett gäng med massor av energi, 
både på plan och utanför. Tjejerna har 
fått spela första året med spelform 5 
mot 5. 

Det har blivit många bra matcher i 
Kungsbackaleken och Höstcupen. På 
träningarna ligger fokus på mycket 
bollkontakt och sammanhållningen i 
laget. Ett riktigt gott gäng!

P13
Text: Emelie Nyström 

Vi har haft en kanonsäsong 
med fantastisk utveckling både 
som lag men också indviduellt 
bland killarna. Laget växer och 
vi har välkomnat många nya 
spelare under året. 
 
P13 är riktiga kämpar och vi 
tränare drivs av att se killarna 
ha roligt, utvecklas och växa 
som fotbollsspelare med gott 
kompisskap som ledord.

PF17 -Fotbollsskolan
Text: Pär Ekelöf 

Ett första år som lovar gott inför framtiden. En härlig grupp med glada barn, som alla tagit sina egna individuella steg med bollen under 
året. Vi ser fram emot våren, och att få sparka igång nästa säsong tillsammans…
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P11 - Korades till årets lag 2022
Text: Magnus Eek

År 2022, året då:
• Vi byggde årets lag i Kullavik IF!
• Killarna har lärt sig kämpa för varandra.
• De har svettats, vunnit, förlorat, sjungit, skrattat, gråtit, tränat och busat.
• “Golden 8” uppvärmningen är defacto standard!
• Spelarna har lärt sig att en match med tre perioder, kan brytas ner i tre match-

er och det är inställningen i varje match som avgör hur matchen slutar.
• Då killar ifrån fem olika skolar (Särö i söder och Billdal i Norr)  har insett att i 

Kullavik IF, så får alla plats och synas.
• Multiidrott är inget hinder för att spela match i P11. All rörelse är bra rörelse 

och match är ett träningsmoment. 
• Spelarna lärt sig hur kul övernattningsläger kan vara.
• Spelarna fått sina första teoripass och jobbat med värdegrund.

F13
Text: Anders Nordström

F-13 är ett lag som haft ett härligt, roligt 
och ibland ganska busigt 2022. De är 
inte den största gruppen vilket ger oss 5 
oerhört stolta tränare mycket tid till varje 
individ. Och individer finns det. Det är en 
underbart härlig konstellation tjejer som 
stöttar varandra, tar hand om varandra 
och kämpar som om det inte finns någon 
morgondag. 

Alla har sin grej och är trygga med att 
uttrycka den och det är väl det som bildar 
ett bra lag/grupp i slutändan. 7-tjejaspelet 
har sett dagens ljus för tjejerna och som 
de har tagit sig an denna uppgift, hittills 
obesegrade i att ha kul på matcherna. 

Utöver alla årets Kungsbackalekar som i 
sig var fantastiska vid varje ögonblick var 
lägret i Åsas klubbhus årets extravaganta 
grej. Film, chips och godis samt obligato-
risk flätning av varandras hår innan den 
omöjliga uppgiften att sova tog vid. Efter 

en låååååång natt tog vi oss till havet på 
morgonen i september, småkallt men det 
stoppade inte F-13. Detta följde de upp 
med en träning och 3 matcher samma dag. 
Bara att applådera ett magiskt gäng!!!
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Text: Janne Pettersson
Foto: Madeleine Wahlberg

JANNES krönika

ha börjat med Henke. Antagligen hade 
hon rätt, mammor brukar ju ha det. Om 
det går att följa min tankegång tillbaka 
till Mia Börjesson så känner jag att det är 
en ljus bild av framtiden: Dagens ledare 
inspirerar just nu barn och ungdomar 
som en dag kommer att bli ledare för nya 
barn och ungdomar och inspirera dem på 
samma sätt som de själva en gång blev 
inspirerade av dagens ledare.

En mer uppenbar variant av kvalitet är 
de resultat vi når i tävlingssammanhang 
eller när spelare vi fostrat går vidare eller 
blir uttagna till landslag/distriktslag. Vi 
älskar ju att skryta om alla våra duktiga 
flickor som efter grundutbildning hos oss 
blivit uttagna till läger, spelar i flicklands-
lag eller akademier/elitverksamhet. Ni 
har hört namnen: Lovisa, Ida, Matilda, 
Elin, Emelie (i Australien), Mimmi, Leia, 
Stella och Sonja. Till den listan lägger vi 
nu också Emilia Migas som under hösten 
varit på läger med det tyska flicklandsla-
get!!! Till det kan man lägga en uppsjö av 
seriesegrar genom åren och även i år. Så 
att den sportsliga kvalitén i våra flicklag 
är hög kan vi fastslå. 

Våra pojklag flyttar också fram positio-
nerna och visar på en allt högre kvalitet 
när det skall tävlas. P07 har dels spelat i 
en jättesvår serie, dels vunnit en cupse-
ger, P06 står som seriesegrare, P05 har 
som första lag i vår historia spelat ”poj-
kallsvenskan”, P04 har som 18-åringar 
utgjort stomme i vårt nya Herrlag och 
dessutom gjort resultat i Gothia Cup som 
imponerar.

Jag har länge drivit linjen att Antal är det 
viktigaste kvalitetsmåttet… (kan man 
ju argumentera emot eftersom antal är 
ett typiskt kvantitetsmått) Vad jag menar 
med det är att i den enorma konkurrens 
som råder om ungdomarnas tid och med 
så många alternativa sysselsättningar 
som det finns så kommer inte barn och 
ungdomar att gå på fotbollsträningar med 
mindre än att de har riktigt kul – och 
om man då lockar många så är det ett 
tveklöst tecken på kvalitet! 

Kullavik IF har 2 externa kvalitets- 
stämplar. Vi bär Dunross-stiftelsens 
logga samt Kungsbacka Kommuns 
Hälsocertifieringslogga. 

De båda aktörerna ställer tydliga och 
långtgående krav på fungerande proces-
ser när det gäller utbildning av ledare, 
drogförebyggande arbete, praktiskt vär-
degrundsarbete och ytterligare delar för 
att ge ekonomiskt stöd och för att få bära 
loggan. Det är viktiga kvalitetsaspekter 
för en modern förening som vill utgöra en 
viktig del av lokalsamhället och verka för 
barn och ungdomar. 

Härom veckan representerade jag klub-
ben på Dunross-dagen som är fantastisk 
dag full av kompetensutveckling och 
erfarenhetsutbyte mellan föreningar. 
Höjdpunkten för mig var Mia Börjessons 
föreläsning om mentala hälsa. Hon hade 
så många intressanta och tänkvärda 
saker att säga om framtidstro och våra 
ungdomars behov av ljusa tankar om 
framtiden! Håll utkik efter Mia Börjesson, 
mitt tips. 

På Dunross-dagen nätverkar man förstås 
en del också och det var roligt att stöta 
ihop med Högsbo Basket och få prata lite 
om min gamla ungdomstränare Henrik 
Carlsson som tydligen fortfarande käm-
par på i klubben. Henke var en fantastisk 
tränare, Basket över lag en fantastisk 
sport. När jag tänker tillbaka så känns 
det som det fanns ett påtagligt fokus på 
inlärning och att man lärde sig nya saker 
när Henke var tränare; olika typer av 
försvarsspel, olika uppställningar i anfall, 
metoder att kontra, tekniker för skott och 
passningar, lay-ups i alla vinklar och med 
båda händer. Det är en vision jag har; att 
varje spelare skall känna att han/hon lär 
sig saker hos oss. Utbildning av ledare 
är nyckeln och 2023 kommer vi att satsa 
ännu hårdare på att utbilda våra träna-
re och sätta kvalitetsmål för vad våra 
spelare skall lära sig med hjälp av en 
spelarutbildningsplan.

Min mamma brukade påstå att mitt in-
tresse för tränarskap och träna lag måste 

Vår förening bara fortsätter att växa. 
Kommunens statistik visar att vi vuxit 
mest av alla fotbollsklubbar i kommunen 
under de senaste 5 åren. Vi är nu 750 
medlemmar. 
Jag hoppas att alla spelare och ledare är 
riktigt stolta över sitt Kullavik IF och att 
tätortens befolkning känner att vi bidrar 
till lokalsamhället.

Med hopp om en God Jul och ett riktigt 
gott nytt år

//Janne
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Berätta, hur var det?
E - Jättekul förstås, lite osäkert med tyskan men alla var jättesnälla 
och spelet gick bra.

Så det var lite ovant med tyskan alltså? 
E- Fotbollssnacket var inga problem men absolut annorlunda att 
prata med ungdomar och det sättet att prata än det vi har pratat 
hemma.

Var någonstans var ni förresten?
E- Vi var på Tyska förbundets egen anläggning i Frankfurt. Fyra pla-
ner gräs och konstgräs ute och dessutom inomhushall. Vi bodde 2 i 
varje rum och jag fick en kul rumskompis som jag trivdes fint med.

Mycket som är annorlunda än hemma -hur var maten förres-
ten? Samma som på våra läger?
E - Ganska likt med mycket kolhydrater, pasta. Kanske ännu mer 
grönsaker. Jättegott med helt salladsbord. 

Vilken position fick du spela i?
E - Jag fick spela i min vanliga position som 10a. (en offensiv 
mittfältare/fri forward)

Emilia Migas på ett tyskt landslagsläger
Text: Jan Pettersson

3 dagar mitt i skolveckan, hur gick det?
E - Vi hade studietid varje dag. De ställde krav på att vi skulle ha 
med böcker och så. Det funkade faktiskt helt ok att sitta där och 
plugga. Vi hade dessutom nästan ingen teori på lägret, kanske 
eftersom vi skulle plugga - lite oväntat.

Hur mycket fotboll hann ni med?
E - Fyra träningar och en match. Matchen var mot ett pojklag. Jag 
fick spela på min vanliga plats ungefär. 4-3-3 i anfall men 4-4-2 
i försvar och då blev jag lite som en forward vilket kanske inte är 
exakt som jag är van men det var verkligen inget problem. Man vill 
ju lära nytt.

Hur uppfattade du nivån på övriga spelare?
E - De var väldigt tekniska men tempot var inte så uppskruvat som 
jag hade trott. Snarare lite lägre än i en del matcher jag spelat här 
hemma. Det hade antagligen med spelstilen att göra.

Har du någon aning om hur de hittade dig, det är ju en bit från 
Kullavik till Frankfurt!?
E - Det är under Gothia, när man kommit en bit i slutspelet där så 
är det massor av folk på läktaren som är där för att studera spelare.

Emilia Migas 14 år (född 08) har varit på landslagsläger i Tyskland för – Tyskland! Vi i klubben är förstås otroligt stolta men knappast förvån-
ade. Det är en tjej som i många år har gjort avtryck i klubbens matcher mot flera år äldre flickor och som utan problem spelar i centrala roller 
mot ett år äldre pojkar.
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Efter en försäsong med flera träningsmatcher kickade vi igång 
fotbollsåret på riktigt med ett träningsläger i Tvååker i april, följt 
av två lag i seriespel från maj. 

Vi har utöver serien spelat två cuper i närområdet och varit iväg 
på tre övernattningscuper. Gullmarscupen i augusti var en höjd-
punkt och i år hade vi till skillnad från i fjol vädret med oss och 
kunde bada från soldränkta klippor mellan matcherna. Vi hade ett 
stort gäng tjejer och en härlig fanclub med oss upp och som alltid 
fin gemenskap!

Under året har vi tränat mycket på passningsspel under hög press 
och med färre tillslag. Tjejerna har även utvecklat sin speluppfatt-
ning ytterligare. Vi är duktiga på att spela runt bollen inom laget 
och har många vassa skyttar som kommer till avslut. 

Flera motståndarlags tränare har tagit kontakt med oss ledare 
efter tuffa och tighta matcher för att fråga om vi är intresserade 

F10 - Ett fantastiskt år
Text: Kristina Ekeblad

av att mötas igen. Ett kvitto på att våra tjejer spelar rolig fotboll. 
Vi får också höra att de uppträder schysst och positivt på planen! 

Både vi och de vi möter har blivit större, snabbare och tuffare 
under året och betydelsen av träningsnärvaro för att ha roligt och 
hinna och orka med ökar hela tiden. På senare tid har vi gjort 
ett antal nickmål på hörnor och vi ser att modet, tajmingen och 
kraften hos tjejerna växer hela tiden. 

Utanför planen har vi inspirerats av damlandslagets fina spel. Vi 
har också varit bollkajsor och hejat på Kullaviks seniorlag. I slutet 
av säsongen kändes det som att 7v7-planen blev för liten för 
tjejerna och steget upp på 9v9 i september/oktober blev därför 
helt naturligt. Vi strävar efter att på ett bra sätt kombinera bredd 
och ambition i laget och ser nu fram emot vårt första år som 
”ungdomslag” med 9v9-spel!

P10 
Text: Anders Sjögren

Truppen har under året bestått av 28 spelare och 6 ledare. 
Försäsongsträningen startade redan i mitten av januari och trots 
mörker och kyla så var träningsviljan stor. Under året har vi tränat 
2 pass/vecka och vid ett av passen så har vi haft extra fokus på 
snabbhet och rörlighet. Under försäsongen så spelades ett antal 
träningsmatcher mot olika Göteborgslag med genomgående bra 
resultat. 

I april genomfördes ett träningsläger i Ätran där killarna bland an-
nat lärde sig att mikro-popcorn inte behöver tillagas på maximal 
effekt i 30 minuter! Seriespelet startade i början av maj och under 
2022 har vi spelat i tre olika divisioner i Hallandsserien. 

I den högsta divisionen har vi spelat med P08/09. Att möta äldre 
killar (som i vissa fall varit 20-30 cm längre) har varit utvecklande 
och gör att vi känner oss väl rustade inför säsongen 2023 då vi 
övergår till att enbart spela 9 mot 9. Sista matchen 7 mot 7 spela-
des mot Fjärås i oktober och slutade med vinst, vilket firades med 
korvgrillning. Under året har P10 deltagit i tre cuper; Skadevi cup, 
Quality cup och Kungsbacka höstcup. Vårt deltagande i Skadevi 
cup utmärktes av bra spel och trevligt kvällshäng med mycket 
bad och glass. Deltagandet i Quality cup utmärktes också av bra 
spel, men killarna insåg att det krävs ett snabbare passningsspel 

för att kunna konkurrera med de bästa akademilagen och höstens 
träningar har därför till stor del fokuserat på att öka passnings-
tempot. 

I oktober slogs P10 ihop med P08/09, vilket innebär att tränings-
gruppen (som numera heter U14) består av 54 killar och 10 led-
are.  Att bedriva träning med kvalitet för 54 killar är en utmaning, 
men en utmaning som ledarna gärna tar sig an. Vi ser därför med 
tillförsikt fram mot 2023 och ett nytt fotbollsår som förhopp-
ningsvis kommer att bjuda på många fina fotbollsprestationer och 
(troligtvis) en hel del galna upptåg.
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2022 blev året då Kullavik IF åter hade ett  
representationslag på Herrsidan

Från klubbens sida var den uttalade målsättningen att etablera 
verksamheten och samla erfarenhet. Från mitt perspektiv så är 
det målet uppnått. Vi har genomfört serien, placerat oss i mitten, 
tagit poäng av samtliga lag och samlat massor av erfarenhet. Vi 
har nu en mycket tydligare bild av vad som krävs för att vinna 
matcher och i förlängningen serier i seniorsammanhang. 

Det har varit väldigt roligt att se unga killar gå ut och representera 
klubben i de här matcherna. 53 spelare har gjort seriematch för 
oss. Endast enstaka har spelat seniormatch innan och i så fall i 
annan klubb. En kraftig majoritet är fortfarande juniorer och kom-
mer att blanda senior och ungdomsfotboll även nästa år.  

Vi började resultatmässigt svagt med ett antal raka förluster men 
sedan kom vi i gång rejält och vann flera matcher på raken. Det 
kändes lite som att kanske, kanske kunde vi arbeta oss i kapp 
men sedan kom det någon dum förlust så att Bua och Frillesås 
seglade i väg i toppen medan vi blev ett mitten-lag. 

Några prestationer kan man ju ändå minnas med värme och 
stolthet. Rolfstorp borta, en seger som satt galet långt inne och 
där vi visade så mycket kämpaglöd, en gedigen hemmaseger mot 
stabila tvåan Frillesås visar vad vi har i oss. Oavgjort borta mot 
seriegiganten Bua efter makalöst kontringsspel och speed. 

Det finns fler goda prestationer och några mindre goda. Ojämnhe-
ten är typisk för en nykomling. Nästa år vet vi vad som gäller och 
vad som krävs!

Herrlaget är tillbaka!
Text: Jan Pettersson

Jag vill tacka Christian Evertsson för hans energifyllda och opti-
mistiska arbete med laget detta comebackår. Det ger honom för 
alltid en plats i vår historia.

Vi har börjat samla ihop våra erfarenheter av säsongen, spelare 
har fått fylla i enkäter och berätta om året, vi runt omkring har 
funderat och tänkt. 
Det arbetet har vi tagit med oss både i hur vi har tränat under 
eftersäsong och i rekrytering av ny ledarstab. 

Spelare från Herrlaget spelade i Gothia Cups 18-års klass och 
gjorde det sensationellt bra. Vidare från gruppen ihop med Gais 
efter att ha slagit ut en fransk akademi och ett mexikanskt lag. 
Tre spektakulära matcher med massor av publik och som inte 
lämnade någon oberörd. Inte mindre publik eller mindre drama-
tiskt när vi slog ut Stenkullen i första slutspelsmatchen. Sedan ty-
värr ut mot Kungsbacka IF med uddamålet i nästa omgång. Trots 
det ett mycket starkt avtryck och så kul med så mycket publik. 

Tack för stödet.
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KULLAVIK IF 
1982 - 2022

Tack för att ni firade med oss!
Lördagen den 27e augusti firade Kullavik IF 40år! Underbart sensommar-
väder och massor av folk på Maleviksplan.

Vi började dagen med en fotbollsturnering för de minsta. Strax därefter 
körde vi ett motionslopp där man kunde välja mellan 2, 5 eller 10 km. 
Fokus för loppet var idrott, rörelse och deltagande. Vi delade därför inte 
ut några pokaler för 1,2,3a utan medaljer för fullföljt lopp. Alla som star-
tade tog sig i mål - härligt jobbat! Nu var det dags för självaste firandet. 
Göta Lejon, den superklassiska paradorkestern från Göteborg, spelade och 
marscherade, vår ordförande höll tal och Tomas från kyrkan guidade oss 
genom Kullavikssången. Alla bjöds på tårta och det dags för uppvisnings-
matcher. Först Ledarlaget mot våra Flickjuniorer, följt av vårt Herrlag mot 
IFK Legends, fullt av klassiska IFK Göteborgsspelare.
 
Vad sägs om lirare som: Magnus “Ölme” Johansson, Roland Nilsson, 
Martin Holmberg, George Mourad, Patrik “Långås” Andersson, Mikael 
Sandklef, David Boo Wiklander, Martin Smedberg, Fredrik Risp samt Pon-
tus och Alexander Farnerud. Coach: Håkan Sandberg. Det är en hel del 
allsvenska matcher, internationella matcher och landskamper som detta 
gäng har i bagaget! 
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FU14 - Spanien och mycket mer
Text: Frida Emanuelsson

Träningsläger i Spanien

Den 16 juni i år var de dags för avfärd en dag tjejerna verkligen 
väntat på, längtat till och jobbat hårt för. Alla 17 spelare i laget, 
matlaget, fystränaren, maskoten och 5 ledare var med, alla var 
med! Vi landade i ett varmt och skönt Spanien och vår hemmap-
lan för veckan var en fin konstgräsplan i närheten av husen vi 
bodde i. 

Under veckan hann vi med många fotbollspass, en match, fyspass 
på stranden och stretchpass. Blandat med träningen var givetvis 
sol o bad, utflykter, marknadsbesök och poängpromenad. Vår 
utflyktsdag blev en upplevelse vi sent kommer glömma då vi först 
var på delfinsafari och efter det åkte vi över gränsen till Gibraltar 
och skulle åka upp på Gibraltarklippans naturreservat och titta på 
aporna – reservatet var stängd…. Men alla som känner Johan 
Steffner vet att han är oerhört lösningsorienterad och efter flera 
snack med vakten, diverse telefonsamtal till reservatets förvaltare 

så fick vi åka in trots att det var stängt. Väl inne i reservatet var 
de vi, aporna och en fin solnedgång det var vackert, spännande 
och gav oss många skratt. 

Matchen vi spelade mot det spanska laget Algeciras F.S blev en 
upplevelse i särklass, här möttes verkligen två kulturer och det 
var så häftigt.  Tjejerna var otroligt taggade, spända och förvän-
tansfulla – spänningen i omklädningsrummet innan match gick 
nästan att ta på. När vi gick ut på planen för att värma upp och 
så noterar våra tjejer att spanjorskorna (som skall vara lika gamla 
som vi) är stora, biffiga och flera av dem är tatuerade. Detta är 
vår första 11 mot 11 match och vi värmer upp som vi brukar. 
Medan vi värmer upp sitter de 11 spanjorskorna som skall spela 
andra halvlek och studerar oss medan deras 11 spelare som skall 
starta matchen joggar lite lojt och skjuter några skott på mål-
vakten, sen är dem klara och går och sätter sig. Matchen blåses 
igång av domaren som förövrigt fick bli Anders Ackerström efter-
som det tydligen var svårt att få tag i domare där nere. Det tog ca 
4 minuter innan första spanjorskan kastade sig på marken och 
hade kramp, detta hände sedan många gånger under matchen. 

Om vi i FU14 coachar mycket från sidan så var det absolut inget 
mot de spanska coacherna dem skrek oavbrutet och var både 
över på vår sida och långt inne på planen och coachade. Vilket 
underbart engagemang! Spanjorskorna var oerhört bollskickliga, 
snabba och starka – deras spel i luften var fantastiskt. 

Deras kondition var dock urusel till skillnad från vår. Vi löpte, 
fightades, kämpade och försökte spela runt på marken – och det 
lönade sig, i sista minuten avgjorde vi matchen. Sverige vann 
landskampen med 3-2! En grym laginsats! Magisk glädje utbröt 
bland tjejerna – vi är så starka tillsammans!  

Efter en vecka tackade vi 
Spanien för den här gången 
och åkte hem rika på minnen, 
skratt, glädje och erfarenheter.  

Året 2022 har varit ett händelserikt år för våra tjejer. Vi är 17 
spelare i truppen och har haft två lag i seriespel under året. När vi 
hade spelat färdigt våra två serier i oktober stod vi som seriese-
grare i båda, nu lämnar vi 9 mot 9 och tar oss an utmaningen att 
spela 11 mot 11 vilket vi ser fram emot. 

Laget har varit aktivt under året med många olika aktiviteter, 
exempelvis - i början av året gick alla spelare SISU:s grundläg-
gande tränarutbildning, tjejerna har varit ansvariga, planerat och 
genomfört delar av träningar för tjejer födda 2015 under hela 
året, vi har haft många olika teambuilding aktiviteter, varit på 
damlandslagsmatcher tillsammans, haft olika sorters alternativa 
träningar och varit iväg på flertalet cuper med goda resultat. 

Höjdpunkten på året var vårt träningsläger i Spanien som gick 
av stapeln i juni, där tjejerna jobbat hårt i laget för att samla ihop 
pengar till resan, den resan har gett oss otroligt många roliga 
minne för livet och massa nya erfarenheter inför framtiden. Det 
här är laget som älskar att hänga med varandra på och utanför 
fotbollsplanen. 
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P07 - Utvecklande seriespel som gav effekt 
Text: Janne Pettersson
 
P07 hade ett fint 2021. Bra harmoni i truppen, fina utvecklings-
kurvor på spelare, ett välbalanserat spel och goda sportsliga 
resultat. Men det var i spelformen 9mot9 och vi oroade oss för 
att vi var för få i truppen för övergången till 11mot11. Det lades 
en hel del tid på att fundera på om vi skulle söka samarbete 
med P06 eller fortsätta som egen grupp ett år till. 

Valet föll på att fortsätta som egen grupp ett år till. Ett val med 
2 sidor; det positiva var att vi kunde fortsätta matcha mot vår 
egen ålder och då söka ganska kvalificerade sammanhang. 
Vi hamnade i en serie med Hallands 3 elitklubbar och dess 
akademier samt de allra största/starkaste breddklubbarna från 
Halland. En otroligt utvecklande miljö med matcher i riktigt högt 
tempo och mot lag som verkligen spelade fotboll. Lite svepande 
kan man konstatera att vi inte är lika bra som Halmstad BK, 
Varbergs BOIS och Falkenbergs FF men att vi är precis lika 
långt komna i vår utveckling som Astrio, Halmia, Böljan, Lilla 
Träslöv och Kungsbacka IF. Vi tog inte den där fjärdeplatsen 
som hade varit en så fin fjäder i hatten men det spelar mindre 
roll. Det intressanta är den utveckling killarna fått av att spela 
seriematcher med riktigt hög kvalitet. 

Effekten av det såg vi i de 3 cuper vi deltog i under säsongen. 
Först Gothia: andra plats i gruppen och A-slutspel, där seger i 
första omgången och alltså en plats bland starkaste fjärdedelen 
i denna jätteturnering. 

Vi ledare är så tacksamma för de föräldrainsatser som gjorde att 
Gothia-veckan fylldes av runt-omkring-aktiviteter och blev en helhet 
av upplevelser. Allt från gemensamma frukostar, till poolbad och 
ÖIS-matcher. 

Kort efter serien så lyckade vi vinna Kungsbacka Höstcup, semifina-
len mot starka Partille var en imponerande tillställning som vi kan 
välja att ta med oss som P07s all time high!? Finalen gick faktiskt 
lätt, Kungshamn hade bränt sina bästa krafter på vägen fram och 
vårt självförtroende var på topp efter matchen innan. 

En cupseger är alltid en cupseger. Det finns alltid en nervositet som 
skall hanteras när vi pratar semifinaler och finaler. Grattis killar! 

Som säsongsavslutning åkte vi till Vänersborg och deltog i Quality 
Hotel cup. Tre raka segrar i gruppspelet gjorde att vi som bästa etta 
stod över 8-delsfinalen och gick direkt till kvartsfinal. Tyvärr så hade 
vi bränt vårt bästa krut. Såg trötta ut och åkte ut på straffar. Snöpligt 
men inget som förtar bilden av ett ovanligt starkt cup-år.

Den andra sidan av myntet; truppen var för liten. Allt för många 
träningar där det är svårt att hitta på övningar när man är för få. 
Redan efter sommaren började vi träna med P06 allt oftare och nu 
när detta skrivs har vi slagit ihop grupperna och ser fram emot ett 
2023 tillsammans.

Ledare har varit Göran Gaveberg, Jens Lundstedt och Jan Pettersson 
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”Jag förlorar aldrig. Antingen vinner jag eller så lär jag mig nå-
gonting” - Frihetskämpen Nelson Mandela är måhända en person 
får av våra spelare i Kullavik relaterar till, men någon gång under 
säsongen har P05-spelarna fått till sig citatet.

Och det är med den inställningen vi antagit utmaningarna i det här 
för klubben historiska seriespelet i P 17 regional serie, lite mjukt 
beskrivet som superettan för 17-åringar. Att vi ens tog oss dit, med 
skolkompisar från Kullavik, Malevik och Särö är unikt, men välför-
tjänt för det här är ett lag med både talang, vilja och god stämning.  
Vi hoppas att lagets bedrift kan vara en sporre för alla våra unga 
pojkar och flickor i vårt närområde. Det finns en plats för Kullavik IF 
i akademiklubbarnas sammanhang.

Vi har mött lag från Halland, Skåne och Blekinge. Bussresorna har 
varit långa och möjliga tack vare lagets sponsorer och klubbens 
stöd. Resultatmässigt har vi haft en berg-och-dal-bana, med heder-
samma förluster, några sköna segrar och tyngre bakslag. Näst sist 
till slut i tabellen, men resultaten säger inte allt. 
Vårt 05-lag har i många matcher presterat en bra fotboll, inte minst 
täckt oceaner av ytor och uppvisat ett snabb, träffsäker omställ-
ningsfotboll.

Vi visste inte riktigt vad som väntade inför säsongen, nu vet vi och 
den erfarenheten delar vi gärna med oss av.
Men framförallt har våren-sommaren-hösten 2022 inneburit en 
resa fysiskt och mentalt. Spelarna har kämpat in på tilläggstid. 
De som sammanfattar intrycken och känslorna bäst är förstås 
nyckelpersonerna.

P17 - Regionalt seriespel
Text: Petra Thorén

Här är några rösterna från laget:

Petter Olsson, målvakt:
– Gemenskapen som blivit i laget. Vi har blivit starkare tillsammans 
genom att åka ner till Malmö på en vardagkväll. Vi har blivit mer 
som ett lag, det ser man på spelet oss. Vi gynnar varandras styrkor.

Chris Mickelson, anfallare:
– Ett starkt engagemang. Vi har haft tidigare bussresor, ibland efter 
skolan. Vi har tagit detta på allvar och varit seriösa. Det tycker jag 
är strongt av oss alla.

Tom Hillman, back:
– Vilken säsong! Jag tänker främst på gemenskapen och hur vi har 
ställt upp för varandra. När kallelserna till matcherna kommit ut har 
alla varit på hugget och alltid svarat. Det känns som att hela laget 
har velat jobba för varandra.

Eric Helgesson, back/mittfältare och lagkapten:
– Vi har fått bättre sammanhållning genom alla bussresor, som varit 
så långa. Så har det förstås varit kul allt som varit kring fotbollen.
 
Filip Vålen, mittfältare:  
– McDonald´s efter matcherna!

Isac Schweizer:
– Jag har lärt känna många nya kompisar, som jag inte kände 
innan. Särö-kompisar som Max Eisner, Noel Thorén, Elliot Woullet, 
Eric och fler. De har jag fått en lite bättre relation till.
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F15
Text: Frida Emanuelsson

Vårt lag består av 30 tjejer som i år har spelat Kungsbackaleken  
(3 mot 3) för första gången, det var med stor glädje och entusiasm. 
Vi har god träningsnärvaro under hela året och vi deltog på Höst-
cupen i början av oktober då vi fick testa på att spela 5 mot 5 med 
målvakt. Det var vi verkligen redo för och det var otroligt kul att se 
hur mycket tjejerna utvecklats under året. 

Vi har haft fantastisk hjälp på träningarna av tjejer födda 2008 och 
2009 under hela året vilket ger de yngre tjejerna bra förebilder och 

de äldre tjejerna fåt ta ansvar. En tydlig framgångsfaktor är att vi 
har haft Alice Augustsson (född 2008) som kört målvaktsträning 
med tjejerna nästan varje träning hela året. 

Under november månad kör vi inomhus med tjejerna med fokus på 
balans, koordination och styrka på ett kul och annorlunda sätt. 

Nu ser vi fram mot ett nytt roligt, spännande och utvecklande 
fotbollsår.

Allt detta och mycket 
mer i din kyrka i jul! 
Fri entré

svenskakyrkan.se/saro

UngdomscaféUngdomscafé
TorsdagarTorsdagar

Mässa kl 18 (kort gudstjänst)Mässa kl 18 (kort gudstjänst)
Café från kl 18.30Café från kl 18.30

Välkommen till 
Café Bryggan i Kullavikskyrkan

Öppet måndag-fredag och varannan söndag
Kaffemeny, paj, soppa, sallad, bowl, 

räksmörgås, panini, pannkakor, korv med 
bröd, bullar, småkakor och mycket mer.

Torsdagarna kl 12-14 har vi
Brygglunch(husman) och underhållning. 

Läs mer på
svenskakyrkan.se/saro/kullavikskyrkan
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TACK!

Göteborgs 
Köks och Möbelmåleri AB 

Marin Elektronik

MARINWEBBEN.SE

031-280202

www.sikora.se 031-201333

Bygg AB
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Akademiträningar
Text: Patrick Migas

Under 2023 fortsatte klubben sin satsning på Akademiträningar 
för spelare från 6 till 12 år. Många fredagar fylldes Malevik av upp 
till 50 spelare som oavsett väder villa träna extra, med fokus på 
individuella färdigheter. Nytt för i år var att vi erbjöd en särskild 
grupp för unga målvakter, något som har vart väldigt kul och 
uppskattat!

Träningarna genomfördes i åldersövergripande grupper (6-8 år 
amt 9-12 år) och, för det mesta, med tjejer och killar i samma 
grupp. Vi tror att detta blandade upplägg ger stora möjligheter för 
att fokusera på den enskilde spelaren, snarare än på en årskull 
eller en könsindelat grupp. 

Som alla vet så kan ju i denna ålder skillnaderna inom samma 
årskull och kön vara mycket större än mellan två spelare födda 
olika år eller av olika kön. Jag vet att det ibland kan upplevas som 
lite läskigt att träna med äldre eller att träna med tjejer och killar 
ihop men jag hoppas verkligen att vi tillsammans kan göra det 
mindre läskigt och mer normalt - jag tror nämligen att de flesta 
spelare utvecklas mer som individer om vi inte fastnar i schablo-
ner av årskullar och kön.
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P12
Text: Anders Bergman

P12 består av ca 30 härliga fotbollskillar 
som tränat på flitigt i ur och skur under hela 
säsongen. Flera nya spelare har tillkommit 
under året vilket är extra roligt! I år har vi 
spelat första året 7mot7 och seriespel vilket 
har varit både roligt och utmanande. 

Under året har vi även jobbat vidare med 
att bibehålla och stärka sammanhållningen 
i laget. Förutom seriespel har vi bla deltagit 
framgångsrikt i Höstcupen. Nästa år siktar 
vi på att slipa vidare på vårt 7mot7-spel 
och ett av målen är att delta på Eskilscu-
pen i Helsingborg. Tack till alla spelare och 
föräldrar för den gångna säsongen!

P15
Text: Magnus Sternbåge

P15 är ett stort härligt gäng, över 50 
lirare med väldigt mycket spring i benen! 
Gruppen har varit indelad i mindre grupper 
under säsongen för att lära känna varandra 
och tränarna bättre samt för att få kontinu-
itet i övningar. 

Spelarna har kämpat och visat fina framsteg 
i sina fotbollskunskaper och tillsammans 
har de spelat över 100 matcher i Kungs-
backaleken! Från 3 mot 3 spel med sarger 
till att äntligen få känna på 5 mot 5 spel med 
målvakt och större mål i Höstcupen.

P14 
Text: Oscar Sewerin 

P14 har i år kommit igång riktigt bra med spel 5-mot-5, 
där laget deltagit i Kungsbackaleken och även kamperat 
mot göteborgslag i Zenithcupen. Matchsäsongen avs-
lutades med Höstcupen. En stor händelse för killarna var 
att möta svenska mästarna BK Häcken under klubbens 
jubileumsfirande. 

Spelartruppen har under säsongen vuxit och vi har nu 38 
spelare i laget, riktigt kul! Laget kör nu vidare med vinter-
träning där vi ser en fortsatt hög närvaro med motiverade 
killar och vi förbereder oss för kommande säsong. 
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F11
Text: Kajsa Persson

Över 60 träningstillfällen, 10 träningsmatcher, 25 seriespels-
matcher, en Höstcup, 2 damlandskamper på Gamla Ullevi, 8 
enagerade ledare och 35 fantastiska Älvor – så sammanfattar F11 
fotbollsåret 2022! 

Årets höjdpunkt för oss alla var nog ändå vårt första övernattnings-
läger. 24 intensiva timmar tillsammans i Fjärås med träning, bad, 
teamövningar, mat, snacks, ståhej, läckande luftmadrasser och 
mängder av skratt på schemat. Det var ett trött, men väldigt glatt, 
gäng som landade hemma i Kullavik igen! 

Med ännu ett fotbollsår bakom oss kan vi återigen konstatera att 
truppen utvecklas i en rasande fart, och fotbollsglädjen och gemen-
skapen i detta härliga lag är uppenbar och mycket stor, både bland 
spelare, ledare, föräldrar och supportrar. 

Ett stort stort tack till alla tjejer och vuxna i och runt vårt lag för 
ännu en toppenfin säsong!  

Text: Jan Pettersson

Nytt ledarteam för herrlaget
Vi tror att representationslaget är viktigt inte bara för de som 
spelar i laget utan för barn och ungdomar som ser en röd tråd 
och fortsättning i vår förening. Representationslaget består av 
de spelare som för närvarande kommit längst i sin utveckling 
av alla spelare i klubben. Helt enkelt, de för dagen elva bästa 
spelarna i klubben. Något att sträva efter och därför är det vik-
tigt att verksamheten bedrivs med samma höga ambition om att 
utvecklas, träna hårt och göra sitt bästa som våra ungdomslag. 

Mot den bakgrunden så har vi förstärkt ledarteamet runt laget. 
Vi har 5 ledare på plats som tillsammans tar hand om ca 30 
spelare och 2 lag; representationslaget i Division 6 och ett U19-
lag i Göteborgs junior-serie. 

Delat huvudansvar kommer Hans Zachrisson och Peter Myllys 
att ha. De har kamperat ihop i många år i Onsala och Kungs-
backa IF och i våra samtal så känns det som att de delar vår syn 
på hur fotboll skall spelas och i hur ett representationslag skall 
drivas. Peter beskriver fotbollen som snabb, passningsoriente-
rad, rak utan att vara lång. Musik! Ett herrlag där i princip ingen 
fyllt 20 måste flytta bollen och röra sig snabbt, till varje pris 
undvika brottarfotboll. Grunden är att träna som man vill spela 
- med mycket rörelse. Hans är väldigt tydlig med ledarskapets 
betydelse, ledarskapet handlar om att visa killarna vad som 
krävs och ge dem chansen att ta ansvar och skapa engage-
mang. Spelare och ledare tillsammans!

Ytterligare tre ledare är klara och vi är väldigt glada för den kon-
tinuiteten och naturligtvis precis lika viktigt; den kompetensen. 

Petra Thorén och Rolf Vålen från vårt P05 och tidigare P-JUN-lag 
kommer att vara instruktörer och dessutom ta ett extra ansvar 
för U19. Petra har ett intresse för den allsidiga och integrera-

de fysträningen och Rolf är en slipad matchcoach med massor av 
energi men båda har många års erfarenhet av huvudtränarskap i vår 
klubb och i Särö IK som gör att de kan fylla många roller. De känner 
killarna i truppen väldigt väl. Det finns ett stort ömsesidigt förtroen-
dekapital mellan spelare-ledare. 
 
Sedan Anders Rabbe anslöt till klubben från Särö IK för ett par år 
sedan så har vi sett en enengagerad och ovanligt duktig instruktör 
när det gäller både teknik och spel. Ihop med sin träanrkollegor så 
har han utvecklat vårt P06-lag till ett ovanligt välspelande lag. Det 
kommer att komma till nytta. Dessutom är han fortfarande huvu-
dinstruktör i vårt juniorlag (06/07) så han kan naturligt brygga över 
idéer och lotsa spelare om det blir aktuellt. Frågan är väl bara hur 
många träningspass per vecka han orkar!?

Vi är ganska nära att göra klart med en namnkunnig målvaktstränare. 
Skriver inget namn förrän det är klart.

Övre raden från vänster:  
Peter Myllys, Hans Zachrisson, 
Anders Rabbe

Nedre raden från vänster:
Petra Tholén, Rof Vålen
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P06
Text: Carle Broberg

P-06 har haft en lång och framgångsrik 
säsong, som inleddes med ett lyckat 
träningsläger på Påarps Gård och avs-
lutades med serieseger i september och 
bra spel i vår egen höstcup.

Efter lång och delvis regnig vinterträning 
så åkte vi till de djupa skogarna i Hal-
land för en träningshelg, där vi förutom 
fotbollsspel fokuserade mycket på att 
ha skoj och bygga vidare på vår mycket 
goda laganda. Seriespelet drog igång 
i början av maj, och vi inledde stabilt, 
spelade vårt eget spel, där vi fokuserade 
på spelet mer än resultaten, och vi avs-
lutade vårsäsongen i serieledning. 

Mitt i högsommaren så fick vi äntligen 
spela Gothia Cup efter 3 års väntan på 
grund av pandemin. Vi varvade my-
cket bra spel med lite sämre insatser, 
det märktes att vi haft några veckors 
träningsuppehåll. Men överlag var det en 
mycket god laginsats som kröntes med 
grillafton hemma hos Kalle E.

När seriespelet återstartades fortsatte 
vi vårt fokuserade spel och med en 
omgång kvar var vi klara seriesegrare.
Överlag har vi spelat mycket bra, med 
fokus på vårt spel istället för resultat, 
vilket har gett resultat.

Vi har även hjälpt våra äldre lag när de 
behövt spelare och vi utgjorde dessutom 
grundstommen i vårt J-19 lag som plac-
erade sig bra i Göteborgsserien. Vidare 

har 9 killar gjort debut i herrlaget, som 
mest var 5 med i samma match. En stor 
fjäder i hatten för våra 16-åringar.

Dock är det som utmärker våra P-06 den 
enorma laganda och kamratskap som 
har utvecklats sedan vi gick ihop med 
Särös P-06, det är en sann glädje att få 
träna dessa glada killar och vi ser fram 
emot nästa säsong då vi ställs inför nya 
utmaningar både i serier och nya cuper.
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FU16 - Gothia och ännu en seriesger
Text: Patrick Migas

2022-års äldsta flicklag i Kullavik har haft ett utmanande 
men imponerande år!

Säsongen har präglats av det faktum att truppen har varit tunn, 
samtidigt som laget hade ambitiösa mål med spel i Hallands 
äldsta juniorserie och deltagande i Gothia Cup. Det blev ett tufft 
pussel där stommen i laget fick spela oerhört mycket, trots bra 
support från FU14 fick vi i flera matcher ställa upp utan avbytare. 
Med facit i hand verkar det dock som att just denna stomme av 
samspelade, vältränade och väldigt lojala spelare blev nyckeln till 
årets stora sportsliga framgångar. Laget spelade en modig fotboll 
med fokus på snabbt passningsspel och stort bollinnehav. Med 
fart, självförtroende och fin individuell spets stormade laget fram 
igenom Halland och vann juniorserien till slut överlägset med 
endast 3 tappade poäng på hela säsongen och +60 i målskillnad. 
Mest anmärkningsvärd gällande målproduktionen var att det blev 
mittfältsgiganterna Emilia Migas och Louise Ryttinger som slutade 
etta och två i skytteligan, med 25 respektive 16 mål. Detta trots 
att både egentligen varit ett år för unga för 11mot11-spel!
Tuffare blev i den stora F15-klassen i Gothia Cup men även här 
stod laget för en stor prestation. Förstärkt med en spelare från 
FU14 och två gästspelare tog Kullavikstjejerna sig inte bara till 
A-slutspel utan hela vägen till kvartsfinal. Att få komma så långt i 

världens största ungdomsturnering och att få spela inför storpu-
blik på SKF-arena kommer säkert vara ett minne för livet för alla 
som var med! Tyvärr tog det dock slut i kvartsfinalen där orken 
inte räckte för att stoppa mycket vassa Djursholm.
Innan slutet på säsongen försvarade laget även förra årets seger i 
vår egen Höstcup och kan stolt titta tillbaka på ett krävande men 
fantastiskt väl genomfört fotbollsår.
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F12 - Nyheternas år
Text: Niclas Wikström

Vi var dock inte helt nöjda där så vi tog med oss precis hela laget 
till Gamla Ullevi och tittade på våra grymma landslagstjejer som 
visade Frankrike hur fotboll ska spelas! 

Vi lyckades checka av följande saker under vår superhärliga 
oktoberkväll:
• Sverige vann solklart med 3-0!
• Ingen tjej hann tappa sin biljett på de 10 meter som var 

mellan det att vi delade ut dem och att vakterna skannade in 
dem!

• Inga popcorn blev över!
• Frankrike gjorde att vi fick lära tjejerna om frilägesutvisning!
• Sist men inte minst: Ingen kom bort! ;)

I skrivande stund närmar sig vintern men det hindrar inte oss från 
att fortsätta träna utomhus och vi kommer även delta i ett par 
Futsalcuper som förberedelse för nästa års seriespel! 

Slutligen ett stort tack till alla grymma tjejer i F12! 

Vilket år det har varit för tolvorna! Ett år med många nyheter. Vi 
kickade igång året ordentligt med vårt första riktiga träningsläger 
med övernattning i Åsa idrottsgård med flera gräsplaner utanför 
dörren och badstrand på gångavstånd. Att det sedan var maj och 
som mest 10 grader i vattnet hindrade inte våra modiga tjejer från 
att ta ett ordentligt dopp! Efter att ha lagt ”Bästa lägret EVER!” 
bakom oss så var det dags för nästa nyhet: seriespel! 

Det var mycket att lära sig på en gång: 7mot7, Fogisrapportering, 
fikaförsäljning och matchvärdar, allt mitt i en strid ström av serie-
matcher för våra två lag. Tjejerna gjorde en grym vårsäsong vilket 
ledde till att vi till hösten hamnade i en seriehalva med många lag 
som var ett år äldre. Många tuffa matcher blev det men det skulle 
visa sig vara extremt utvecklande för våra tjejer som verkligen fick 
lära sig vikten av att gå in i närkamperna, även om motståndarna 
var både 1, 2 och ibland 3 huvuden större! 

I början på september deltog vi även i Zenithcupen i Björlanda för 
att få testa våra kunskaper mot lite nya motståndare. Det skulle 
dock visa sig bli en tuff utmaning då ovanligt många tjejer tyvärr 
var antingen sjuka eller bortresta den helgen. Efter några svettiga 
timmar fick vi till slut ihop 14 tjejer till våra två 7mot7-lag som 
skulle spela 4 matcher med nästan inga pauser emellan (tack till 
F11 för hjälpen!). Det stoppade emellertid inte våra tjejer från att 
visa att seriespelet mot äldre och tuffare motståndare verkligen 
gett resultat! Trots total avsaknad av avbytare så gjorde tjejerna 
en fantastisk turnering med grymt spel och väldigt goda resultat 
samtidigt som vi hade superkul tillsammans!

Helt plötsligt så hade vi spelat sista seriematchen och vi tränare 
undrade hur tiden kunde gå så himla snabbt! Som avslutning på 
säsongen deltog vi sedan givetvis i Höstcupen där vi detta år fick 
spela på ett soligt och höstlikt Rydets IP. 
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www.saroledensmopedutbildning.se

TA DITT 
KÖRKORT 
MED OSS 
FÖR BIL 
OCH  
MOPED

Välkommen till Säröledens moped 
och bilutbildning! Vi är din trafik-
skola i södra Göteborg belägen i 
Kungsporten i Billdal. Vi har många 
års erfarenhet och anpassar utbild-
ningen efter elevens kunskapsnivå 
och personlighet. 

Våra utbildningar genomförs av 
erfarna lärare som noggrannt 
coachar eleven. Vi arbetar utifrån 
en kursplan som är godkänd av 
transportstyrelsen.

Ring oss idag på 0709-90 15 62

info@saroledensmopedutbildning.se • mobil 0709-90-15-62

PF16 - Matcherna har börjat
Text: Emelie Nyström

Här är ett stort gäng som i ur och skur inte bara kämpar sig 
igenom hinderbanor, teknikövningar och bananjage tillsammans 
utan också visade stor entusiasm och laganda vid första cupen 
tillsammans! Höstcupen blev en succé och vi ser fram emot att 
följa dessa stjärnor framöver!

PU14
Text: Jesper Lundén

Det finns en hel del att blicka tillbaka på från 
den gångna fotbollssäsongen. Att plocka ut 
ett gäng punkter är inte det lättaste, men 
några av höjdpunkterna är träningslägret 
i Höganäs, deltagandet i Eskilscupen, de 
gemensamma träningarna med F08 och 
samarbetet med P10. Men faktum är att 
varje träning med detta goa gäng har varit 
en fröjd. Nu fortsätter vi med samma energi 
men i en ny skrud U14!!!
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FESTVÅNING I SÄRÖ

Varmt välkommen till oss på Nya Särögården!  
Hos oss kan du arrangera din fest eller event,  

beställa catering och mycket mera.

Tänkvärd humorföreställning
Föreställning med tvårätters middag
Lördag 25 mars, 17.00
Pris 495:- per person (bordsbokning)

After Work 
Livemusik med bandet 158an 
3 februari från 18.00

KOMMANDE EVENT
VÄLKOMMEN  

PÅ LUNCH  
Måndag-fredag  

11-14

Boka bord på 031-93 54 20, info@sarogarden.nu
Liabovägen 1, 429 41 Särö, tel 031-93 54 20 eller 0707-44 63 08


