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Dags för avspark!
1974 kom jag som nyfiken 6-åring till Annebergs IF. Möjligheten att få träna,  
spela match och att bara umgås med kompisar är något som jag minns med glädje. 
Då hette lagen Miniputtar, Puttar och Knattar. När man blev lite äldre så gick vi  
direkt till Dalavallen efter skolan. Minns inte om vi gjorde så många läxor, däre-
mot spelade vi spel och vår kanslist Gudrun tog upp bullar ur frysen till oss. 
Det blev också tid för spontanfotboll innan den “riktiga” träningen började. 
Ja, Annebergs IF har funnits med i vår bygd sedan 1920.

Genom alla år har fotbollen varit den röda, stora tråden i vår förening.  
Men gymnastik, bandy och inte minst bordtennis har varit sektioner som funnits. 
När man var 12-14 år var det grusträning fotboll och bordtennis i Älvsåkershallen 
som gällde vintertid för den som ville. Julhandicap-turneringen i bordtennis var 
en stor sak den gången. Alla fick möta alla. De bästa fick börja på –10 i bollar och 
vi yngre började på +18. Spänningen var på topp, vilket varvades med glögg och 
pepparkakor. Nisse Larsson var en av dem som “drog lasset” den gången. Denna 
tillbakablick ligger till grund för det vi vill att vår föreningen skall stå för idag, 
2015. Glädje, trygghet och att alla kan och får vara med. Dalavallen skall vara en 
plats som våra ungdomar skall känna sig trygga på och ha en längtan till.

Kungsbacka kommun har en Idrotts- & Hälsocertifiering som föreningar kan er-
hålla om man lever upp till de krav som ställs. Krav som handlar om hur vi arbetar 
mot mobbning, utanförskap och förebyggande arbete mot droger. Annebergs IF 
uppfyller dem och är därmed certifierade 2015, något som känns väldigt bra. 
Läs gärna mer på vår hemsida om vad det innebär att vara certifierad.
 
Inom kort kan vi sparka igång grässäsong 2015. Vår vaktmästare Bengt har redan 
varit ute och tagit tempen på gräsmattorna, men det skall till liiiite mer sol och 
värme. Fotbollssektionen och alla våra duktiga ungdomsledare, ca 45 st, är redan i 
full gång. Verksamheten på vårt nya konstgräs har varit febril under hela vintern, 
vilket sannerligen gläder.
 
Med andra ord – allt är klart för en kanonsäsong.
Varmt välkommen till Dalavallen och en ung 95-åring!

Tommy Magnusson
Ordförande Annebergs IF



Fotbollens dag
Annebergs IF anordnar varje år fotbollens dag på Dalavallen. 
Fotbollens dag är en tradition som klubben har haft i många år. 
Den ger tillfälle för små som stora, gamla och unga, ledare och  
föräldrar tillfälle att träffas under trivsamma former.  
Ledare jobbar som domare eller coacher, föräldrar hejar på. 
Datum publiceras senare under året på hemsidan.

Fotbollens dag!
...i slutet av augusti

Vinnare, Holland! Fotbollens dag på Dalavallen 2014. Foto: Peter Bark

Bli stödmedlem & supporter till AIF
För bara 250 kr blir du medlem i vår anrika förening. Genom ditt stöd kan vi driva 
vår verksamhet vidare och fortsätta lära unga killar & tjejer att dels spela fotboll, 
men också att vi ger dem en meningsfull fritid.

Som medlem får du rabatt på Pulssport, Kungsmässan om du visar medlemskort.
Bankgiro 201-6889. Märk din inbetalning med namn, adress och telefonnummer 
så kommer ditt medlemskort med posten. Som stödmedlem har man fri entré på 
A-lagsmatcher och man kan ta del av hela vår verksamhet. All övrig information 
om våra olika avgifter för spelare, familjeavgifter etc. finner man på vår hemsida.
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Anmälan till Fotbollsskolan och Lille Skutt-skolan  
sker genom inbetalning av nämnda avgifter.  
Märk din inbetalning tydligt med barnets namn, de 6 första siffrorna  
i barnets personnummer och ett telefonnummer till förälder.

Premiär!Lördag 16 maj

Fotbollsskolan
Börja spela fotboll med oss! 
Vår populära fotbollsskola är  
till för alla killar och tjejer  
som i år fyller 6 år och som 
är nyfikna på att prova på att 
träna fotboll.  

Vi startar den 16 maj och  
träffas fem lördagar innan  
vi tar ett sommaruppehåll.

Efter detta uppehåll träffas vi vid ytterligare fem tillfällen i slutet av augusti.

Kostnad för Fotbollsskolan: Medlemskap 250 kr. Träningsavgift (10 ggr) 250 kr.
För mer info www.annebergsif.com klicka dig vidare till “Lagsidor”.

Lille Skutt-skolan
Lille Skutt-skolan bygger på fotbollslek med boll för barn som är 4 och 5 år.  
Tanken med denna verksamhet är att introducera boll på ett lekfullt och roligt sätt. 
Vi startar den 16 maj och träffas fyra lördagar innan vi tar ett sommaruppehåll. 
Efter detta uppehåll träffas vi vid ytterligare fyra tillfällen i slutet av augusti.

Kostnad för Lille Skutt-skolan:
Medlemskap i Annebergs IF 250 kr
Träningsavgift (8 ggr) 150 kr

För mer info www.annebergsif.com klicka dig vidare till “Lagsidor”.

Anmälan



Fotbollspremiär!
Lördag 18 april, kl.14.00

A-laget 2015
A-laget nu går in som nykomling i division 4 Elit  
denna säsong. Nykomling för fjärde året i följd!
I första omgången den 14 april kl.14.00 kommer Tölö IF på besök till 
Dalavallen. Kom och stötta vårt A-lag denna säsong. Mot uppvisande av  
medlemskort ser man alla hemmamatcher gratis. Gott fika väntar som vanligt i 
pausen!

Spelprogram A-lag herrar, Division 4 Halland Elit
 APRIL
 18/4  14:00 Annebergs IF - Tölö IF
 25/4 13:00 Onsala BK - Annebergs IF
 MAJ
 2/5 14:00 Annebergs IF - BK Walldia
 8/5  19:00 Kvibille BK - Annebergs IF
 15/5  18:45 Annebergs IF - Lerkils IF
 23/5  14:00 Getinge IF - Annebergs IF 
 29/5  19:00 Annebergs IF - Varberg GIF FK
 JUNI
 6/6  14:00 Hyltebruks IF - Annebergs IF     
 13/6 14:00 Annebergs IF - IF Leikin
 18/6  19:00 Annebergs IF - Skrea IF
 26/6  19:00 Lilla Träslövs FF - Annebergs IF  
 30/6  19:00 Tölö IF - Annebergs IF
 JULI
 31/7  19:00 Annebergs IF - Onsala BK
 AUGUSTI
 8/8 14:00 BK Walldia - Annebergs IF   
 14/8  19:00 Annebergs IF - Kvibille BK
 21/8  18:45 Lerkils IF - Annebergs IF
 29/8  14:00 Annebergs IF - Getinge IF
 SEPTEMBER
 6/9  14:00 Varbergs GIF FK - Annebergs IF  
 12/9  14:00 Annebergs IF - Hyltebruks IF  
 20/9  14:00 IF Leikin - Annebergs IF
 27/9  14:00 Skrea IF - Annebergs IF
 OKTOBER
 4/10  14:00 Annebergs IF - Lilla Träslövs FF



Året var 1983...
Efter att ha belagt andraplatsen i serien föregående år följde nu A-laget upp detta 
med att vinna div. 5 och avancera till fyran. Helge Börjesson tog därmed sin tredje 
serieseger som tränare i Anneberg efter att han med laget 1976 vunnit femman 
och 1977 också blivit seriesegrare i fyran. 

Lagledare var Leif Eriksson och av lagets 35 spelade matcher blev det vinst i  
20 medan åtta slutade oavgjort och sju förlorades. Bengt Hellgren deltog i  
samtliga 35 matcher, Sören Eriksson i 34 och Stanley Malm i 33.

Midsommar på Dalavallen på 1940-talet med uppvisning av föreningens kvinnliga gymnastikgrupp.

Gå gärna in på vår hemsida och gräv i vår historieskatt” www.annebergsif.com



Annebergs IF 
Dalavägen 37, 434 96 Kungsbacka

Telefon 0300-215 12 | info@annebergsif.com 
Kansliet är öppet måndagar kl.18-20

www.annebergsif.com

Stöd Anneberg
Det finns olika sätt att stödja vår verksamhet på:

• Köp pizza nr 19 ”AIF´s Bredsida” eller nr 20 ”AIF´s Klackspark”  
hos Annebergs Pizzeria. Tel. 0300-212 43.

• Eldar du med ved hemma? Slå en signal till Rune Andersson,  
0702-09 24 30 i Agnsjödal, så har han fina 60l säckar till salu för 40 kr/st.

• Nu för andra året arrange-
rar vi Loppis på Dalavallen.  
Vill man redan nu skänka saker  
till vår loppis lördagen den  
26 september, så välkommen till 
vårt kansli på måndagar kl.18-20.  
 
Av utrymmesskäl kan vi inte ta 
emot sängar eller större möbler.  
Vid frågor eller funderingar  
– ring vårt kansli!

• Serva din bil eller byt dina däck hos Vianor i Kungsbacka 
(bredvid OK/Q8). Vianor utför alla typer av reparationer  
på alla bilmodeller. Tel. 0300-104 00.

• Ny klädleverantör för 2015 är Pulssport,  
Kungsmässan med klädmärket Stanno.

Bilden tagen från succépremiären 2014!
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