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YTTRANDE
Datum

Dnr

2020-11-20

208-9394-2020

Sunne kommun
1.Kommunstyrelsen
686 80 SUNNE

Regional utveckling
Liisa Kapanen
010-224 74 43
liisa.kapanen@lansstyrelsen.se

Ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel
Det har kommit in en ansökan om bidrag ur fonderade bygdemedel från
Lysviks IF. Ansökan gäller inköp av robotgräsklippare.
Enligt 9 § (SFS 1998:928) förordningen om bygde- och fiskeavgifter ska
samråd ske med berörda kommuner innan beslut om bidrag fattas.
Svar på yttrande önskas senast 2020-12-14.
Skicka yttrandet med e-post till länsstyrelsens centrala ärendeservice:
varmland@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer samt texten
”Yttrande på ansökan om bygdemedel” i mejlets ärenderad.

Vänliga hälsningar
Liisa Kapanen

Bilaga:
Ansökningshandlingar

Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Telefon: 010 - 224 70 00 (växel) Fax: 010- 224 71 10 E-post: varmland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/varmland

Ansökan om bygdemedel
Mottagningsbekräftelse
Blankettinformation
Ankomstnummer

1605247724723
Inskickat

2020-11-13 07:55:14

Länsstyrelsen i Värmlands län
651 86 Karlstad
Kontaktuppgifter:
Våxnäsgatan 5
Telefon: 010-224 70 00
E-post: varmland@lansstyrelsen.se
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Formulär
Ange Länsstyrelse
Ange Länsstyrelse

Värmlands län

Kommun där investeringen/projektet ska genomföras

Sunne

Uppgifter om den sökande
Ansökan lämnas av en

Förening

Kommun
Sökande

Föreningens eller kommunens namn

Lysviks IF

Organisationsnummer

874000-0669
C/o namn
Postadress

Myrborgen
Postnummer

68697
Postort

Lysvik

Kontaktperson
Förnamn

Mats

Efternamn

Eriksson
Telefonnummer

070-8720195
E-post

Lysviksmats@gmail.com
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Uppgifter om föreningen
Ordförande

Mats Eriksson
Telefonnummer

0708720195
Kassör

Ingrid Larsson
Telefonnummer

070-9521871
Revisor 1

Morgan Setherberg,
Telefonnummer

070-2990098
Revisor 2

Jane Andersson
Telefonnummer

070-2571081

Uppgifter om investering/projektet
Ange rubrik (syfte)

Investering i automover 450X
Beräknad tidplan och beskrivning av åtgärd

Så fort vi ser att finansieringen är klar beställer vi klipparen och får den installerad av Mats Skog & fritid under andra halvan av april 2021
Ange eventuell fastighetsbeteckning

Kostnader och Finansiering
Totala kostnader
Byggnader
Kostnader

0

Maskiner

Automover 450X
44 000
Inventarier

0
Andra kostnader

0
Ideellt arbete

0
Summa kostnader

44 000
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Total finansiering

Ansökan om bygdemedel

25 000
Bank

0

Egen insats

10 500

Medfinansiering

8 500

Ideellt arbete

0

Summa finansiering

44 000

Dokument som bifogas ansökan

Följande dokument kan behöva bifogas din ansökan. Markera vilka du kommer att bifoga.

Projektplan som tydligt visar hur investeringen/projektet ska finansieras i sin helhet
Offerter vid större investeringar
Beskrivning av effekter på miljö, folkhälsa och mänskliga rättigheter
Annat dokument

Jag kommer att bifoga dokument elektroniskt.

Ja

Intygande
Intygande

Jag intygar att de uppgifter jag har gett i den här ansökan är riktiga och sanningsenliga

Datum (ååååmmdd)

20201113
Förnamn

Mats

Efternamn

Eriksson
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Anvisningar
Uppgifter om den sökande
Fyll i uppgifter om den förening eller kommun du företräder samt dina egna kontaktuppgifter. I vissa län kan inte kommuner
vara sökande. Se information på din länsstyrelses hemsida.
Uppgifter om föreningen
Fyll i uppgifter om föreningens sammansättning
Uppgifter om investering/projektet
Rubriken ska vara en kort beskrivning av det du söker bidrag till, exempelvis ”Investering i luftvärmepump” eller
”Handikappanpassning av toalett” (max 40 tecken).
Om åtgärden berör en fastighet, till exempel upprustning av bygdegård, ska fastighetsbeteckningen anges.
Det kan dessutom behövas ytterligare handlingar eller uppgifter beroende på vad ansökan avser. När det till exempel är fråga
om att anordna vägbelysningar och skoterleder bör karta bifogas där dessa är utmärkta. Bilagor kan bifogas i formulärets steg
6.
Kostnader och Finansiering
Se särskild information om vad som gäller för ideellt arbete i det län där du söker bygdemedel. Summa kostnader och summa
finansiering ska vara lika. Uppgifterna ska även specificeras i bilaga ”Detaljerad kostnadsberäkning” som bifogas ansökan.
Dokument som bifogas ansökan
Bifoga ett protokoll som anger att föreningen beslutat att ansöka om bygdemedel och en kopia av protokollet som visar att du
är behörig firmatecknare för föreningen. Du kan också komplettera med icke obligatoriska bilagor som behövs för att belysa
och handlägga ditt ärende. Tänk på att en komplett ansökan påverkar möjligheten till beviljade medel. För mer information se
din länsstyrelses hemsida.
När du bifogar dokument elektroniskt
- Ange först vilket dokument du bifogar
- Välj dokumenttyp
- Bläddra sedan fram aktuellt dokument
- Upprepa proceduren för nästa dokument
Mallar till bilagor kan hämtas på respektive länsstyrelses hemsida.
Intygande
Du som företräder föreningen eller kommunen måste intyga att uppgifterna i ansökan är riktiga och sanningsenliga.
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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE LYSVIKS IF
2020-11-04

Plats

Myrborgen

Närvarande

Mats Eriksson, ordförande
Jonas Larsson, vice ordförande
Alexander Börjesson, sekreterare
Henrik Kvarnström, vice sekreterare
Kristina Svensson, suppleant
Jonathan Börjesson, suppleant

Justerare

Jonas Larsson

Frånvarande

Michael Larsson, ledamot

§1. Mötet öppnas
Mats Eriksson förklarade styrelsemötet öppnat.
§2. Val av mötesordförande
Mats Eriksson valdes till ordförande för mötet.
§3. Val av sekreterare
Alexander Börjesson valdes till sekreterare för mötet.
§4. Val av justerare
Jonas Larsson valdes till justerare för mötet.
§5. Föregående mötesprotokoll
Genomgång av föregående mötesprotokoll.

§6. Info från sektionerna
Fotbollssektionen
Richard Östlund klar som huvudtränare för damlaget. Simon Wahl lagledare
och Katarina Vidfelt massör. Saknas assisterande och målvaktstränare.
Filip Nordén, Torsbybo som gått fotbollsgymnasium i Norrköping, i princip
klar som huvudtränare för herrlaget. Möte hålls i morgon torsdag.
§7. Ekonomisk rapport
Henryfonden
678 818,95 kr per 31 oktober.
Coronastöd
Mats har skickat in ansökan och ansökan är godkänd för stödet men det innebär inte att det blir någon utbetalning.
Vad gör vi med ev överskott? Avbetala, positivt resultat, extra på bil?
Styrelsemötet beslutade att eventuellt överskott från 2020 kan användas för
att göra förskottsbetalningar på LIF-bilen som leasas.
Sista dag för interna transaktioner 15 nov 2020
Ingrid har meddelat att kvarvarande interna transaktioner behöver göras senast 15 november för att ha allt iordning inför bokslutet.
§8. Bingolotto uppesittarkvällen – Fördelning?
•
•
•
•

Herr 300 st
Dam 300 st
Styrelse 540 st
Coop 60 st

Ingen försäljning av lotter till Påskspecialen pga dålig efterfrågan i kombination med det dubblerade lottpriset.
§9. FB och Instagram – Starta upp med tränare/ledare, trupp,
styrelse – Bilder
Presentation av spelare/ledare kommer påbörjas inom kort för att därefter
ske fortlöpande inför kommande säsong.

§10. Övriga frågor
Ansökan Fonderade bygdemedel, Sunne Kommun och Idrottonline
Kommer att göras ansökan om bidrag för investeringar i anläggningen.
Bland annat klippare och fortsatt upprustning av klubbhus, förråd och avbytarbås.
Chedli
Chedli intresserad av att rycka in som vaktmästare. Troligtvis svårt att lösa
ekonomiskt utan bidrag från Arbetsförmedingen men kollas vidare.
Corona-läget
Fortsatt träningsverksamhet så länge inte förbundet avråder från inomhusträning. Påminner om att man inte får delta på träning vid minsta förkylningssymtom, inga vattenflaskor får delas och ombyte och dusch sker
hemma.
Lättöl
Jonas filar på etikett för en jubileumslättöl.
§11. Mötet avslutas
Styrelsmötet avslutades.
Nästa möte blir onsdag 2 december 18:30.

Alexander Börjesson
Sekreterare

Mats Eriksson
Ordförande

Jonas Larsson
Justerare

Historia
Lysviks IF som är Lysviks äldsta idrottsorganisation bildades den 6 juli 1930. Fotbollen har varit
huvudidrotten genom alla år. Det började vid Kyrkskolans skolgård och första planen anlades vid
Rösa i Skäggegård, följt av plan på Johan där Nols mark i Kyrkbyn.
Nuvarande anläggning Myrborgen som klubben äger, har brukats sedan 1954. Resultatmässigt
hade LIF sina toppår under början av 60-talet. Andra idrotter som förekommit under åren har varit
skidor, backhoppning, bandy, ishockey, friidrott och cykling. Damfotbollen drogs igång 1982 men
under 2000-talet har det inte varit någon aktivitet.
Organiserad ungdomsverksamhet har bedrivits de senaste 20 åren. Kiosk- och lotteriförsäljning
samt festplatsen Canis har varit och är de viktigaste inkomstkällorna i föreningen. Med fina
anläggningar, engagerade ledare och aktiva, och en sund ekonomi, ser Lysviks IF framtiden an
med tillförsikt.
Fördjupande historia
Lysviks IF som är Lysviks äldsta idrottsorganisation bildades den 6 juli 1930. Redan från början
blev det en ständig jakt efter en plats, där man kunde spela fotboll. Först var det Kyrkskolans
skolgård, där skolans och sockenstugans fönsterrutor alltid var orsak till många förtretligheter.
Som sagt det var 1930 det hela började, vid ett friluftsmöte på kyrkbacken i Lysvik. Namnet blev
från början Lysviks Bollklubb och från starten fanns det 16 medlemmar. Förste ordförande blev
Albin Karlsson som var föreståndare vid Konsum. Kassör var Eskil Svensson. Det var
förmodligen ingen avundsvärd syssla, men man beslöt redan på första mötet att anordna dans på
Canis. Dessutom anordnade man en insamling för att få in pengar till att köpa en fotboll.
Protokollet berättar att resultatet var glänsande.
Så började då fotbollen att rulla och en stor dag blev det när laget efter förmedling av David Boss
spelade den första matchen mot Ekshärad. Det blev dock förlust med 3 – 0. Sedan dess har
mycket hänt. Lysvik Bollklubb fick sin första idrottsplats i en stenig skogsglänta på Johan Olssons
marker i Skäggegård. Arenan kallades Rösa och ur protokollen framgår att ett möte 1933 beslöt
att inköpa dynamit för att spränga bort stenar och stubbar på planen.
Hösten 1932 hade ett möte beslutat att vidga vyerna och köpa in material för allmän idrott,
nämligen kula, spjut, stav och höjdhoppsställning. Samma möte beslutade att bordlägga frågan
om inköp av strumpor till fotbollslaget. Vintertid hade man också bandy, backhoppning och skidor
på programmet. För att belysa förutsättningarna vid denna tid vill vi nämna att 1934 beslöt ett
möte att välja Carl Larsson och Erik Lund att döma hemmamatcherna och att de också skulle
linjera planen. Samma möte utsågs de som skulle ta upp inträde på matcherna. För varje biljett
de lyckades sälja fick de 5 öre i ersättning. Under 30-talet höll alltså föreningen förutom fotboll på
med friidrott och skidor. Även cykling fanns med under en kort tid. Folke Edkvist var den bäste
skidåkaren och Algot Hermansson var den stora stjärnan i friidrott.
På 40-talet förlades fotbollsspelandet till Kyrkbyn på Johan där Nols mark. Om fotbollen hade fört
en undanskymd plats i tabellerna från starten fram till 1950, kom 50-talet att bli en vändpunkt.
Orsakerna till detta var många. 1951 slogs nämligen Lysviks IF och Sätergården ihop till ett lag.
Föreningen hette numera Lysviks IF och i samma veva dök nya och lovande spelare upp.
Föreningen vann redan 1951 sin serie, men på grund av planens beskaffenhet fick inte laget flytta
upp i sexan. 1954 var det dags att inviga Myrborgen, och med den nya planen började
framgångarna. 1955 vanns sjuan, 1957 sexan och 1959 vann laget division 5 och för första
gången hamnade laget i division 4; där laget återfanns i 4 säsonger innan tillbakagången började.
Bästa placering nåddes 1962, då laget blev 4. Under denna period var det ofta mycket folk på

matcherna och publikrekordet är 607 betalande, i en match mot Torsby 1961. Denna period var
föreningens resultatmässiga glansperiod och det är väl på sin plats att nämna några namn från
denna period. Bröderna Kjell, Stig och Börje Eråker. Kalle och Lalle Alfreus, Sivert Larsson, Stig
Edkvist och Olle Jonsson. Frapperande är att laget har haft många bra målvakter.
Olle är redan nämnd, sedan kom Lennart Larsson och Karl-Gustav Nilsson. Alla spelade i division
2; snäppet under allsvenskan på den tiden.
Efter föreningens bästa placering 1962 följde en period med dåliga resultat, beroende på att
många spelare slutade och flyttade till andra orter. Det slutade i division 7. 1967 kom vändningen
med serieseger, mycket tack vare Olle Jonsson som återkom till laget. Denna gång som tränare
och utespelare och dessutom skyttekung med 49 gjorda mål. Året därpå följdes av ny serieseger,
efter en avgörande hemmamatch mot Norrstrand, där Karl-Gustav var omutlig i målet. Endast en
månad före serieslutet var tabellplaceringen i femteplats. Efter 2 år med seriesegrar följdes dock
2 år av degraderingar, så att första säsongen på 70-talet blev det återstart i lägsta divisionen
igen.
1972 återkom laget till division 6 i samband med en teknisk omläggning i seriesystemet. LIF hölls
sig kvar några år i sexan och med en ny generation ungdomar blev laget tvåa 1977.
Till säsongen 1978 rekryterades Matts Nyström som tränare och det blev samma år serieseger i
stor stil. 1-1 efter full tid i VFF-cupens kvartsfinal mot Kil borta var en av höjdpunkterna under
säsongen.
Året efter i division 5 var också en höjdpunkt, då laget nådde en femteplats. Med mycket liten
marginal lyckades inte LIF hålla sig kvar i femman efter säsongen 1980. Flera spelare hade flyttat
p g a studier eller arbete på annan ort, eller prövat lyckan i högre divisioner. Ingemar Ivarsson
värvades redan 1979 till den dåvarande allsvenska klubben Åtvidabergs FF. Efter att ha varit
nära till seriesegrar under perioden 81-83, blev det återigen serieseger 1984 efter tuffa
uppgörelser mot Ekshärad och Bäckalund. Ny tränare – Björn Robertsson – från Rottneros IK,
var än en gång vinstgivande. Sejouren i femman blev återigen 2-årig. Nedflyttningen till sexan
1987 föranleddes på nytt av en teknisk omläggning. Under slutet av 80-talet och fram till 1999 höll
sig Lysviks A-lag sig kvar i division 6.
80-talet
Sekelskiftet har inneburit en omstart i lägsta divisionen. En ny generation ungdomar etablerar sig
i A-laget. Glädjande summering från första säsongen på 2000-talet är framträdande målskyttar.
Jon Eklund toppar skytteligan med 30 mål och Krister Nilsson vinner totala skytteligan i division 7
Norra med 22 mål!
Ur statistiken för åren kan utläsas att Inge Olsson spelat hela 872 matcher för föreningen. Han
följs närmast av Mats Larsson med 725 och Agne Larsson med 707.
Pär Emanuelsson 611, Ola Bejbom 606, Kjell Jonsson 534 och Stig Edqvist 516 är övriga spelare
som spelat fler än 500 matcher. Inge Olsson leder också skytteligan med imponerande 428 mål.
Sivert Larsson 308, Stig Edqvist 283, Stig Eråker 271 och Pär Emanuelsson 226, är övriga
spelare som gjort fler än 200 mål.
Ungdomsverksamheten
De sista 15 åren har en mycket bredd ungdomssatsning skett och det har gett resultat. Tack vare
betydande ledarsatsningar, har föreningen en bredd som är enastående. Vi kan bara peka på
föregående säsongs aktiviteter, där föreningen förutom A-lag och utvecklingslag även hade
juniorlag och 6 ungdomslag i verksamhet.

Med denna breda verksamhet förstår vi den stora betydelsen av den nya planen som invigdes
1998. Med den förnämliga anläggningen Myrborgen och många goda ledare i föreningen, kan vi
se framtiden an med tillförsikt.
Damlag
Damfotbollen kom igång med verksamheten 1982. Förste ledaren var Peter Hult. Efter några
lärorika uppstartsår kom laget redan 1985, på andra plats i serien. Laget erbjöds att flytta upp till
division 4, då Sörby IK avböjde att flytta upp en serie inför säsongen 1986. Laget återgick till
femman 1987 och 1988 blev det serieseger. Laget avböjde att på nytt spela division 4-fotboll
1989 och har sedan dess spelat i lägsta divisionen. Inför säsongen 1993 var spelartruppen ej
tillräckligt stor för att anmäla laget till seriespel. Även åren 94-95 låg damfotbollsverksamheten
nere.
1996 gjordes en nysatsning där flera yngre spelare anslöt sig till laget. Året efter inleddes ett
farmarklubbssamarbete med Mallbackens IF och detta samarbete pågick under 2 år. Inför
säsongen 1999 upplöstes samarbetet och Mallbacken anmälde ett eget lag till seriespel i division
5. Några av spelarna följde med till Mallbacken, medan övriga som fanns kvar i Lysvik, ej var
tillräckligt många för att bilda en spelartrupp.
Genom åren har Petra Johannesson varit den mest framstående spelaren. Med 256 spelade
matcher och 145 gjorda mål är Petra i en klass för sig. Jessica Larsson 204, Anette Jansson 188,
och Catharina Strandberg 182, ingår också i sällskapet som spelat fler än 150 matcher. Övriga
målskyttar som varit framträdande är Catarina Larsson 50, Karin Emanuelsson 44, och Maria
Emanuelsson 31.
Vid sekelskiftet står LIF utan damlag och i dagsläget finns det ej något som talar för en
återuppstart. Frågan kan bli aktuell igen när intresset på damsidan väcks till liv igen.

Ishockey
I slutet av 50-talet dök ishockeyn upp i föreningsprogrammet. Till en början deltog föreningen i FB’s pokalserie, utan att ha någon egen rink. Så småningom kom den egna rinken i ”Myra” att stå
klar och invigdes i en match mot Sunne inför 250 åskådare och Janne Annersand som
invigningstalare.
En annan match vi gärna nämner, är från en lördagskväll, då Forshagaspelarna Nisse Nilsson,
Hasse Adrian och Sven Svärd ställde upp i Lysvikströjan, i en match mot Torsby. Nisse gjorde 14
mål och ”hemmalaget” vann med 25-2. Trots sträng kyla kom 350 personer till matchen.
Ishockeyn blev inte långvarig. Den försvann i början av 60-talet.
Festplatsen Canis
Allt sedan föreningen bildades 1930 har ekonomin som i andra föreningar varit en central fråga.
Redan på det första mötet enades man om att hyra dansbanan, för att få in pengar till
verksamheten. Föreningen övertog ansvaret för Canis 1957. 1977 byggdes en ny dansbana, med
Tage Emanuelsson som den drivande kraften. 1979 ägde den första Fröken-Fräken-festen rum
på Canis, sedan IK Fryken flyttat den gamla festen från Öjenäs och vår föreningen blev
medarrangör.

Detta kom att betyda en stor del för föreningens ekonomi under ett flertal år. Dessa fester började
tappa det riktiga intresset, när Sven-Ingvars drog sig ur i mitten på 90-talet.

LIF i det nya seklet
Genom Tage Emanuelssons unika ledargärning i Lysviks IF, får föreningen en uppmärksamhet
vid ingången i det nya seklet, som saknar motstycke i hela föreningens historia. Som enda
svensk och bland 6 övriga uppmärksammade i Europa, erhåller Tage utmärkelsen ‘The
magnificent seven’ vid en ceremoni i Monte Carlo i augusti månad.
Sammanställningar av ledarstatistik visar också på många ledares ideella engagemang under
flera år. Detta engagemang är en förutsättning för föreningens fortlevnad. Alla inblandade har
också insikt i vad detta innebär i dagens högt uppdrivna tempo i vardagslivet. Ett arbetsliv som
ställer höga krav, gör det svårare att satsa tid och kraft i fritidsaktiviteter. För att föreningslivet
skall kunna fungera framledes, är det viktigt att varje medlem bidrar med sitt ideella arbete för att
föreningarna skall kunna leva vidare. Låt oss hoppas att engagemanget kan hållas vid liv och
därmed ge Lysviks IF fortsatt livskraft för många år framöver. Detta för att bidra till att ge
ungdomarna i Lysvik med omnejd en meningsfull fritidssysselsättning.
Vill vi också sända en tacksamhetens tanke till alla näringsidkare, kommunens fritidskontor och
alla supportrar som under 70 år stöttat föreningen ekonomiskt eller på annat sätt. Detta stöd har
stor betydelse för föreningens utveckling. Sammanställning av skriften har gjorts av Stig Edqvist
och Agne Larsson. Sekreterare i föreningen mellan 1966-94 resp. 1995-2000.
Vi vill samtidigt uppmärksamma tidigare sekreterare Kjell Eråker, som lade grunden till det väl
dokumenterade historiska material, som finns ordnat från föreningens bildande.

Lysviks IF under 2000 →
Under 2000-talet och fram tills idag har en hel del hänt. På herrsidan har vi varit upp i div 5 och
gjort två bra säsonger innan vi på grund av otillräckligt antal spelar e fick gå ner i div 7.
Ambitionen är att kliva upp till minst div 6 snarast. Många träningsvilliga gör att vi ser alla
möjligheter.
Den stora resan i föreningen har vi haft med damlaget som gjorde en omstart och nu är vårt stora
utropstecken. I dagsläget spelar de i div 2 så det är utanför Värmlands gränser som gäller på de
flesta matcherna.
På ungdomssidan svänger det från år till år. Vi lider som många andra föreningar av att det finns
många andra aktiviteter för ungdomarna att välja på. Lysvik är en liten ort men vi gör allt vi kan för
att hålla igång så många som möjligt.
Glädjande är att medlemsantalet ligger på ca 130st i föreningen.

Årsredovisning 2019
med verksamhetsplan 2020
Lysviks Idrottsförening

STYRELSEN FÖR LYSVIKS IF FÅR HÄRMED LÄMNA FÖLJANDE
BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2019, FÖRENINGENS 89:E.

HUVUDSTYRELSE 2019
Mats Eriksson, ordförande
Jonas Larsson, vice ordförande
Ingrid Larsson, kassör
Alexander Börjesson, sekreterare
Henrik Kvarnström, vice sekreterare
Kristina Svensson, suppleant
Jonathan Börjesson, suppleant

SEKTIONER 2019
ANLÄGGNINGSSEKTION
Jon Eklund
Michael Larsson
EKONOMISEKTION
Christian Emanuelsson
Jessica Wikman
UNGDOM/UTBILDNINGSSEKTION
Erik Emanuelsson, sammankallande
Pär Nilsson
Jonas Larsson
FOTBOLLSSEKTION
Kristina Svensson, sammankallande
Anders Lindberg
Mathilda Nilsson
Ida Henriksson

TENNISSEKTION
Bengt Ersmark, sammankallande
Agne Larsson
Urban Karlsson
Ivar Sätherberg
Jörgen Persson
Lars-Göran Olsson
Bengt Larsson
VALBEREDNING
Agne Larsson
Erik Emanuelsson
Elin Pedersen
REVISORER
Morgan Setherberg
Jane Andersson

ÅRSBERÄTTELSE 2019
•
•
•

3 seniorlag och 1 ungdomslag har deltagit i VFF:s seriespel. 1 yngre lag har
deltagit i poolspel och bollek har bedrivits på Myrborgen för de yngsta.
249 sammankomster med totalt 2 136 deltagartillfällen har bokförts som
underlag för sökt aktivitetsstöd.
97 registrerade spelare (senior och ungdomar från 12 år) totalt under den senaste
registreringsperioden (1 april 2019-31 mars 2020).

SENIORFOTBOLLEN
Damlaget
Tränare/ledare: Niklas Sandin, Helena Frykestam, Johan Kolm, Maria Miller
Slutade på 6:e plats (av 10 lag) i damernas division 2 Västra Svealand.
Herrlaget
Tränare/ledare: Alexander Börjesson, Kristina Svensson, Mattias Larsson,
Slutade på 4:e plats (av 9 lag) i herrarnas division 7 norra.
7-manna herr
Tränare/ledare: Alexander Börjesson
Deltog i poolspel 7-manna för seniorer i VFF:s regi.
UNGDOMSFOTBOLLEN
P 12
Tränare/ledare: Erik Emanuelsson, Pär Nilsson
Deltog i VFF:s P 12 7-manna.
PF -09/-10/-11/-12
Tränare/ledare: Hans-Olof Lindh, Mats Eriksson
Deltog med ett lag i Fryksdalsalliansens 5-mannapoolspel.

Bollek
Tränare/ledare: Martin Backlundh, Johan Pettersson
Bollek har anordnats för de yngsta lirarna födda -13 och senare. En gång i veckan på
Myrborgen under sommarmånanaderna.
______________________________________________
Mer om lagen finns att läsa i respektive lags årsberättelser.
ANLÄGGNINGAR
Myrborgen
2019 blev ett något mindre dramatiskt år än föregående vad gäller akutinsatser på
Myrborgen. Däremot gjordes en hel del välbehövliga mindre upprustningar. Inför
säsongen byttes staketet på A-planens västra sida (närmast klubbhuset) som lutat
betänkligt i många år. Under ledning av Hans-Olof Lindh snickrades det även nya
trappavsatser till verandan och dörren ut från hemmaomklädningsrummet. Hans-Olof
konstruerade även fyra fina 5-mannamål som använts flitigt under säsongen. Vidare
påbörjades efter säsongen en upprustning av klubbrummet med nya fönster,
omtapsering, golvbyte och ny köksdel. En del arbete med detta återstår inför kommande
säsong men vi kan konstatera att det kommer bli ett rejält lyft. Föreningen riktar ett
stort tack till Lars Åke Larsson, David Larsson, Hans-Olof Lindh, Michael Larsson och
Jon Eklund för arbete med detta.
Halvtidsvaktmästare har funnits på plats under vår och sommar till en bit in på
höstsäsongen. Utöver detta har vi haft sommarjobbare på plats tre treveckorsperioder
under sommarlovet. En ny röjsåg köptes in vilken användes flitigt (åtminstone i
perioder). Då vaktmästaren slutade strax efter sommaruppehållet tog herrlaget över
ansvaret för klippning av robotfria ytor och linjering av planer.
Robotgräsklipparna som köptes in 2018 gjorde sin första hela säsong och planerna var i
allmänhet mycket fina. Växtförhållandena var i stort sett optimala i kontrast till den
torra sommaren 2018 vilket gjorde att det växte så det knakade och riklig nederbörd
gjorde att planerna var ganska mättade på vatten under höstsäsongen och mycket
mjuka. Dock behövde inga matcher ställas in och under Svennis Cup i början av augusti
var planerna snudd på rekordfina. Under vintern har LG Entreprenad grävt ur dikena
runt B-planen vilket förhoppningsvis kommer förbättra avrinningen därifrån betydligt.
Canis
Inga aktiviteter i föreningens regi har bedrivits på Canis under 2019. Några
arrangemang har det ändå blivit tack vare utarrenderingen.
Tennisbanan
Tennisbanan har varit iordningställd och öppen för spel.

UTBILDNING
Under 2019 har damlagets målvaktstränare Johan Kolm deltagit i
Målvaktstränarutbildning C. Deltog där gjorde även herrlagsspelaren Joel Bäckström,
dock i egenskap av ungdomstränare i IFK Sunne.
EKONOMI
Lysviks IF:s sponsorer 2019:
AB Karl Hedin Bygghandel Sunne
Advokatfirman Robert Pedersen
Angelicas Hälsa & Vardagsträning
Berggrens El
Borgeby El
Brunskogs Försäkringsbolag
ByggDialog
Coop Lysvik
Driconeq
Eitech
Ekbro Motorsportservice
Entré i Sunne
Fastighetsbyrån i Sunne
Frykenveterinärerna
Fryksdalens Antenner & Larm
Fryksdalens Sparbank
Fryksdalshälsan
Garderob
Gylleby Vandrarhem
Hallqvist i Kil
Handelsbanken
Henrikssons Gräv AB
Hjerpe Buss AB
Hovfjället AB
Husindustier AB
Hårstudion
Hälsolänken
iBiz Solutions
ICA BBB
ICA Toria
Ileborgs Entreprenad
Inovia Data
Intersport i Sunne
Kewab
KlubbElva
Kvarngatans Pizzeria

Larssons Solskydd
Lennartssons Bilreparationer
Lerans Bygghandel
LG Entreprenad
Lisjöns Fastighets AB
Lysviks Bilreparationer
Lysviks Församling
Lysviks Försäkringsbolag
Lysviks Pizzeria
Lysviks Snickerifabrik
Lysviks Vatten & Värme
Länsförsäkringar Värmland
Lövåsens Bygg
Marvaco
Mats Skog & Fritid
Mellanskog
Midroc
Moelven Skog
Mormors Glasscafé
MW Bostads AB
Nol i Gårn
Nya Trafikskolan
Per på Tömta
Peter Spets Skogstransporter
Plaketten
PrimeBlade
Pålsfolk Bygg
QStar
Redovisningsbyrån i Fryksdalen
R Larsson Byggservice
ring2snickare
Rogers Åkeri
Rottneros Bruk
Rovtäppa AB
Rådströms Schakt
Saffran & Vitlök

Salong Skapa
Shangri La
Stora Enso Skog AB
Sunne El & VVS
Sunnschakt

Sätergårdens Golv
Tandhälsan i Sunne
Vestre
Värmlands Schakt

Dessutom tackar vi övriga som stöttat föreningen med olika insatser och bidrag under
säsongen!
______________________________________________
I och med damlagets uppflyttning till en serie med lag långt utanför Värmlands gränser
uppstod flera nya större utgiftsposter. 2019 blev något av ett rekordår utgiftsmässigt
men lyckligtvis gällde detta även på intäktssidan vilket gjorde att vi kunde räkna hem
ett positivt resultat.
Bussresor till damlagets bortamatcher och en bil för de Karlstadsboende grävde djupa
hål i kassan. Inköpet av bilen täcktes helt av sponsorer som fick sina loggor på bilens
sidor men det blev en hel del reparations- och bränslekostnader.
Som så många gånger tidigare hade föreningen och styrelsen stor hjälp av Jessica
Wikman med sponsorarbetet. Binglottoförsäljningen till påsk och jul gav återigen stora
intäkter och till jul slog vi nytt försäljningsrekord med 1 200 sålda lotter. Svennis Cup
gick liksom 2018 med rejäl vinst och det grillades över 100 hamburgare om dagen under
cupens tre dagar. Nya intäktskällor var säsongskort som såldes för 300 kr och gällde
samtliga hemmamatcher för dam och herr (ordinarie inträde 50 respektive 20 kr), 50/50lotter som såldes till damlagets avslutande hemmamatch mot Torsby IF samt att vi i
samarbete med Fryksdalens Sparbank gjorde större evenemang av våra hemmamatcher
mot QBIK och Torsby.
Henrys fond som omplacerades i början av 2018 har haft god tillväxt under 2019 även
om börsraset i spåren av Coronaviruset i början av 2020 börjat nagga en del på
uppgången .
Föreningens ekonomi redovisas genom resultat- och balansrapport.
UTMÄRKELSER
Lista över utdelade utmärkelser från 2019.
Skyttedrottning damlaget: Alina Miller, 17 mål i division 2 Västra Svealand (5:e flest
bland samtliga spelare i serien).
Skyttekung herrlaget: Jon Eklund, 7 mål i division 7 norra.

Årsberättelse Damlaget
Säsongen 2019 blev en historisk säsong för föreningen då damlaget tagit sig upp till Div
2 och ska spela tävlingsmatcher mot lag utanför värmlands gränser för första gången.
Vi startar upp säsongen i November 2018 med 3 träningar i veckan, 2 fotbollspass och
ett pass med styrka/löpning. Varannan vecka tränar vi på Klubbelva i Sunne. På
fotbollspassen snittar vi mellan 18-25 spelare i träning med både nya och gamla
ansikten. I december drar Hallvärmländskan igång och vi går obesegrade ända fram till
semifinal där vi faller med flaggan i topp mot div 1-laget Hertzöga. En tredjeplats i
Hallvärmländskan ger oss ett bra kvitto på hur vi ligger till i träningen.
Med några nya spelare in i laget bestämmer vi oss för att åka till Örebro på ett 2 dagars
läger i Mars för att bygga laget ytterligare en nivå. Träningsmatcherna kommer igång
och vi har fokus på det vi tränat på under vintern. I träning har vi jobbat mycket med
grunderna i våran spelidé, mest fokus i början var försvarsspelet för att sedan jobba
mera med hur vi ska agera i anfallsspelet.
Seriespelet startar med en tuff bortamatch mot Ornäs BK, vi får en drömstart och
vinner den matchen med 3-0. Redan i nästa match får vi smaka på skillnaden mellan
Div2 och 3. Vi möter Leksand på hemmaplan och förlorar med 2-0 trots massivt
chansövertag. Det räcker med 2 skott för Leksand för att vinna matchen. Våromgången
rullar på och vi ligger på en stabil placering på den övre halvan. Vi summerar våra
målsättningar för våren och klarar dom med bravur, dessutom har vi satt oss i en bra
sits för att klara säsongsmålsättningarna.
Inför hösten tappar vi några namn pga sjukdom och skador, men vi fyller på med något
nyförvärv. Hösten får en pangstart och vi får en gruvlig revansch på Leksand som vi
tvålar dit med hela 12-0 på bortaplan. Ju längre hösten går ju mer tunnas truppen ur
pga skador osv. Så några gamla ansikten får göra comeback utan träning men fixar det
galant. Vi slutar våran historiska säsong på en hedrande sjätteplats i tabellen, med 25
poäng och en målskillnad på +20. Vi klarade 90 % av våra målsättningar under
säsongen 2019 och vi kan konstatera att vi nådde stora sportsliga framgångar med laget.
Skrivet av Niklas Sandin

Sluttabell division 2 Västra Svealand Damer 2019
Lag
S
V
O
F
GM-IM
D
P
Säffle FF
18 15
1
2
57-12
45 46
Torsby IF
18 14
1
3
88-23
65 43
Avesta AIK
18 11
2
5
39-21
18 35
Smedjebackens FK
18 11
1
6
43-29
14 34
Rynninge IK
18
8
3
7
50-48
2
27
Lysviks IF
18
7
4
7
48-28
20 25
Ornäs BK
18
6
4
8
28-40
-12 22
QBIK
18
6
1
11
43-62
-19 19
Leksands IF FK
18
2
1
15
13-85
-72
7
Korsnäs IF FK
18
1
0
17
7-68
-61
3
S = Spelade matcher, V = Vunna matcher, O = Oavgjorda matcher, F = Förlorade
matcher, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, D = Differens, P = Poäng

Årsberättelse Herrlaget
2019 spelade herrlaget återigen en säsong i div 7 norra. Totalt var det åtta lag som
fullföljde säsongen och LIF slutade på en fjärde plats. Så man kan konstatera att
säsongen i varje fall slutade med en plats på övre halvan i tabellen. Spelartruppen har
legat på strax under 30 spelare och det har varit relativt god träningsnärvaro hela
säsongen. Försäsongen bedrevs träning i Sunne (gräshallen och konstgräset) samt i
gympasalen i Lysvik.
Säsongen kan summeras med 14 spelade seriematcher, 7 segrar, 1 oavgjorda och 6
förlust. (Egentligen spelades 15 seriematcher men eftersom Lesjöfors U drog sig ur
under säsongen så togs den segermatchen bort.) En målskillnad på 37-27 (+10) och 22
poäng. Den största fjädern i hatten var kanske den roliga avslutningen av säsongen då
killarna lyckades ta poäng av seriesegrarna Torsby IF U (som endast tappade poäng i
ytterligare en match) och fick till en kvittering med matchens sista spark (en frispark
upp under ribban av Joel Bäckström). Till dessa seriematcher kan dessutom läggas 4
träningsmatcher .
Målproduktionen stod hela 14 spelare för – det finns alltså många målfarliga killar i
truppen. Men den som var i topp i målproduktionen var Jon Eklund som gjorde 7 mål
varav 2 på straff. Tilläggas kan att Hampus Ueltzhöfer anslöt till laget under säsongen
och endast deltog i 2 seriematcher - på de matcherna hann med att göra 4 mål!
Lite rolig kuriosa är också att Lysviks herrlag vann publikligan för div 7 norra (mest
publik) och kom två i fair-play ligan med endast 6 gula kort på hela säsongen!
Förutom spel i div 7 norra så deltog herrarna också i 7-manna poolspel arrangerat av
VFF.

Vi kan sammanfatta träningsstatistiken med att den är ok bland de som bor i
närområdet. Skiftarbeten och studier på annan ort gör naturligtvis inte
förutsättningarna för högt närvarotal på träningarna bättre, men med div 7 mått mätt
så har vi ändå en bra närvaro på träningarna.
Som vanligt vill jag sammanfattningsvis lyfta kompisandan i detta lag som till absolut
största delen består av Lysvikskillar, egna produkter som har ett stort hjärta för LIF och
som har jäkligt kul tillsammans. De killar som inte har sina rötter i Lysvik har också på
ett helt fantastiskt sätt smält in i Lysviksandan. ALLT FÖR BYGDA – är ju mantrat
som det jobbas efter. Om man dessutom lyfter blicken och kollar runt i fotbollsvärmland
så kan man se att det runt om i länet är stora problem för många småklubbar i Lysviks
storlek att mönstra ett representationslag och att vi då har BÅDE ett lag i div 7 och ett
7-mannalag som också spelar matcher i VFF:s regi på herrsidan så tycker jag att vi ska
vara mycket stolta över det. Naturligtvis vore det kul att kanske komma ett snäpp upp i
seriesystemet till div 6 men den högsta prioriteten är ändå att ha kul tillsammans och
bygga en stark klubbkänsla bland alla våra spelare i de olika lagen (herr-, dam- och
ungdomslag).
Skrivet av Kristina Svensson
Sluttabell division 7 norra herrar 2018
Lag
S
V
O
F
GM-IM
D
P
Torsby IF U
14 12
2
0
63-11
52 38
Gettjärns IF
14 11
1
1
63-12
51 35
Ämterviks FF U
14
9
1
4
35-14
21 28
Lysviks IF
14
7
1
6
37-27
10 22
IS Emtarna
14
5
1
8
31-35
-4
16
Bergsängs BK
14
4
1
9
29-52
-23 13
Nykroppa AIK
14
3
1
10
21-72
-51 10
Fensbols IF
14
0
1
13
8-64
-56
1
Lesjöfors IF
Utgått
S = Spelade matcher, V = Vunna matcher, O = Oavgjorda matcher, F = Förlorade
matcher, GM = Gjorda mål, IM = Insläppta mål, D = Differens, P = Poäng

Årsberättelse P12
Säsongen 2019 startades upp i början av april med träningar inomhus i gympahallen.
Vi gick ut på Myrborgen i början av maj och tränade 2 gånger per vecka. Vi har varit 14
spelare i truppen med spelare födda -05-08 som totalt genomfört 28 träningar.
Vi har varit med i 7-manna seriespel och spelat 16 matcher.
Vi från ledarhåll är väldigt nöjda med utvecklingen under säsongen och hoppas att
intresset fortsätter nästa säsong.
Skrivet av Erik Emanuelsson

Årsberättelse Poolspelslaget
23 st flickor och pojkar födda -09, -10, -11 och -12, tränade 2 dagar i veckan, på
Myrborgen, från början av maj.
En stor grupp gjorde att vi tog beslutet att låta -09-11 spela matcherna och -12orna fick,
rullande, fylla ut med ca 2 spelare per poolspel.
4st poolspel anordnades, 2 på våren och 2 på hösten, tillsammans med Sunne, V:a
Ämtervik och Gräsmark. 5 mot 5 och 2 matcher per poolspel.
Lysvik IF stod som värd, en kall och blöt söndag, 26 maj.
Även en träningsmatch spelades, på Myrborgen. Där möttes våra flickor -09-10 och
samtliga -12or i en underhållande match mot Mallbackens flicklag.
Skrivet av Hans-Olof Lindh

VERKSAMHETSPLAN 2020
SENIORFOTBOLL
Damlag
Damlaget kommer säsongen 2020 att spela i division 2 Västra Svealand.
Ledare: Richard Östlund (huvudtränare), Simon Wahl (lagledare).
Herrlag
Herrlaget kommer säsongen 2020 att spela i division 7 norra. 7-mannalag är planerat
men ännu inte anmält.
Ledare: Alexander Börjesson (huvudtränare), Kristina Svensson (lagledare).
UNGDOMSFOTBOLL
P -07/-08/-09
Förhoppningen inför säsongen 2020 har varit att anmäla 7-mannalag för seriespel men i
skrivande stund lutar det åt att spelarunderlaget är för litet. Anmälningsperioden
sträcker sig fram till 15 mars.
PF -10/-11/-12
Deltar liksom föregående år med ett lag i Fryksdalsalliansens poolspel för 5-mannaspel.
Bollek
Kommer förhoppningsvis finnas för de yngsta lirarna på samma sätt som 2019.
______________________________________________
TENNIS
Tennisbanan kommer iordningställas för spel på sedvanligt vis.
EKONOMI
Kostnaderna för verksamheten kommer vara fortsatt höga och till och med öka en del
vilket medför att nya intäkter måste till samtidigt som de traditionella bibehålls och i
bästa fall ökar. Föreningens bil såldes efter säsongen då den inte längre gick att
reparera till en rimlig kostnad. En minibuss har införskaffats istället genom
leasingavtal.

ANLÄGGNINGAR
Myrborgen
Utöver färdigställandet av klubbrummet är inga större insatser planerade. På en
anläggning av Myrborgens storlek uppstår det dock nya behov och problem med jämna
mellanrum vilket vi får vara beredda på som alltid.
Canis
Kommer även 2020 vara utarrenderad. Inga aktiviteter i föreningens regi är planerade.
Lysviks tennisbana
Tennisbanan kommer att iordningställas på sedvanligt sätt för spel under säsongen
2020.
UTBILDNING
Alla ledare/tränare som önskar gå Värmlands fotbollsförbunds utbildningar kommer att
få göra det.
LYSVIKS IF PÅ NÄTET
Föreningens verksamhet kan följas på lysviksif.se, Facebooksidan Lysviks IF och
damlagets Instagram @lysviksdamlag.
SLUTORD
Vi sammanfattar 2019 med stora sportsliga framgångar på damsidan i och med den
lyckade debuten i division 2, en helt ny nivå för föreningen. Föreningens verksamhet är
fortsatt bred och vi är numera det enda laget i Sunne kommun som har både herr- och
damlag i seriespel. Trots begränsat underlag har vi dessutom haft flera lag på barn- och
ungdomssidan vilket tyvärr blir allt mindre vanligt på orter av Lysviks storlek.
Föreningens ekonomi är välbalanserad och välskött vilket gjort att vi kunnat fortsätta
investera i anläggningen trots ökade kostnader för verksamheten som helhet.
2020 har tyvärr inletts med att två stora LIF-profiler gått ur tiden: Robert Pedersen och
Nisse Olsson. Robert gjorde i många olika roller under många år stora insatser för
föreningen bland annat som ledare, ordförande och i valberedning. Dessutom sponsrade
han föreningen genom sin advokatfirma och hjälpte till att upprätta Henry Erikssons
fond. Nisse var mångårig vaktmästare på Myrborgen under en tid då man inte bytte
vaktmästare varje säsong och hans insatser är än i dag märkbara på anläggningen.
Vi blickar nu framåt mot ett spännande jubileumsår 2020 och hoppas på ett fortsatt
stort engagemang för föreningens verksamhet och fortlevnad.
Välkommen till Myrborgen!
Styrelsen i Lysviks IF

Finansieringsplan för Automover 450X

Kostnad:

Automover 450X

Intäkter:

Anläggningsbidrag från Sunne kmn
till ungdomsplan. (8500:- för 2020)
För 2021 Sunne kommun

44.000:-

8.500:-

Fonderade bygdemedel

25.000:-

Eget kapital

10.500:-

Summa intäkter

44.000:-

Mats Skog o Fritid
AB

Offert
Offertnr/Kundnr

Offertdatum

2716

56580340

2020-09-08

Fakturaadress

LYSVIKS IDROTTSFÖRENING
MYRBORGENS IDROTTSPLATS
686 97 LYSVIK

MATS ERIKSSON

Er referens
Ert ref nr

Vår referens
Betalningsvillkor

30 dagar netto

Leveransvillkor

Fritt vårt lager

Giltig tom

2020-10-08

Leveranssätt

Post

Dröjsmålsränta

23,00 %

Artnr

Benämning

Antal Enh

AUTOMOWER
AUTOMOWER 450X ink instalation(fotbollsplan)
1

à-pris

Summa

35 200,00

35 200,00

lysviksmats@gmail.com

Totalt
35 200,00

Mervärdesskatt tillkommer

Adress

Norra Industrigatan 6
Norra Industrigatan 6
685 34 TORSBY

Telefon

Internet

0560-71340

www.matsskogochfritid.se

Bankgiro

e-post

Organisationsnr

Momsreg.nr

175-3409
Företagets säte

Torsby

5561951608

info@matsskogochfritid.se
5561951608
Godkänd för F-skatt

