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Julbrev från Glumslövs FF! En summering av 2022 och lite vad som kommer hända 2023! 

Först av allt vill vi TACKA Dig som vill spela i vår förening, Du som är tränare och ställer upp i vått 

och torrt och till Dig som på andra sätt stöttar vår förening med att hjälpa till på event, bli 

supportermedlem eller genom sponsring. Utan er hade vi inte kunnat bedriva en bra och 

utvecklande verksamhet. 

Våra representationslag gjorde väldigt bra ifrån sig under året. Herrlaget hade en bra start på 

säsongen men dippade lite från maj-september därefter avslutade man väldigt bra och var ytterst 

nära att knipa en kvalplats till div 4 men fortsätter i div 5 under 2023. Mycket glädjande är att hela 

tränarstaben fortsätter leda laget under 2023. 

Damlaget som gjorde sin första säsong i div 2 slutade på en hedrande 5:e plats. Med stolthet kan vi 

meddela att vinnaren av skytteligan i den serien tillhörde oss, vi gratulerar Mell Karlsson. Pga. att 

seriesystemet görs om 2023 kommer vårt Damlag spela i div 3 under 2023 och glädjande nog så 

fortsätter även här huvuddelen av tränarstaben. 

Vårt Juniorlag har haft en stor och välfungerande trupp under 2022 och har även de presterat 

mycket bra i seriespelet. De slutade på en hedrande 3dje plats. Här passar vi på att tacka Andreas, 

Stefan och Dominika för en utmärkt insats. Av olika anledningar avslutar de sina uppdrag hos oss. 

Tillsvidare kommer Mark White att hålla i träningarna när vi startar upp igen. 

På barn och ungdomssidan har vi under 2022 haft hela 14 träningsgrupper igång varav 4 st. rena 

flickgrupper, 8 st. pojkgrupper och 2 st. mixade där de allra yngsta födda 2018 startade sin grupp på 

höstsäsongen. Totalt har vi haft ca 230 barn och ungdomar i åldrarna 4 – 16 år, dessa har tränats av 

40 stycken fantastiskt bra och engagerande ledare.   

Styrelsen har under hösten haft individuella samtal med samtliga tränare och ledare vilket har varit 

väldigt positivt, både för oss och dem. 

När vi trodde att vi lagt några tuffa år bakom oss kommer ett nytt, med ännu större utmaningar.  I 

alla fall ekonomiskt. Inför 2023 vet vi egentligen bara en sak med säkerhet och det är att vi kommer 

fortsätta att engagera oss för att med alla medel se till att våra barn, ungdomar och seniorspelare 

får förutsättningar att utvecklas på bästa sätt. Vi kommer behöva ditt fulla engagemang och stöd 

när det gäller våra återkommande arrangemang. Redan i år påbörjade vi detta arbete med att få 

fler att besöka våra befintliga evenemang och att därigenom få fler att spendera lite mer på IP. Det 

går att göra ännu bättre! Det är vi säkra på! Välkomna med dina förslag och idéer. Till sist;  

EN RIKTIGT GOD JUL OCH GOTT NYTT FOTBOLLSÅR!   

ÖNSKAR STYRELSEN 


