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Vi växer så det knakar!
Det var fotbollskalas, den 9 april och då
sparkades utesäsongen i gång för alla
knattarna. Har ni aldrig varit eller i alla fall
sällan varit på San Siro, som Råå IP kallas,
ska ni ta chansen en lördagförmiddag.
Alla planer och övriga gräsytor fylls av spralliga, glada och förväntansfulla barn. Vi ska
inte glömma föräldrarna, för även dessa är
det gott om. Här leks det, skojas och i vissa
fall så gråter man även en skvätt. Men de
flesta som kommer hit har riktigt skoj när
de får krypa i stafetter, hoppa över hinder,
gå baklänges, springa baklänges och även
spela fotboll.
För första gången kallades inskrivningen för
fotbollskalas och vi hade försökt att få till
stämningen med popcorn till alla barnen.
Swedbank gav alla förväntansfulla en vattenflaska och de kunde kasta bollar i deras
tält. Som vanligt på lördagar höll Sara och
Hasse öppet i Stickans kiosk, kiosken på
Råå IP heter så. Här finns det mesta, från
smågodis, glass och kaffe till grillad
korv och hamburgare. Bara kiosken i
sig är värt ett besök.

I år var det inskrivning för de som var födda 2012, 2011 och 2010. 46 barn skrev in
sig vilket får räknas som mycket bra. 13
nya barn i den yngsta åldersgruppen och
samtidigt startades det upp ett flicklag i de
yngre åren.
Värme och gemenskap
Vi Råå IFare är stolta över vår fina idrottsplats. Här finns inte stans modernaste
byggnader men likväl finns här värme och
gemenskap med plats för både barn och
vuxna som vill trivas runt en (eller många)
fotboll. Som sagt kom till Råå IP en lördag
förmiddag och njut av alla de härliga ungarna och en glass eller korv i kiosken.
Råå IF:s Ungdomsavdelning fortsätter alltså
att växa. Vi får fler och fler spelare till vår
verksamhet vilket är glädjande. Ungdomarna har utvecklats på ett bra sätt under året
och då tittar vi inte bara på resultaten utan
på hur spelarna utvecklas. I år har egna
produkter från såväl P16- som F16/F15spelare deltagit i våra representationslag.

Registrera Råå IF i spelkassan när ni spelar med Svenska Spels-spelkort!
Den bonus som delas ut av Svenska Spel en gång om året är vi då med och delar.
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Råå IF:s Fotbollsskola,
som arrangerades för
första gången 1989,
genomfördes i år för
28:e gången. Upplägget är i stort det
samma nu som det
var 1989, med teknikträning på förmiddagen och mycket spel
på
eftermiddagen,
däremellan lunch som
serveras på altanen. Varför skall man ändra
ett vinnande koncept?
Fotbollsskolan samlade 238 st killar
och tjejer i åldern 4–13 år och det är
en härlig syn att se dessa ungdomar samlas
på Råå IP:s A-plan fram emot 10-tiden på
onsdagen. I år hade vi inte vädret på vår sida
på onsdagen men alla deltagare och tränare
genomförde dagen på ett bra sätt och under resterande dagar hade vi
bra väder. En del har varit med
tidigare och träffar kompisar
medan för andra är det första
gången. Strax efter kl. 10,00
börjar träningen på Råå IP och
på HBIS-planen och det man
då får uppleva är mycket glädje
med fotbollen i centrum. Härligt! Det kan inte bli bättre!
På lördagen är det avslutning
och efter den sedvanliga fotograferingen och därpå följande
träningen är det dags för uppvisning där de olika grupperna
alla samtidigt visar upp något
man tränat på under veckan.

Runt Råå IP:s A-plan finns föräldrar, syskon,
anhöriga och fotbollsintresserade som tittar
på och detta är också något som skall upplevas på plats.
Fotbollsskolan avslutas med att alla deltagarna får sitt diplom, sin fotboll och förhoppningsvis har med sig hem ett minne för
livet. I år hade vi HIF-aren Jordan Larsson
på plats som hjälpte till med prisutdelningen.
Att ha fotbollskändisar på besök är alltid populärt.
Till sist Ett Stort Tack till alla
som gjorde det möjligt att genomföra Råå IF:s 28:e Fotbollsskola!
Foto: Peter Werner
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Fotbollsskola för
28:e gången!!!

17 år med San Siro Cup

Råå IF:s San Siro Cup, vår cup
för 7- och 8-åringar, killar och
tjejer, är en annan tradition inom
föreningen och i år var det 17:e
gången som cupen spelades.
Cupen samlade 35 lag där alla
är segrare och det är alltid lika
roligt att gå runt på San Siro
(Råå IP) och se den glädje som

Registrera Råå IF i spelkassan
när ni spelar med Svenska Spels spelkort!
Den bonus som delas ut av Svenska Spel en gång om året är vi då med och delar.
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finns bland killarna och tjejerna. Matcherna
spelas under fyra intensiva timmar så det
blir inte mycket tid för vila. Roligt är också
att så många föräldrar, anhöriga och Fotbollsälskare besöker Råå IP när San Siro
Cup spelas.

Traditionsrika Råå IF:s Damcup
fick ny segrare i år!

Råå IF:s Damcup arrangerades i år för 28:e
gången och numera spelas all inomhusfotboll som Futsal vilket innebär en snabbare
och mer teknisk fotboll. Det är alltid 12 lag
som deltar och i år kom lagen från Kvibille
i norr till Södra Sandby i söder samt Osby
och Hanaskog i nordost, mycket roligt med
denna spridning. För vår egen del blev vi
fyra i gruppen vilket innebar att det inte blev
något slutspel. Vann Råå IF:s Damcup 2016
gjorde Södra Sandby IF som i en spännande final besegrade Eskilsminne DIF med 2-1
efter 5½ minuters spel i Sudden Death. Trea
blev Stattena IF och fyra blev Hanaskogs IS.

Ett tips: Kom till Råå IP söndagen den 3
september 2017 och upplev San Siro Cup.

Råå IF:s Årsmöte
Torsdag 9 februari kl. 19,00 i klubbstugan
- alla medlemmar är välkomna!

Råå IF:s Kick-off

- är obligatorisk för tränare, ledare och styrelse!
21 januari 2017 kl. 9.00 i klubbstugan

Efterlysning

Om någon har gamla foton eller filmer
från Råå IP så tar vi tacksamt emot
det till vår kommande jubileumsbok.
#Rååifinteriktigt100

Råå Idrottsförening
Utbildning
– är en förutsättning för utveckling
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De senaste åren har vi satsat mycket på utbildning av
våra tränare och ledare och
vi är glada att ha Pelle Bjärbo
som ansvarig för detta.
Under 2016 har vi fortsatt med
att genomföra Intern tränarutbildning i form
av Svenska FF:s första tränarkurs C-diplom.
Vi har i samarbete med Skånes FF påbörjat
att genomföra deras Spelarutbildningsplan
för tränare, ledare och styrelse. I november

hade vi en endagarskurs i Coerver Coaching
som Jesper Nilsson var ansvarig för. Sedan
ifjol har vi ett givande samarbete med Swedbank och Friends, i år med en givande utbildningskväll i augisti för våra tränare och ledare.
Planeringen inför 2017 är i full gång och ett
schema för utbildningarna släpps under vår
Kick-off i januari. Årets, 2016, Kick-off hade
besök av Erik Edman där han dels pratade
om sin karriär men även om sin nya bana
som lärare och då framförallt i fotboll.

Damlagen
– Seriesegrare!

Inför säsongen 2016 fattade vi
beslut om att dra oss ur div. 2
eftersom vi tappat spelare och
med facit i hand så var det rätt
beslut. Vi började om på nytt,
fick innya spelare. Våra 15och 16-åringar flyttades upp till
Damlaget. Vi var med i toppstriden hela säsongen och i näst sista omgången säkrades
seriesegern när vi på bortaplan slog Skäldervikens IF med 2-1. Vilken glädje och vilket
stöd tjejerna hade av alla Råå IF-are som var
på plats. Årets Dam U-lag gick det också
bra för - de slutade som seriesegrare. Kommande säsongen blir det spel i division 3 för
damerna. Josef Claudén är fortsatt tränare.

Herrarna var länge med i toppstriden men
efter några snöpliga förluster halka man efter. A-laget slutade fyra och är nu beredda
att ta upp striden för att åter igen vara med
att slåss om seriesegern. Anders Schönberg blir huvudansvarig och Petter Nilsson
samt ”TP” kommer att assistera. Målvakterna kommer att tränas av Stefan Levin. Vi
önskar dam och herr lycka till under 2017.
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Alla ni spelare, ledare, funktionärer,
supportrar och samarbetspartners
ni är alla delaktiga i framgångarna
på olika plan inom klubben.

