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2020 går mot sitt slut och det har sannerligen varit en prövning. 
Vi riktar därför i år ett extra varmt tack till alla RIS-ledare som har kämpat på för att hjälpa barnen 
att ha kul och utvecklas. Det har varit tufft att inte kunna träffa föräldrar i vanlig utsträckning och ett 
stort lass har fått dras av ledarna. 
Vi förstår det, och vi uppskattar engagemanget oerhört mycket. Känslan är också att kan vi ta oss 
igenom detta år så klarar vi av det mesta framöver. 
Tack! 
 
Avtackning Angelo & Eren från styrelsen 
Vi tackar Angelo och Eren för deras tid i styrelsen och hoppas de kommer att trivas med sina nya 
utmaningar.  
 
Nytt konstgräs på Skinnaråsen  
Många år av arbete med kommunen för att få till byta av vår konstgräsplan har äntligen givit 
resultat! Nu har bytet av konstgräs påbörjats och beräknas ta ca 6 veckor. Vi har försökt nå 
kommunen för att få en statusuppdatering, men tyvärr inte fått något gensvar innan detta 
nyhetsbrev gått ut. Dock vet vi att vi tyvärr inte kommer att kunna spela på konstgräset förrän till 
våren. Då ser vi fram ett riktigt bra högkvalitativt konstgräs!  
 
Tills våren kommer, så har alla lag fått träningstider inomhus i kommunens fina fotbollshall i 
Norrviken.Vi kör igång inomhus direkt efter höstlovet (med undantag för de nytillkomna Covid-19 
restriktionerna fram tom 19 nov).    
 
Självskattningsundersökning  
Vi har nu genomfört första steget i vår självskattningsundersökning med en riktad enkät till alla 
våra ledare;  för att lyssna av vad de tycker fungerar bra i klubben samt vad som bör förbättras. Vi 
har fått bra respons här, stort tack för ert breda engagemenag i frågan ! 
 
Under November så tar vi andra steget och skickar då ut en enkät till alla våra medlemmar. Nu är 
det barnens tur att tillsammans med er vårdandshavare svara på en enkät. Ta tillfället i akt och 
lägg 10 minuter tillsammans med ert barn, så även deras åsikter kommer fram. Det är ju trots allt 
för de vi alla engagerar oss ideellt. 
 
Med svaren från dessa två enkäter så kommer vi sedan ha en solid grund för vad klubbens fokus 
bör vara framöver, så vi säkerställa att det vi prioriterar även bidrar till våra medlemmar på bästa 
sätt. Vi siktar på att kunna delge resultatet av allt detta under tidig vår 2021.  
 
Bingolottförsäljning   
Bingo- och Sverigelotterna är en jätteviktig inkomstkälla för RIS, såväl FF som IB. 
Alla insatser är frivilliga men ytterst viktiga och faktiskt team-bildande för lagen att tillsammans 
"kämpa ihop" lite pengar till föreningen och lagkassan. 
 
Försäljning vid Coop: 
Inställd försäljning tom 19 nov i linje med allmänna regionala riktlinjer. Uppdateras när vi vet hur 
läget förändras. 
 
Julkampanjen -alla medlemmar driver försäljning av Bingolotter: 
Kommer att löpa ungefär som tidigare år. Lagen hämtar ut gemensamma buntar med lotter 
kuverterade per spelare. Barn som "dubblerar" i fotboll och innebandy säljer bara för innebandyn.  
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Jullotterna har nu kommit och kommer att delas ut inom kort. Lotterna kommer i år att vara 20st 
uppesittarlotter (till 24/12) med ett pris på 100kr/lott och 5st dubbel uppesittarlotter med ett pris på 
200kr/st.    
 
Det går även enkelt att köpa lotter på webben: 
https://www.bingolotto.se/bingolotter/?customerId=6001057 
 
Bygg-gruppen 
Då både kommunen och vi själva har mycket att göra dessa tider kommer Bygg-gruppen starta 
upp i januari. 
 
Tackmiddag för ledarna 
Den 11/11 planerar vi den årliga tackmiddagen. Skillnaden i år är att den blir digitalt. Alla 
uppmanas att innan den 5/11 gå in på kallelsen och svara vilken maträtt som ni önskar hämta ut 
hos Sukh Indian Restaurang.  
 
Marknadsgruppen  
Vi har jobbat med att ta fram ett upplägg för att locka sponsorer och bidrag i närområdet.  
Besök vår landing sida https://rotebrois.wixsite.com/spons hemsida för att läsa mer och hjälp oss att 
sprida detta till företag som kan tänkas vara intresserade av att sponsra RIS.  
Om du har tips till marknadsgruppen så når du oss på sponsor@risff.se.  
 
Målvaktssatsning 
Målvaktssatsningen med extra träningar för alla intresserade i klubben på torsdagar har varit 
uppskattad och framgångsrik. Vi tackar vår A-lagsmålvakt Fredrik Jansson och ser fram emot en 
fortsättning till våren.  
 
Kansliet öppet 50%  
Vi välkomnar Juhani tillbaka på kansliet till 50%. Ni når honom via kansli@risff.se.  
 
Knattar 
Nu startar Knatteskolan Vinter 2020/2021 
Nytt för i år är att vi introducerar “Knattevinter”, det vill säga fotbollsträningar inomhus för 
knatteskolans yngsta spelare. I år är detta alltså aktuellt för pojkar och flickor födda 2014. 
Träningarna kommer att ledas av ungdomstränare som både har erfarenhet och kunskap av att 
träna barn i denna ålder.  
 
För anmälan klicka här: https://sportadmin.se/book/?F={CD9AE483-32D4-4F48-83CD-
22BDECE459EE} 
 
Dam/Flicksidan 
Damlaget har under året haft en säsong som påverkats mycket av Covid-19. Seriespel har varit i 
division 5. Inför kommande säsong laddar nu damlaget upp med inomhusträning, När covid läget 
tillåter.  
 
F04 och F06 som haft en mycket bra säsong, men nu måste vi tyvärr lägga ner dessa lag pga. 
spelarbrist. Något som vi verkligen beklagar. Vi tackar tjejerna för den tid vi haft med dem och 
önskar dem lycka till framöver. 
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Våra yngre flicklag F13,12,11,09 och 08 laddar nu om för nästa säsong. Nu under vintern satsar vi 
på att dessa lag kommer ha ett träningssamarbete för att på så sätt tillsammans kunna stötta 
varandra under säsongen som kommer. 
 
Herr/Pojksidan 
A-laget (herrar) 
Vi var nykomlingar i division 5 under 2020 och det blev precis den utmaning vi hade förväntat oss. 
Processen - den röda tråden - att ge våra egna juniorer utrymme på seniornivå har fortsatt och vi 
har sett väldigt många A-lagsdebuter i seriesammanhang den här hösten. 
Nu räckte det inte hela vägen till nytt kontrakt, men den här säsongen känns ändå som en 
investering i framtiden - då så många unga spelare tar med sig nyttig erfarenhet till 2021. 
 
P03  
Seriesegrare för andra året i rad i Div 2.  
 

 
 
P04  
Seriesegrare i Div 3.  

 
 
Vänliga hälsningar,   
RIS Fotboll Styrelse 
Mathias Lühr, Stefan Bjernegård, Anders Dalerå, Tomas Remaeus, Hilda Sandgren, Magda 
Sandgren,  Anders Falck & Erika Rondal 


