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FK Brommas verksamhetsberättelse för 2014 
 

Möten 

 

Ordinarie årsmöte hölls i klubbhuset den 12 februari 2014 och extra årsmöte hölls i 

klubbhuset den 23 april 2014 för antagande av nya normstadgar utfärdade av RF och 

anpassade till FK Brommas verksamhet. 

 

Styrelsen har bestått av följande personer: 

 

Ordförande: Mikael Lutto 

Vice ordförande: Henrik Lannerhjelm (även ansvarig för Fotbollsgruppen) 

Kassör: Christine Kamph Wennergren 

Sekreterare: Lars Kvarnholt 

Styrelseledamot: Liz Holmquist (även ansvarig för Husgruppen) 

Styrelseledamot: Nils Petter Tetlie 

Styrelseledamot: Axel Granström 

 

Adjungerad ledamot: Camilla Giss Emanuelsson (Kansli) 

 

Revisor: Pär Jäderberg 

 

Valberedning: Kajsa Peedu 

 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft tio ordinarie styrelsemöten (t.o.m. 12 februari 

2014). 

 

FK Bromma hade under året 645 medlemmar (där 23 dock inte betalat föreskrivna avgifter) 

varav 527 spelare och 118 ledare, en ökning med drygt 9 % från föregående års utfall på 591 

medlemmar. 

 

2014 – Styrelsens ord 

 
Summering av ordförande  

 

Styrelsen vill börja med att tacka för förtroendet att leda FK Bromma under 2014. 

Under 2014 har vi fortsatt att utveckla FK Brommas verksamhet på flera olika områden, inte 

minst avseende utbildning av tränare där klubben köpt ett antal träningstillfällen från olika 

leverantörer. Vi har även arrangerat domarutbildning såväl nybörjarkurs som två 

fortbildningskurser. För 2015 har vi för avsikt att få fram några nya leverantörer av 

teknikträning eller liknade. 

 

Vi har haft två sommarcamper med olika inriktning och sammansättning. Camp Brazil (i 

sammarbete med Samba FA) passande bra denna VM-sommar. FK-vallen hade en 

färgsprakande klädkollektion vilket även Dagens Nyheters reporter tyckte och tog bilder 

under en intervju med Erik Samba Johansson. Ett 25-tal ungdomsledare i klubben tog hand 

om 138 barn födda 2000-2007 under fyra dagar. FK Bromma är den första fotbollsklubben i 

Sverige att bli certifierad sambafotbollsklubb av Samba FA. I klubbhuset hänger det ett fint 

diplom. Mat serverades i Södra Ängby Skola. Ett stort tack till husmor Katalin Bogas för att 



 
 

3 

 

klubben fick köpa lunch och mellanmål av er. Utan er skulle det bli svårt att genomföra 

Camp Brazil. 

 

Knatte Camp, veckan innan skolan började var ett försök som föll väl ut. Ett 30-tal barn 

födda 2004-2007 med åtta ungdomsledare hade ”fotbollsfritids” i fem dagar. Det är riktigt 

roligt att klubben lyckas att prova någonting nytt. Ett stort tack till de ansvariga Lee Dahl 

och Axel Granström. Båda dessa nämnda camper har vi för avsikt att genomföra även under 

2015. 

 

På den viktiga men kanske inte lika roliga administrativa sidan han vi gjort enorma framsteg 

under 2014. FK Bromma fick ett riktigt medlemsregister, elektronisk fakturering av 

medlems-och spelaravgifter, ny hemsida för klubben och de enskilda lagen samt möjlighet 

att registrera närvaro i de smarta telefonerna. Allt detta under ett och samma år! Tack alla 

ledare för att ni tog till Er denna för klubben mycket viktiga förändring så snabbt och 

smidigt. 

 

Klubben har sedan ett par år en deltidsanställd kanslist Camilla Giss Emanuelsson. Denna 

funktion är mycket viktig för att vi överhuvudtaget ska kunna bedriva en verksamhet enligt 

alla de föreskrifter och regler som en fotbollsförening måste förhålla sig till. Ideella insatser 

räcker inte till då mycket av arbetet måste utföras dagtid typ kontakter med 

Idrottsförvaltning, Stockholms Fotbollsförbund och andra leverantörer. Tack Camilla för din 

stora viktiga arbetsinsats under 2014. 

 

Cuper i FK Brommas namn är sedan något år en mycket bra möjlighet för oss att synas 

bland klubbarna i fotbolls-Stockholm. Cuperna inriktar sig mer till de yngre spelarna och 

speciellt tjejcuper, vilket inte är så vanligt. Det passar bra in i FK Brommas verksamhet. 

Tack Manuel Carrera för att du organiserar denna eventverksamhet. 

 

När jag läste om vad lagen gjort under 2014 (se rubriken nedan)konstaterar jag att FK 

Bromma har en fantastiskt sprudlande verksamhet som vi tillsammans ska vara stolta över 

att åstadkomma ideellt.  

 

Slutligen vill styrelsen tacka alla ledare, spelare och föräldrar för era insatser och 

engagemang under 2014. Det är vi tillsammans som är FK Bromma. 

 

Verksamheten - senior 
 

Styrelsen bad lagledare för de olika lagen att beskriva verksamheten under 2014. 

 

Herrar A-laget 

 

Herrlaget i FK Bromma har under 2014 fortsatt sitt spel i division 5 mellersta och kommer 

under 2015 att spela i division 5 norra.  

 

Reservlaget / P18-19 (Herr U) 

 

Richard Freyschuss och Mats Lundberg har tillsammans hållit i den stora gruppen på runt 40 

grabbar. Vi har kört 2 (ibland 3) pass i veckan, och det har varit runt 15-25 spelare per 

gång.  
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P18-19 spelade i div2 (P18-19 2B) och krossade allt motstånd i sin serie. Men full pott (42 

poäng) och 80 mål i målskillnad räckte inte för att få komma med till sanktans sista slutspel, 

där bara 8 lag var inbjudna och de 10 div1 lagen hade förtur... Vår målsättning att ta oss till 

slutspelet sket sig m.a.o. rejält när STFF under våren tog beslutet att halvera antalet lag. 

 

Reservlaget blev till slut 2:a i sin serie men hade chansen kvar att vinna när bara 2 omgångar 

återstod.  

 

Till 2015 så kommer spelarna födda 96 att ingå i en ny konstellation kallad "Herr J" (ihop 

med P97). Resterande spelare ingår till en början i herrlaget (dit reservlaget nu även flyttar 

in). Simon Lundström kommer vara huvudansvarig, Mats målvaktstränare/materialare och 

Richard hjälptränare. 

 

Damlaget 

 

Har inte rapporterat någon verksamhet vilken kunnat införas i verksamhetsberättelsen. 

 

Veteranlaget 

Veteranlaget har haft en stark säsong 2014 som ledde till att vi kunde vinna serien igen. 

Laget har fått två nya spelare. En mycket stark förstärkning på målvaktssidan med Johan 

Elevant och ännu en begåvad försvarsspelare med Magnus Strömqvist. Båda har kommit bra 

in i truppen.  

  Spelmässigt gjordes flera matcher med mycket bra och roligt spel där motståndarna 

stundtals var helt utspelade. Under året har målskörden varit jämnare än fjolåret förutom 

några få undantag. Vi vann några viktiga och riktigt tuffa måste matcher. Lagen har som 

tidigare i serien har varierat stort i kvalitet. 

  Veteranlaget har tränat en gång i veckan utöver matcherna i serien under säsong. Under 

senhösten och vintern har vi tränat en till två gånger i veckan inomhus både i Spångahallen 

och i den nya Grimstahallen.  

  Skadeläget har varit lågt under året som gått. Dock saknas skadade spelare som Henrik 

Kruse. 

  Jonas och Janne som leder laget håller ihop allt väl. 

Verksamheten - ungdom  
 

Även för 2014 ser klubben trenden att FK Bromma är ett intressant alternativ för spelare 

från grannklubbar där urvalsprocessen är hård redan i tidiga år och många breddlag därmed 

läggs ned. Även under 2014 har flera lag förstärkts med spelare från andra klubbar. Vissa 

spelare har även glädjande nog valt att återkomma till sina grannar och skolkompisar i FK 

Bromma efter några år hos andra klubbar. 

 

Styrelsens målsättning är att FK Bromma ska ha ett lag i varje årsklass. Vi vill alltid kunna 

erbjuda fotbollsintresserade pojkar och flickor en plats i vår klubb oavsett ålder eller kön, 

idrottslig utvecklingsnivå eller social bakgrund. Inget lag i FK Bromma har för många 

spelare. 
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Nedan följer korta beskrivningar av 2014-års verksamhet i de olika ungdomslagen som var 

och en av lagledarna författat. 

 

 

Pojkar,  lagen: 
 

P-97 

 

P97 hade ett stabilt 2014 med många träningar, matcher och andra aktiviteter. Truppen 

bestod av närmare 30 killar, 26-27 av dem höll igång regelbundet. 

  

Trots en viss brist på ledarsidan lyckades vi genomföra Sanktanspel i två serier. Vi ställde 

upp i P17 div 2 och P17 div 3 och är nöjda med utfallet: vi kom på tredje plats i div 2 och på 

andra plats i div 3.  Vi hade hoppats på att vinna någon av serierna, men skador och 

sjukdom på nyckelspelare gjorde att vi försvagades under hösten. Ändå är det förstås en 

framgång för FK Bromma att en liten klubb som vår kan mobilisera två lag i en av de äldsta 

årsklasserna – och dessutom göra fina resultat.  

  

Under försäsongen tränade vi tre ggr/vecka, när matchsäsongen startade så gick vi ner till 

två pass/vecka för att orka med helgens matcher. 

  

Tyvärr blev det inte så mycket cupspel under året.  Orsakerna är två. För det första är det 

svårt att hitta cuper för killarna ju äldre de blir.  För det andra så innebar vår ledarbrist 

begränsningar – vi hade inte ledare tillräckligt för att åka på en sommarcup.   

  

Summa summarum så blev det bara en cup för truppen. Vi deltog i ”Slaget vid Stångebro”, 

en helgcup i mars i Linköping. 

  

Inför säsongen 2015 mönstrar vi en trupp på 26-28 spelare.  Vi har anmält oss till en serie i 

Sanktan P18-19.  Fortfarande är ledar- och tränarbristen vår kritiska punkt, annars är läget 

gott i truppen.  

 

P-99 

 

År 2014 var P99 en trupp med 20-25 spelare. Truppen nådde dock aldrig den riktiga 

stabilitet vi önskade då vi hade många skador under året samt att några spelare valde att 

sluta med fotboll. Positivt att vi dock även 2014 hade visst inflöde av nya spelare och fick 

igång ett samarbete med P00. Då interna föräldraledarresurser är lite begränsade så har vi 

aktivt jobbat för och lyckats med att ta in externa tränare bl.a. tre mycket uppskattade 

ungdomsledare från FK Bromma. Stort tack till er Oktay, Zebbe och Viktor. Truppen har 

genomfört ett stort antal träningar, mängder med matcher i Sanktan och i cuper och ett antal 

vänskapsmatcher. 

 

I Sanktan deltog vi i två Div. 4 serier och det var inte där som vi hade våra framgångar kan 

man enkelt konstatera. Årets stora höjdpunkt var förstås att vi med stor hjälp från våra 

föräldrar kom iväg på Donosti Cup i San Sebastian i norra Spanien. En fantastisk julivecka 

med 19 deltagande spelare, tre ledare och en stor trupp hejande föräldrar. Av drygt 400 lag 

var vi det enda från Sverige! Mycket välarrangerad cup – kan varmt rekommenderas. Och 

våra spelare skötte sig fantastiskt bra både på plan och på fritiden. 
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P-00 

 

2014 har varit ett bra år på alla sätt och vis. Laget växer så det knakar. Det tillkommer nya 

spelare hela tiden och det är få som slutar. Spelarna har roligt tillsammans där det sociala 

samspelet fortfarande är den viktigaste delen när de är tillsammans. Det långsiktiga målet 

med att bygga ett lag där kamratandan, det sociala, står i centrum gäller fortfarande. I dag 

består P-00 26 helt fantastiska killar.  

 

Spelmässigt har laget lyft sig rejält och finner allt oftare roliga och smarta lösningar i svåra 

situationer. Ett stort antal spelare har hittat nya favoritpositioner under året. Positionsbyten 

har varit det absolut bästa sättet att trigga utvecklingssprång hos flera av spelarna. Allt fler 

killar börjar se och förstå att det inte bara är teknik som är viktigt i fotboll utan även 

spelförståelse och inställning till träning. Det finns flera klara bevis på att hög frekvens på 

träningar ger bra resultat. 

 

Träningarna har stort teknikfokus och laget har fortsatt succén att spela matcher utanför 

Sanktan mot jämna lag. Samarbetet med Täby United P-00 har fortsatt under året och inte 

bara resulterat i gemensamma träningsmatcher utan även gemensamma träningsläger på 

Bosön ett par gånger och på Visingsö. Detta samarbete har i sin tur resulterat i ytterligare 

träningsmatcher mot andra lag där vi mixat killarna i FK och Täby. P-00 hade under 2014 

ett lag med i Sanktan men fokus på dessa matcher har laget definitivt lagt bakom sig. 

         

Ungdomsledarna Anders, Rudolf och Axel har stöttat laget under året och gör som alltid ett 

strålande jobb.  

 

P-01 

 

Förra säsongen tog P-01 klivet vidare från 7- till 9-manna och har spelat med ett lag i 

seriespelet. Alla har haft möjlighet att träna två gånger och spela en match varje vecka. 

Under det gångna året har vi haft samarbete med både P-00 och P-02, något vi känner har 

utvecklat spelarna väldigt mycket. Därför kommer vi fortsätta med det samarbetet 

kommande säsong! Vi kommer t ex ha gemensamma träningar med P-00 och ett mix lag i 

01-serien tillsammans med P-02. Vi hoppas och tror att detta kommer att fortsätta utveckla 

alla killarna både fotbollsmässigt och som individer. 

 

Tyvärr har ett antal spelare och ledare valt att lämna klubben inför den kommande säsongen, 

men vi har även haft turen få ett par fantastiska ledartillskott i Juan Barrena och Björn 

Reiland.  

 

P-01 ser ljust på den kommande säsongen och hoppas att nya förmågor som vill spela en 

rolig och utvecklande fotboll söker sig till klubben. 

 

P-02 

 

Säsong 2014 var vår tredje och sista med 7-mannalag. För att få en bättre start började vi 

försäsongen tidigare än förut, med flera träningar och matcher. Detta, samt att barnen var 

tryggare i sina roller, gav resultat – vi förlorade knappt en match fram till sommaren! Dock 

kom vi snart ned på jorden genom Kulla-cupen i juni. Lärdomen från denna cup blev att 
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genom spel på gräs visar sig våra förbättringsområden tydligare. Vi behövde stärka våra 

basfärdigheter inom passning och mottagning.  

Under hösten delade vi därför upp våra träningar i en teknikträningsdag (läs: träning av 

grundteknik) och en spelövningsdag där vi drillade rollerna i 7- och 9 manna. Vi började 

förbereda oss inför säsong 2015 med 9-manna genom att sätta upp ett 9-manna 

grundspelsystem som vi prövade ut i några matcher där vi drillade de nya rollerna och de 

nya reglerna inklusive offside.  

Första cupen i 9-manna under hösten 2014 gick över förväntan där vi vann vår grupp och 

gick till kvartsfinal!   

Ett härligt och glatt gäng med mer än 20 barn som har utvecklat sin grundteknik och sin 

spelförståelse! Och precis när de har landat i att förstå 7-manna har de fått en ny utmaning 

att hantera – övergången till större plan och 9-manna!  

Tack till alla föräldrar och sponsorer för ert stöd under 2014. 

P-03 

 

Pojkarna 2003 har visat en otrolig förmåga att hålla ihop som ett lag under 2014. Laget 

fortsätter att utveckla sina fotbollskunskaper och även de sociala förmågor som krävs för att 

ha en bra kemi i laget. En annan intressant utveckling med laget är hur väl 

ungdomscoacherna har bidragit till att göra träning mer seriösa men också mer intressant. 

De nya tränarna har gett ett skott av energi till hela gruppen både spelare och oss vanliga 

tränare. I den hela känns det som 2014 var ett år med många spännande och jämna matcher 

och ett år av riktigt bra fotbollsträning också. Vi tränarna ser fram emot ett ännu bättre 2015 

med mycket glädje och vacker spel. 

 

P-04 

 

Under den gångna säsongen har killarna i P-04 äntligen fått spela 7-manna på 

riktigt.  Övergången från 5-manna har gått mycket bra och vi har spelat Sankt Erikscupen 

med två lag i medelsvår serie. Vi har spelat en del miniturneringar och extra rolig var den i 

Uppsala på riktigt gräs! Efter en del svårigheter med tuvor och hoppande bollar så kom 

killarna igenom turneringen med lekfullt spel, glada miner och bra resultat. 

 

Under året har P-04 utökat spelartruppen med flertalet nya spelare och vi är 22 spelare nu. 

Vi har haft tre träningar per vecka och killarna har utvecklat både spelsinne och teknik. Lisa 

Vik (Gustavs mamma) har gjort en mycket dedikerad insats som lagledare under säsongen 

och kommer lämna över till Ulrika Eriksson (Levons mamma). Tack Lisa! Välkommen 

Ulrika! 

 

Jonas Winter (Sandors pappa) har också tillkommit som tränare och tillför en ny dimension 

till träningarna. 

 

Vi ser alla fram emot nästa säsong. 

 

P-05 
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P-05 är ett härligt gäng som har hållit ihop sedan kaninburstiden. Laget har utvecklats rejält 

under det senaste året. Vi har hela tiden haft fina individualister som tycker om att göra en 

överstegare eller två. Men under året har också insikten om att det ibland kan vara bra att 

passa bollen kommit att slå rot i flertalet spelare. Detta gör att vi har stora förhoppningar 

inför 2015. Inför den kommande säsongen vill vi bibehålla fokus på tekniken men 

ytterligare fördjupa och utbilda killarna i taktiskt tänkande. Detta blir ännu viktigare nu när 

vi börjar spela 7-manna. Under året planerar vi en rad olika aktiviteter. Vi kommer att åka 

på ett antal cuper och planerar även träningsläger under augusti månad. Målet är att ta nästa 

steg i att utbilda killarna och samtidigt se till att vi har riktigt kul tillsammans!  

P-06 

 

Närmare 25 spelglada killar har utgjort P06:s stabila trupp under året. Även under detta år 

har vi haft glädjen att ha ungdomstränarna Axel Granström och Anton Eckerbom som 

inspirerat och peppat killarna. Vi kan se tillbaka på vårt första år i S:t Erikscupen med stor 

spelarglädje då våra taggade killar äntligen fick spela mängder av matcher. Vi har också 

hunnit med flera vänskapscuper mot bland andra BP och finslipat vackert spel och finter 

under inomhusträningen. 

 

P-07 

 

Laget som under våren bestod av 25 pojkar har under året vuxit i antal spelare till knappt 35. 

Därtill har vi 5 lagledare som med skratt och frustration tränar och leder laget.  

 

Vi har tillsammans tränat på FK-vallen och i Kaninburen två gånger varje vecka och 

uppslutningen har varit mycket god. Övningarna har syftat till att barnen ska få bättre känsla 

för kontakten med bollen och spelet men samtidigt har vi tränare lagt stor vikt på lagkänsla 

och hur man behandlar sina kompisar i laget.  

 

Laget har deltagit i 5 cuper i väster-ort med framgång, både resultatmässigt och framför allt 

vad vi har lärt oss. Barnen har fått lärt sig mer fotboll och lagledningen har lärt sig hur vi 

ska leda laget och fått idéer med oss hem till träningarna.  

  

En liten cup har vi i laget arrangerat i Kaninburen själva med föräldrarnas hjälp. Fyra lag där 

alla mötte alla och hade kul i höstsolens bleka sken. Dessutom fick lagkassan ett bra tillskott 

från kafé-verksamheten.  

 

Fram till snön kom, tränade vi tappert ute i Kaninburen. Efter jul har vi tränat inne i skolans 

gymnastiksal.  

 

Året har varit mycket utvecklande för såväl spelare som lagledare och vi ser fram emot ett 

nytt år med träningar, cuper, Sankan och mycket mer!  

 

P-08 

 

Se under rubriken ”Knatteskolan” senare i verksamhetsberättelsen. 
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Flickor, lagen:  
 

DamU Svart byter namn till F00 

 

Under vårt premiärår i FK 2013 kändes det som att vi fick lägga mycket kraft och energi på 

att få till laget och dess struktur. Dels integreras i FK-familjen och parallellt sammanfoga 

spelare från Spånga IS och BP i och med att spelarna kom från två olika håll. 

  

2014 kunde våra 15 tjejer och 3 ledare istället koncentrera sig på att träna och spela fotboll 

och ha himla kul ihop. Och trots att vi tappade flera tongivande spelare inför säsongen till 

akademier så lyckades vi kröna säsongen med en serieseger i div3 och därmed bli 

uppflyttade till div2 vilket inte alls var målsättningen.  Seriesegern är nog snarast att sortera 

in under kategorin olycksfall i arbetet . Under året samarbetade vi mycket med våra 01:or 

och de har också haft stor del av framgångarna och ställt upp så att vi alltid har kunnat få 

ihop lag till matcherna. 

 

I somras var vi på LaxaCupen i Halmstad. I den 30 gradiga värmen blev det så klart mycket 

badande på de fina stränderna samt ett intåg på Örjansvall i samband med den Allsvenska 

matchen Halmstad BK – Gefle IF. Vi tog oss till kvartsfinal i A-slutspelet där vi förlorade 

mot Ljungby IF med 2-0 och efter att ha förlorat en straffläggning mot Husqvarna FF med 

6-7 så var äventyret slut och det blev en 8:e plats i cupen. 

 

Som avslutningscup var vi i Västerås i höstas och deltog i McDonald’s cup och för första 

gången bodde laget på hotell och det kändes riktigt lyxigt och det var mycket bättre energi i 

både spelare och ledare när man sovit i riktiga sängar och dessutom fått bra mat ordnad för 

sig under hela vistelsen. Även denna gång gick vi till A-slutspel. Där blev IFK Västerås för 

svåra (1-2), men de tog o andra sidan brons i Gothia-Cup 2014 och rankas som ett av 

Sveriges bästa lag så det var med flaggan i topp vi åkte ut och slutade femma totalt. Bortsett 

från det sportsliga hann tjejerna även med ett Disco-besök som var uppskattat. 

 

Säsongen 2015 kommer vi precis som vanligt se till att fotboll är kul och att alla trivs och att 

alla får samma möjligheter till bra träning fast man kanske har lite olika förutsättning. Vi 

hoppas kunna fortsätta vårt samarbete med 01:orna och även få igång ett bra samarbete med 

A-laget. I mars åker vi på träningsläger till Åland där vi bl a träningsspelar mot IFK 

Mariehamn och i sommar bär det iväg till ”Falun Sommar Cup”. 

 

Vänligen, Micke, Jocke och Jessica i Dam U svart, F-00  

 

F-02 

 

Vi har under säsongen varit 10 spelare med en hög träningsnärvaro. Merparten av spelarna 

har varit med i laget sedan Kaninburen och den här säsongen har verkligen laget tagit ett 

stort steg spelmässigt, tekniskt och framför allt som lag. Vi har spelat i lätt serie i Sanktan 

och det var varit både vinster och oavgjort, antalet förluster har minskat drastiskt vilket har 

glatt tjejerna mycket. Det är tack vare deras fantastiska samspel! Vi har även spelat ett antal 

träningsmatcher, främst med Segeltorp och Enebyberg. Det är klubbar och lag som är på 

samma nivå som oss, vilket har varit väldigt utvecklande för laget.  
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Under vintern fortsätter vi med inomhusträning, träningsmatcher och vår klassiska 

fysträning på onsdagar. Vi vill passa på att säga tack till två "avgående" tränare, Maria 

Freyschuss och Henrik Larsen. Henrik - stort, stort tack för allt du gjort för vårt lag. Du har 

varit med sedan starten och har varit väldigt viktig för vårt lag. Maria, en förebild för 

tjejerna och vi önskar dig lycka till i framtiden. 

 

F-03 

Många nya tjejer i F03 under 2014. 

F03 har haft ännu en toppensäsong med massor av träningar, matcher och roliga cuper. 

Truppen består av 23-24 tjejer, vi fick påfyllning från Nockebyhov IF i februari av en grupp 

flickor. Samtidigt får vi nya tjejer som hittar till klubben och F03 hela tiden. Alla har inte 

spelat fotboll förut men har kul och utvecklas snabbt.  

Under vintern tränade laget en gång i veckan, när våren kom så gick vi upp till två pass. Vi 

har fokuserat mycket på passningsspel och teknik och vi tycker att träningen har gett 

resultat. När vi spelade Kick Off-cup i april så anmälde vi två lag, ena laget vann B-finalen. 

I Hässelbycupen i augusti gick det också bra – semifinal – för att avslutas med en finalplats i 

avslutningsturneringen ”Bromman” på FK-vallen. Även om resultaten inte är det viktigaste 

så är det roligt för tjejerna att se att de utvecklas och att träning lönar sig. Även i Sanktan 

gick det bra med en övervägande del vinster och oavgjorda matcher. Vi spelade i medel- och 

lättserien och fick jämna fina matcher på olika nivåer. 

Sammanhållningen och stämningen är god i truppen och allt kunde genomföras tack vare 

fyra tränare och ett par unga hjälptränare som ryckte in och hjälpte oss när jobbet lade 

hinder i vägen för de vuxna.  

Tack och kramar från F03! 

F-04 

 

Det vackra fotbollsspelet fortsätter… 

Under säsongen har tjejerna tagit klivet upp till 7-mannaspel. Vi var några som förväntade 

oss att detta skulle innebära vissa utmaningar, men bra passningar och goda löpningar var 

säkert bidragande orsak att dessa förväntningar kom på skam – det blev med andra ord en 

flygande start.  

  

Det som är särskilt roligt är att tjejerna glöd tänts och att det i varje match finns ett enormt 

engagemang och lagkänsla där alla kämpar till sista svettdroppen. Tjejerna är lyfter varandra 

oavsett om det spelar på plan eller står vid sidan av. Några nya spelare har dykt upp och 

blivit varmt omhändertagna i truppen vilket vi gläder oss särskilt åt. Något annat som är 

roligt är att allt fler av tjejerna kliver fram under matcherna för att ta plats vilket visar 

medspelarna att talangen finns inom dem alla. Att ha tryggheten i laget leder till att tjejerna 

vågar pröva de nya färdigheterna men också vet att laget står bakom om den nya finten inte 

alltid sitter som den ska.  
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Under vintern har samba-fotbollen fortsatt vid inomhusträningen vilket är tjejerna verkligen 

uppskattar.  Våra fantastiska tränare Benno, Marco och vår nya tränare Johan har putsat på 

såväl sin portugisiska som samba och sprider kunskapen vidare inom laget. 

  

Under kommande säsong blir det naturligtvis fortsatt spel i Sanktan, men i hoppas också på 

en och annan cup! 

  

Fotboll ska vara kul – och det är det. Låt oss gå ut och spela vacker fotboll!      

 

F-05 

 

F-05 har haft cirka 20 spelare som tränat regelbundet under 2014. Glädjande nog fick vi in 

några nybörjare under säsongen. Tyvärr lyckades vi ändå bara få ihop ett lag i Sanktan. 

Tjejerna fortsatte att utvecklas under året och bjöd på fint spel med bra passningar. F-05 var 

välrepresenterat i de camper som anordnades av klubben under året.   

 

 Efter innevarande inomhussäsong ser vi nu fram mot första året med 7-manna fotboll och 

laget är redan anmält till en första cup i början av april.  

 

F-06 

 

År 2014 har inneburit ytterligare ett år av glädje, utveckling och en härlig gemenskap! Med 

två 5-mannalag deltog vi för första året i Sanktan, och det har gått väldigt bra – superskoj! 

Det riktigt lyser i tjejernas ögon inför såväl som efter match.  Både laget som helhet och 

individerna har vuxit på flera plan.  

 

Inför 2015 ser vi fram emot ytterligare utveckling genom roliga träningar och tuffa matcher. 

Utöver två lag i Sanktan är planen att även vara med i ett antal cuper. Truppen ser i princip 

ut att vara intakt, vilket vi som tränare tycker är väldigt roligt. F-06 tackar även föräldrar och 

syskon som ofta mangrant följt med och hejat på lagets matcher. 

 

F-07 

 

Under våren tränade fortfarande tillsammans F07 och P07 men efter sommaren delade vi 

upp oss och det har under hösten kristalliserats ut ett gäng på 16 fotbollsbitna tjejer. Under 

sommaren spelade de sin första cup med ett hela tiden växande spel. Under höstens 

träningar så har tjejernas spel och speluppfattning tagit stora steg framåt och de ser med stor 

förväntan fram emot 2015 och sin första säsong i Sanktan. 

 

F-08 

 

Se under rubriken ”Knatteskolan” nedan. 

 

Knatteskolan 

 

Knatteskolan startade under våren med drygt 50 flickor och pojkar. Intresset var fortsatt 

stort under hösten och då tog föräldrar steget att bli tränare och lagledare för knattarna. 

Tillsammans med klubbens egna unga inspiratörer fortsatte verksamheten till FK-dagen i 

oktober. Styrelsen hälsar alla nya spelare, ledare och föräldrar varmt välkomna till FK 

Bromma. 
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Fotbollsgruppen 

Henrik Lannerhjelm, vice ordförande och ordförande i Fotbollsgruppen, beskriver året som 

något stabilare än fjolåret. Vi lade ner stort arbete med att hitta en ny A-lagstränare på 

herrsidan. Tack vare Camilla och kassör Christin Kamph Wennergren i styrelsen fick vi tag i 

Simon Lundberg som nu förtjänstfullt tagit ledarskapet tillsamman med Richard och Mats. 

 

Det är fortfarande ledar- och ungdomsledarutbildning samt Knatteskolan som är viktigast 

för klubbens fortsatta utveckling. Knatteskolan har under året fått stöd av ungdomsledare för 

att säkerställa en bra start för de nya lagen. Fotbollsgruppen jobbar vidare på att få ut 

ungdomsledare till alla lagen. Dessa system kommer att befästas under 2015. 

Reservlaget/P18 med Richard och Mats har fungerat väl under 2014. Vi har fortsatt att 

stödja knatteskolan med ungdomsledare och Reservlaget/P18 med ekonomiska resurser. Allt 

för att maximera utvecklingen av spelare och säkerställa klubbens långsiktiga utveckling. 

 

Arbetet med Erik Johansson, ”Samba Erik”, har fallit mycket väl ut. Camp Brazil 

genomfördes med bravur av Erik och alla ungdomsledare. Knattekampen i augusti blev även 

den fantastisk tack vare alla duktiga ungdomsledare. Båda camperna dyker upp igen 2015.  

Vi kommer under 2015 att genomföra en tredagars höstcamp på höstlovet med Svenska 

Fotbolls Akademien som arrangör. Den campen är även öppen för andra klubbar. 

  Vinterträningen fortsätter med Samba-filosofin som grund. 

Utbildning -  
 

Under 2014 har vi haft följande utbildningar: 

 

Avspark 9/1 

Coerver tränarkurser 29/4, 28/5, 3/9 

Ball Mastery Coerver 9/9, 17/9 samt 22/9 

Samba FA tränare/ledare 12/1 samt 17/8 

 

Anders Finnson har som vanligt arrangerat Målvaktens dag vid två tillfällen under året, där 

alla lag fått anmäla upp till tre målvakter för extra övningar mellan stolparna. 

 

En fortbildning för lagets domare har genomförts i klubbhuset vid två tillfällen. Cirka 20 

personer deltog i var och en av dessa fortbildningar.  

 

Övrig verksamhet 
 

Sommarcamper 

 

Camp Brazil (i sammarbete med Samba FA) gjorde succé och samlade 138 barn och cirka 

25 ledare under fyra härliga dagar. Södra Ängby skola ställde åter upp och hjälpte till så att 

barnen fick mat och mellanmål.   
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Knatte Camp, veckan innan skolan började var ett försök som också föll väl ut. Ett 30-tal 

barn födda 2004-2007 med åtta ungdomsledare hade ”fotbollsfritids” i fem dagar. Det är 

riktigt roligt att klubben lyckas att prova någonting nytt. Båda dessa nämnda camper har vi 

för avsikt att genomföra även under 2015. 

 

FC Feminina 

 

FC Feminina är ett samarbete mellan Samba FA, FK Bromma och Stockholms stad och har 

som syfte att få fler tjejer att spela fotboll. Verksamheten har lockat både fotbollskunniga 

och nybörjare. Antalet deltagare har varierat mellan 10-20 stycken per tillfälle. De som en 

gång dykt upp har ofta kommit tillbaka och verkar tycka att det är riktigt roligt.  

 

Vinterträning 

 

Teknikträning i Södra Ängby skolas gymnastiksalar erbjöds samtliga lag även vintern 2014. 

Klubben har utbildat ett antal ungdomsledare, vilka vissa lag tog hjälp av som inspiratörer - 

med eller utan stöd från mer erfarna ledare. 

 

FK Brommadagen 

 

FK Brommadagen den 13 oktober blev en dundersuccé där alla klubbens lag från knattar till 

A-lag fanns representerade.  P/F-04 koordinerade denna välarrangerade tillställning. Coop 

Forum Bromma sponsrade dagen vilket även medförde att den blev ekonomiskt 

framgångsrik. 

 

S:t Erikscupen 

 

Klubbens lag har genomgående gjort väl ifrån sig och varit bra representanter för klubben. 

Då antalet anmälda lag är grunden till hur många träningstimmar vi erhåller på FK-vallen är 

det glädjande att mer än 36 lag har anmält sig till 2014 års säsong, vilket samtidigt blir ett 

nytt klubbrekord. 2013 var 30 lag anmälda. 

 

Administration 
 

2014 var det år då FK Bromma tog ett jättekliv IT-mässigt. Vi implementerade ett 

elektroniskt medlemsregister, elektronisk fakturering av medlems-och spelaravgifter, en ny 

hemsida för klubben och de enskilda lagen samt att ledarna fick möjlighet att registrera 

närvaro på träningar och matcher i de smarta telefonerna. 
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Medlems- och spelaravgifter 

 

Förutom att medlemsavgifterna utgör klubben enskilt största intäkt krävs det att alla spelare 

och ledare är betalande medlemmar i klubben för att omfattas av klubbens spelarförsäkring 

och ett krav för att erhålla lokalt aktivitetsstöd (LOK) från RF och Stockholms stad som är 

den näst största intäktskällan. Enligt stadgarna måste man betala medlems-och spelaravgift 

för att få spela och träna fotboll i FK Bromma. 

 

 

 

 

 

 

För 2014 gällde följande avgifter: 

      Medlemsavgift Spelaravg. Totalt 

Knattar 
F/P08 300 500 800 kr 

F/P 06-07 300 700 1 000 kr 

F/P 01-05 300 1100 1 400 kr 

F/P 00-97 300 1300 1 800 kr 

F/P 95-96 300 1500 1 800 kr 

DamL HerrL 300 1500 1 800 kr 

Veteraner 300 
 

  
Ledare 100     

    Familjeavgift 3 600 kr 
   

 

Kanslist  

 

Att få ha Camilla Giss Emanuelsson anställd som kanslist i FK Bromma är en förutsättning 

för att klubben ska kunna bedriva sin verksamhet. Camilla har under året tillsammans med 

Ordförande Mikael Lutto utvecklat klubben administrativt så att vi har ännu bättre koll, på 

det mesta. Klubben har blivit lite mer ”fyrkantig” för att kunna utöva denna runda sport. 

  

Klubbhuset 

 

Husgruppen har under 2014 genomfört två städdagar, en i april och en i september. 
Uppslutningen var ca 15 personer per tillfälle. Under första städdagen fokuserades det 

främst på att rensa ur bollförrådet, ta bort de gamla hyllorna och sätta in krokar, under 

ledning av Henrik Lannerhjelm. Utöver det rensades även kontoret ut och resten av huset 

storstädades. Vid städdagen i september var huvudsyftet att måla om utsidan av klubbhuset, 

hela huset hanns dock inte med men framsida, samt högra gaveln (gaveln mot gångvägen) är 

nymålade. Resterande del av huset planerar vi att målas nästa städdag. Huset städades även 

invärtes och buskaget under altanen rensades. Lars Olofsson renoverade trappan in till 

klubbhuset på ett föredömligt sätt. Tack Lars för att klubben även får ta del av dina 

hantverkarkunskaper. 
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Husgruppen tackar alla de föräldrar, ledare och spelare som har ställt upp och hjälpt till 

under städdagarna. Vi hoppas så klart på ännu större uppslutning och ser med glädje fram 

emot ett ännu snyggare klubbhus 2015. 

 

 

Marknad 
 

Södra Ängby skola 

 

FK Brommas samarbete med Södra Ängby skola har fortlöpt på bästa sätt under året och vi 

har fått möjlighet att disponera gymnastiksalarna och aulan vid skilda tillfällen. Styrelsen 

vill passa på att tacka skolans företrädare Rektor Jan Aronsson för deras välvilliga 

inställning till klubben.  

 

Novemberträffen 

 

Lördagen den 15 november möttes ett stort antal av klubbens ledare upp i föreningens femte 

upplaga av den årliga Novemberträffen i Södra Ängby skola. Henrik Lannerhjelm hade 

arrangerat eftermiddagen och intressanta diskussioner hölls. Dagen och kvällen avslutades 

med en mycket trevlig middag i Klubbhuset. 

 

Passningen 

 

Johan Montelius (F-01) såg till att Passningen blev av under 2014.   

 

Sponsring 

 

Inte heller under 2014 har det funnits några sponsorer direkt knutna till klubben, även om 

det finns enskilda lag som har egna sponsorer. Det är styrelsens fortsatta förhoppning att 

kunna knyta sponsorer till Klubben. 

 

Ekonomi 

 
Klubbens kassör Christin Kamph Wennergren 

 

2014 års resultat slutar även det med positiva siffror. Det finns flera orsaker till det 

förbättrade resultatet. 

 

Intäkter: lokalt aktivitetsstöd (LOK) ökar då vi har investerat i MyClub vilket underlättar 

närvarorapportering, vi genomförde två sommarcamper som gav ett mindre överskott och 

slutligen de cuper som Manuel Carrera arrangerar i FK Brommas namn ger en stor intäkt 

under året. Minskade medlems- och spelaravgifter beror på ett antal obetalda 

medlemsfakturor i de äldre lagen. 

 

Kostnader: Ett lägre utnyttjande av köpta konsulttjänster än vad som diskuterades i början 

av 2014. Behov av material och matchkläder har varit lägre vilket minskar kostnaderna. 

Ökning av kostnader: löner till ungdomsledare (max ½basbelopp) och klubben har 

arvoderade ungdomstränare i knatteskolan. Telefon, mobilt Wii Fi i klubbhus samt IT 

säkerhet för kansli, fasta abonnemangsavgifter utgör merparten av ökningen. Underhåll 

klubbhus största enskilda utgiftspost avser nya nycklar och hänglås då befintliga nycklar 
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inte går att kopiera, behövde låscylindrar bytas ut. I de administrativa kostnaderna finns en 

engångskostnad för extra support för upprättande av den nya hemsidan. Ökning av 

möteskostnad ledare avser ledarträffen den 15 november, föreläsares arvode.  Kostnad 

sommarcamper har haft enskilda budgetar, ökningen avser knattecamp som inte fanns med i 

budget vid verksamhetsårets start. Slutligen har klubben investerat i utbildning av ledare 

under året då det finns ett uppdämt behov. Flera olika leverantörer har använts. Samtliga 

ökade kostnader har styrelsen tagit beslut om i varje enskilt fall. 

 

Sammantaget har FK Bromma stärkt sin ekonomi vilket gör att klubben har en bra grund att 

stå på för de nya utmaningar som kommer 2015 och framåt. Under 2015 avser vi öka budget 

för matchkläder, arvodering av ungdomsledare, kanslistlön med dito sociala avgifter, och 

införa lagkonton där lagen tar en större aktiv del i klubbens ekonomi. Vad de enskilda lagen 

kommer att använda sitt lagkontobidrag till regleras i den lagkontopolicy som har upprättats. 

Klubben allokerar ett belopp till respektive lag efter kontroll av varje enskild betald 

medlemsfaktura. Se lagkontopolicy.  

  

Klubbens exakta ekonomi framgår av resultat- och balansräkning. 

 

Sammanställt på styrelsens uppdrag, 

 

 

 

Lars Kvarnholt 

Sekreterare FK Bromma 2014 

 

 

 
 


