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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019
KOPPPARVERKETS IF
Föreningsstyrelse

Under det gångna året har föreningsstyrelsen utgjorts av
följande personer.
Styrelsen
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Harald Simson
Hans Berg
Bodil Pinzke
Bent Simonsen
Emma Andersson
Thomas Pinzke
Gunilla Windahl

Sektionsledare
Fiske
Golf
Styrketräning
Tennis

Göran Wennlid
Hans-Gunnar Wiberg
Pierre Sjöström
Richard Fordham

Revisorer

Jan Malm
Hans Olsson

Valberedning

Valberedningen 2019 har bestått av:
Tom Paradis
Jörgen Heby
Pär Aulin

Medlemsantal

Antalet KIF-medlemmar under året var 167 st. (192 st. 2018)

Styrelsemöten

Under verksamhetsåret april 2019 - mars 2020 har styrelsen
haft 4 ordinarie möten utöver årsmötet.

Ekonomi

Se bilagor
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SEKTIONSBERÄTTELSER

Golf

Sektionsledare: Hans-Gunnar Wiberg

Kemiramästerskapet spelades även i år som Kemira Golf Tour.
Mästerskapet spelades på sex olika banor: Allerum, Lund,
Perstorp, Landskrona, Kävlinge samt Vasatorp. Årets final
spelades på Vasatorp:

Vasatorp Classic

Under en två – tre veckors period fick man spela på respektive
golfbana när man själv ville. I början av maj spelades första
deltävlingen och sista deltävlingen spelades i början av oktober.
Totalt deltog ca 15 personer. Kemiramästare blev J Smusin
med 136 poäng.
Resultat – Kemiramästerskap singel 2019
1. J Smusin
2. U Davidsson
3. B Kjellberg
4. P Andersson
5. S Karlsson
6. P Lind
7. E Mattsson

136 p
134 p
125 p
121 p
120 p
119 p
116 p

Golfsektionen tackar för det gångna året och hoppas på en
ny spännande golfsäsong 2020.
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Styrketräning

Sektionsledare: Pierre Sjöström

Intresset för att träna styrka i vår källare är något större än tidigare.
En anledning kan vara att träningen blivit enklare att nå med det
nya kortet.

Tennis

Sektionsledare: Richard Fordham

I styrelsen har ingått:
Richard Fordham
Sektionsledare 2019-2021
Bodil Pinzke
Ledamot
2018-2020
Ove Ullerholm
Ledamot
2018-2020
Anläggningar
Plasthallen:
Sektionen bokar hallen ca 10-15h per månad från september till
april för mästerskap och tennisträning.
Grusbanor:
Sektionen har förtur på bana 1 där huvuddelen av tiderna för
seriespel, mästerskap och schemalagd tennisträning förlades. Spel
på grusbanorna pågick från mitten på maj till slutat av september.
Aktiva medlemmar och aktiviteter:
Sektionen har ca 30 aktiva medlemmar.(40st 2018)
8 Personer deltog i tennisträning hösten 2018
(4 grupper 1h/vecka)
8 Personer deltog i tennisträning våren 2019
(4 grupper 1h/vecka)
8 Personer deltog i inomhus mästerskap 2019
10 Personer deltog i tennisträning sommaren 2019
(4 grupper 1h/vecka)
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Kommentarer:
Under verksamhetsåret har vi haft två tennistränare – Johan
Jönsson och Jan Doverhem. Johan och Jan behåller intresset för
tennisträning genom att har en positiv attityd och anpassar
träningsnivån till de olika grupperna. Sektionen sponsrar denna
verksamhet genom att betala banhyrorna.
Stort TACK till alla som har hjälpt med städning i hallarna och
deltagit i underhåll av utomhusbanorna.

Resultat 2019
Mästerskap Inomhus 2019
Singel
1. Zeljko Rasic
2. Johan Wallman

Fiske

Sektionsledare: Göran Wennlid

HAVSFISKE
Corpfisket – serierna
KIF har haft fyra lag som deltagit i Corpfisket under 2019
Det har varit fem tävlingsomgångar, tre på våren och två på hösten.
Helsingborgs Corpfiske är uppdelat i tre divisioner och man tävlar dels för
laget i varje division, dels individuellt.
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RESULTAT FRÅN CORPFISKET 2019

RESLUTRESULTAT FRÅN KEMIRA CUP 2019
De bästa i varje division går till final i ”Kemira cup” där årets fiskare koras.
Bara första plats räknas och där hittade vi tyvärr ingen från våra lag.
VÅRTORSKEN (fd Julatorsken)
Julatorsken avgjordes den 28 april och segrade gjorde Göran Wennlid som
får glassa med vandringspriset till nästa tävling.
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Verksamhetsåret 2019/20
SLUTORD
Inget nytt på samarbetsfronten vilket även under detta år satte sina spår på vår
ekonomiska utveckling. Vidare blev det ett bortfall på medlemssidan, vilket innebär att
det finns gott om ledig tid i våra hallar och då speciellt i sporthallen. Försöket med
sommartennis 2019 gick inget vidare men vår avsikt är att göra ett nytt försök under
2020.
Vidare är det inte så mycket vi kan göra i dagsläget för att begränsa våra kostnader
även om vi för närvarande diskuterar att minska städfrekvensen i klubbhuset och
styrketräningen. De stora besparingar gjordes 2017/18 då vi tecknade ett nytt
Städkontrakt samt tog ett nytt bokningssystem i bruk. Med andra ord är våra möjligheter
till att förbättra föreningens ekonomi beroende på ett ökat inflöde av medlemmar, vilket
f.n. inte är så gynnsamt. Ett av det stora hoten är framväxten av allt fler padelbanor
vilket gör att intresset för tennis minskar.
I föregående text finns det således förklaringen varför vår ekonomi är så ansträngd
även för verksamhetsåret 2019/20
Under året har det förts diskussioner kring våra tillgångar i Knähaken. Samtalspartner
har varit Kemiras metallklubb som har tagit på sig rollen att samordna samtliga
fackklubbar på Kemira. Tanken är att man genom samarbetet ger samtliga
Kemira-anställda möjlighet att hyra Rååsnipan utan att vara medlem i föreningen. Detta
under förutsättning att fackklubbarna bidrar med ca 50kkr för att ersätta snipan med
någon lämplig nyare båt. Än finns det inget konkret från fackklubbarna vilket innebär att
inga detaljfrågor har diskuterats ännu.
När det gäller föreningens framtid har Kemira deklarerat att man inte tänker köpa
tillbaka fritidsanläggningarna när kontraktet med Sagax löper ut 2021.
Av den anledningen har föreningen tagit en första kontakt med Sagax, men vi vet i
dagsläget inte något annat än att vår verksamhet troligen upphör i årsskiftet 2021/22.
Vår förhoppning inför det nya verksamhetsåret är att vi kan attrahera fler att bli
medlemmar hos oss och att beläggningen i våra anläggningar ökar, så att vi kan få en
bättre balans i våra räkenskaper.
Även i år vill vi tacka våra funktionärer, som på ett aktivt sätt ägnar sig åt att hålla
föreningens anläggningar i skick och därmed ger alla andra möjligheten att ta del av
dessa. Utan dessa frivilliga krafter hade vår förening inte kunnat överleva. Vi är både
tacksamma för er insats samt vädjar samtidigt till fler, som vill hjälpa till att utveckla och
hålla föreningen vid liv.
Harald Simson
Ordförande

Bodil Pinzke
Kassör

Bent Simonsen
Ledamot

Emma Andersson
Ledamot

Thomas Pinzke
Ledamot

Gunilla Windahl
Ledamot

Hans Berg
Sekreterare

