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FK Brommas verksamhetsberättelse för 2016  
  

Möten  
  

Ordinarie årsmöte hölls i klubbhuset den 10 februari 2016. Styrelsen har haft 10 stycken 

sammankomster under verksamhetsåret 2016.   

  

Styrelsen har bestått av följande personer:  

  

Ordförande: Mikael Lutto  

Vice ordförande: Jan Gotthardsson (även ansvarig för Fotbollsgruppen)  

Kassör: Oktay Bagirbekow  

Sekreterare: Axel Granström  

Styrelseledamot: Felix Löfgren 

Styrelseledamot: Joakim Ehrnlund 

 

Adjungerad ledamot: Camilla Giss Emanuelsson (Kansli)  

  

Revisor: Pär Jäderberg  

  

Valberedning: Vakant (Styrelsen)  
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Under verksamhetsåret har styrelsen haft tio ordinarie styrelsemöten. 

  

FK Bromma hade under året 646 medlemmar varav 493 spelare och 94 ledare, en liten 

ökning från föregående år. Uppdelat på 395 st. pojkar/män och 151 st. flickor/dam.  

  

2016-Styrelsen har ordet   
  
Summering av ordförande   

  

Styrelsen vill börja med att tacka för förtroendet att leda FK Bromma under 2016. Under 

2016 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, Firma Anders Hermansson samt Svenska Fotbollsakademin (Athlete Sport 

Academy Sweden AB). Vi har även arrangerat domarutbildning såväl nybörjarkurs som två 

fortbildningskurser. Under 2016 har vi delat upp utbildningen i olika åldrar med Anders 

Hermansson 9–11-manna och 5–7-manna Svenska Fotbollsakademin (Athlete Sport 

Academy Sweden AB). Ett antal utbildningstillfällen har hållits av SvFA. Tack George 

Dakooh för att du såg till att ledarna kom till alla de utbildningstillfällena. En krävande 

uppgift. Knatteskolan uppstart medverkade SvFA i för att få en så bra start som möjligt. I 

år hade vi rekord i antalet deltagare 75 st. pojkar och flickor födda 2010 och 2011 som har 

haft trevliga lördagmornar på FK Vallen. 

  

I slutet av mars arrangerade vi Nissan Bromma Cup riktat till flickor och pojkar födda  

07 och 08 tillsammans med IF Brommapojkarna, Hässelby SK Fotboll, Nockebyhov IF 

samt Kälvesta IoF. Mycket välbesökt och uppskattat samarbete mellan klubbarna i 

Västerort.  

  

Camp Brazil fyra dagar i midsommarveckan tillsammans med Samba FA och våra 

fantastiska ungdomsledare. Vi gör helt rätt som har detta upplägg med våra ungdomsledare 

och Erik ”samba” Johansson. Ungdomarna får lära sig ledarskap tidigt samt att klubben får 

en ännu större sammanhållning mellan de olika åldrarna.  Tack även i år Södra Ängby skola 

för att vi får äta lunch i skolan.   

  

Knattecamp i augusti en lite lugnare dagverksamhet för de yngsta barnen veckan innan 

skolan börjar även här har vi haft våra ungdomsledare som ledare. 

  

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. 

 

SvFA har arrangerat cup under påsklov och höstlov. Dessa cuper ger FK Bromma en 

kickback på antalet deltagare.  

 

 

Administrativt har vi en stor trygghet i den bokföringsfirma som vi köper 

bokföringstjänster ifrån. Skatteredovisning av arbetsgivaravgifter och kontrolluppgifter 
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domare och ungdomsledare utförs enligt det regelverk som Skatteverket har för 

idrottsföreningar. 

Kansliet har även i år bemannats av Camilla Giss Emanuelsson. Tack Camilla för din 

arbetsinsats under 2016.  

  

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

engagemang under 2016. Det är vi tillsammans som är FK Bromma.  

  
  

Verksamheten - senior  
Herrlaget 

  

Efter förra årets katastrofsäsong så hamnade vi i serien Herrar 6C. Det var trögt att få igång 

grabbarna, många dök inte upp förrän träningsmatcherna drog igång, inte ens till 

träningarna i Grimsta tältet (som året innan hade varit mycket uppskattade). Vi hade svårt 

att få till något eget spel i de första träningsmatcherna, men liret blev bättre och bättre för 

varje match. Vi hittade ett spelsystem som passade de spelare vi hade till förfogande och 

när seriespelat väl drog igång så hade vi ett mycket starkt lag. Vi dominerade de flesta 

matcherna men tendensen var att vi vann borta och förlorade hemma. Då alla verkade slå 

alla så låg vi trots det ganska bra till efter vårsäsongen 2:a, 3 poäng efter serieledarna.  

 

När så höstsäsongen drog igång, så startade vi med några vinster men tyvärr förlorade vi 

"seriefinalen" med uddamålet. Efter det så försvann gnistan, vi fick en hel del spelare 

skadade och det var få spelare på träningarna. Det blev inte så många fler poäng och tillslut 

hamnade vi på femte plats i serien. Med få på träningarna och många skadade så fick vi låna 

en hel del spelare från andra lag (juniorer, P99:or, P00 samt veteraner) för att få ihop spelare 

till både A och reservlagsmatcherna. Eftersom även de lagen hade problem med att få ihop 

spelare till sina matcher, så var det inte helt enkelt att få ihop pusslet. 

 

Vi tappade vår målvakt under sommaren och vår reservmålvakt var skadad nästan hela 

hösten, så vi har ett stort behov av en målvakt till i år. 

  

 

 

Verksamheten - ungdom   

 

  

Även för 2016 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 2016 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 2016 års verksamhet i de olika ungdomslagen som var 

och en av lagledarna författat.  

  

Flickor, lagen:  

 

F01 

 

Tyvärr erhölls ingen årsberättelse från laget, men det är fortfarande aktivt i klubben. 

 

F02 

Året för F02 började med stora förändringar. F03-laget var tvunget att lägga ner sin 

verksamhet pga brist på spelare och ledare. Det innebar en hopslagning av våra två lag, där 7 

spelare och en ledare kom över till F02-laget. Det har varit positivt och spännande, och har 

varit nödvändigt för att kunna ställa upp och spela våra matcher. 

 

Under säsongen har vi också samarbetat nära med vårt F01-lag. Vi har haft en del 

gemensamma träningar och lånat spelare mellan varandra för att dels klara av att fylla 

matchtrupper, dels ge lite extra utmaningar för de tjejer som önskat. 

 

Sportsligt har det varit svårt att nå positiva resultat med ett ”nytt” lag som spelar 11-manna 

för första året. Utvecklingen under året var dock positiv, där ett ramstarkt försvar och ett 

stabilt målvaktsspel gjorde oss till en tuff motståndare.  

 

 

Några höjdpunkter under året: 

 

Nils Liedholm Cup i Valdemarsvik, framför allt sista matchen mot vårt eget F01-lag (som 

tyvärr vann på matchens sista spark) 

Att vi hade positiv utveckling under året, både vad gäller resultat, träningsfrekvens och antalet 

spelare i truppen 

Att vi fick med en spelare i try out till regionlaget 

 

Vi sade på ledarsidan tack och hej till några ledare som lagt ner mycket tid under många år 

med tjejerna: Kajsa Peedu som varit lagledare för F02 sedan kaninburen, Peter Davidsson som 

lagt många år med F03-laget och Felix Löfgren som drog ned sitt engagemang till att ”bara” 

träna två lag 

 

F04 

Tyvärr erhölls ingen årsberättelse från laget, men det är fortfarande aktivt i klubben 

 

 F05 

F-05 har 22 tjejer i laget. Tjejernas utveckling från vårsäsong till höstsäsong var märkbar, 

mycket tack vare deras fantastiska träningsvilja och spelarglädje. Laget har haft hjälp av 2 

ungdomstränare Nathalie och Amanda vilket har varit väldigt uppskattat bland tjejerna. Under 

året fick vi glädjande nog in flera spelare, framför allt från Blackeberg. F-05 har haft två lag 

med i "Sanktan" så det blev många roliga matchtillfällen. Året avslutades med blomförsäljning 

med siktet inställt på en övernattningscup nästa år och annat skoj. F-05 har haft stor glädje 
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och nytta av ett starkt engagemang av föräldrarna. Det har betytt mycket. F-05 ser fram emot 

nya roliga träningstillfällen, matcher och fin gemenskap.  

 

F06 

Tyvärr erhölls ingen årsberättelse från laget, men det är fortfarande aktivt i klubben 

 

F07   

F07 truppen växer och växer, från att varit åtta tjejer i början av 2015 är vi nu 21 härliga tjejer 

- en blandning från Södra Ängby skolan, Blackeberg skolan och Engelska skolan.  

2016 års säsong innehöll drygt 80 tränings- och matchtillfällen! Vi började inomhus i januari 

och tränade teknik till dess att det var dags för årets första cup i april – Nissan cup. En cup 

där båda våra lag gjorde fint ifrån sig.  

Utvecklingen har fortsatt uppåt för tjejerna, både individuellt och som lag.  Med två 5-

mannalag deltog vi i Sanktan, där vi hade en lagom blandning av vunna och förlorade matcher. 

Under våren var vi även inbjudna till en intern cup i Viksjö – Järfällaligan, där vi spelade med 

ett fm och ett em lag.  

På det sociala planet utanför planen, grillade vi korv och lekte en härligt solig lördag i 

Blackebergsparken. 

Året kröntes med vår första riktiga 7-mannacup i Kungsängen, mycket kämpande i ganska 

kallt oktoberväder borgar för en fin 2017 säsong, vilket blir vårt första år på 7-mannaplan i 

Sanktan. 

Säsongen avslutades i november med fotbollsdisco med P07 – ett event som alla uppskattade. 

Följ gärna våra tjejer på hemsidan, där hittar ni referat från alla våra matcher och cuper, samt 

en video där P07 och F07 kör FK Bromma ramsan! 

 

F08 

Efter en tuff start för våra F08:or i S:t Erikscupen, där vi ofta förlorade tvåsiffrigt, vände det 

plötsligt en bit in på hösten. Tjejerna började förstå att vi vinner på att spela som ett lag; att 

ropa, passa och ge understöd gjorde att vi fick många fina segrar med oss mot slutet i cupen. 

Vi har tränat mest bollhantering och driv. Vi pratar mycket om vikten att vara schyssta mot 

varandra. När tävlingsglöden tändes i och med att vinsterna kom, så klev också konkurrens 

och kritik in i bilden. Vi bestämde då tillsammans att det är ok att ropa, peppa och tipsa sina 

lagkamrater, men INTE att gnälla eller påpeka vad någon borde gjort istället eller gjorde fel. 

Vi har över lag en jättefin stämning i laget och tjejerna verkar tycka att det är väldigt roligt att 

lira. Förr var vi tvungna att tjata för att få alla att vara med, men nu är det de som är på oss 

och frågar när vi ska spela nästa gång om man möter dem på skolan/fritids. 

 

Vi avslutade säsongen med ett fotbollsdisco tillsmannans med P08 i klubbhuset! 

 

Vi har tappat vår admin-ansvariga och ska i vår försöka hitta en ny frivillig till den posten 

 

F09 

Tyvärr erhölls ingen årsberättelse från laget, men det är fortfarande aktivt i klubben 
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Pojklagen:  

Herr-J 

Herr J gjorde en stark insats i årets upplaga av Sanktan P18-19. Killarna spelade på den svåraste 

nivån, div 1, och fick mäta sina krafter med Stockholms storklubbar. FK Bromma slutade på 

en hedrande tredjeplats, men det kändes som att vi kunde nått längre. Efter en härlig vårsäsong 

med fint spel blev hösten en utmaning. Skador, långresor och studier på annan ort gjorde att 

truppen tunnades ut betänkligt.  

 

Med hjälp av P99 lyckades vi genomföra även de sista matcherna och ledarteamet kunde andas 

ut. Sammantaget en bra säsong och ett fint kvitto för FK Brommas verksamhet som visar att 

vi över tid kan mäta oss med mer resursstarka föreningar.För årsklass P97 blev det här sista 

säsongen som ungdomsspelare. Stommen i laget började träna som 6-åringar i kaninburen och 

har haft tretton fina år tillsammans.  

 

Ett antal spelare har anmält intresse att fortsätta i A-laget, men mycket avgörs förstås av 

killarnas framtidsplaner.  Vi vill också passa på att tacka tränaren och coachen Homan 

Beglarbegian för hans värdefulla arbete för laget de två senaste åren.  

  

P99 

Vilket otroligt och oförglömligt år!  

Kvalitet. Kvantitet. Integration. Ledarutmaningar. Språkförbistring. Förbrödring. Mål. 
Försvarsspel. A-lagsförstärkning.  

Vi avslutade förra säsongen med 19 killar. Samtliga stannade kvar i truppen och sen kom 17 
killar till! En salig blandning av ensamkommande flyktingar, killar som tröttnat på sin gamla 
klubb, hemkommare från USA-år etc. Åtminstone 6 andra förstaspråk än svenska. Tunt med 
ledare, men stort tack till Eders, bra insatser av Oktay och Axel, skön räddning av 
höstsäsongen från Homan, Per N och Tim, samt tack till klubben som hjälpt till med 
resurser! 

Det var mycket att jobba med ur alla perspektiv, men ut kom så småningom riktigt bra 
fotboll, teknisk och taktisk förståelse, härligt kamratskap, gamla och nya kompisband och 
bra samarbete med junior- och herrlag. 

Vi ställde upp i två sanktanserier: div 2 och div 3, men med samma underliggande trupp och 
gemensamma träningar för hela truppen. Vi har, vågar vi säga, levt upp till klubbens 
värderingar med viss råge. Alla som har tränat har fått spela matcher och alla som var uttagna 
till match har fått spela minst halva matchtiden. Säsongen slutade i mittenplaceringar i båda 
serierna. Ett mycket bra resultat, i vilket det förstås finns både suveräna toppar och en del 
dalar. Många av våra 99:or fick också chansen att spela med juniorlag, reservlag och A-lag 
under året. En mycket bra utmaning och utveckling för spelarna och med överlag mycket 
bra insatser som hjälpte de äldre lagen.  

Så en liten virvel genom statistikdjungeln. Vi har under 2016 haft 75 träningar och spelat 44 
matcher. Vi har gjort 119 mål (plus de våra spelare gjort i klubbens junior- och seniorlag) 
och 128 assist (vissa framspelningar bygger på så snygga kombinationer att de måste belönas 
med assist för två spelare…), vilket innebär 2,7 mål och 2,9 assist per match. Vi har 1188 
registreringar för spelares träningstillfällen och 700 för spelares matcher. I snitt 16 spelare 
per träning och 16 spelare per match. Högst aktivitet i FK Bromma? 
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2017 börjar med förändringar på ledarsidan, där tränare Per J och lagledare Anna tackar för 
sig efter många år i klubben, i P99 och andra lag. Pontus har tagit över som lagledare, Eders 
håller i vinterträningen och Tommy från Fotbollsakademin kommer under året att docka in 
bredvid honom, stöttade av föräldrarna Per N och Tim, samt förhoppningsvis fler 
ungdomstränare också. 

P00 

 

Under säsongen 2016 har majoriteten av våra killar avslutat nian och börjat gymnasiet, vilket 

ofta påverkar fritiden med nya skolkamrater, ökade studiekrav och andra lockelser. Trots det 

har nästan 40 olika spelare totalt figurerat i truppen under året. Vi har fått förstärkningar av 

några killar från P-02 som regelbundet tränar med oss samt ett tiotal nyanlända 

ensamkommande barn, men vi har också för första gången varit tvungna att säga nej till 

ytterligare spelare. De fem spelare som kan sägas utgöra lagets kärntrupp har deltagit på mer 

än 75% av årets samtliga träningstillfällen, vilket är imponerande! 

 

Trots ett stort antal spelare i truppen valde vi ändå att deltaga med endast ett lag i S:t 

Erikscupen, då två tränare har svårt att klara administrationen för två lag under en hel säsong. 

Med facit i hand visade det sig vara ett klokt beslut, då det var en utmaning att ens få ihop 

ett fullt lag för det enda laget vid vissa tillfällen. Laget till matchdag tas fortfarande ut baserat 

på träningsstatistik och hur väl spelarna kämpar på träning och match. Det är vårt verktyg 

för att främja dem som tränar ofta och disciplinerat.  

 

Laget hamnade till slut på en hedrande sjätteplats i serien efter ett stort antal jämna matcher 

och med ± 0 i målskillnad. De snöpliga uddamålsförlusterna vänder vi till segrar under 2017. 

Några av killarna har dessutom för första gången fått känna på A-lagsspel i en cupmatch på 

Zinkensdamm. 

 

Ett uppskattat inslag under förra årets inomhussäsong var de futsal-pass vi körde i 

Blackebergshallen varannan fredag kväll mellan 20-22. De intensiva treminutersmatcherna 

med rullande schema till hög musik lockade regelmässigt 20-25 spelare från andra 

fredagsaktiviteter. 

 

Under året tackades även Birgitta Laurent av för en lång och strålande tjänst som lagledare. 

Vi välkomnade istället Helené Nyman och Tommie Håkansson, vilka ersätter henne. 

 

Som ungdomsledare har främst Adam Westin hjälpt laget under året. Han har gjort det på 

ett alldeles utmärkt sätt. 

 

P02 

Det här året började spelet sätta sig för P02. Med kompetent hjälp från Anders Hermansson 

har förståelsen för spelets alla ingående delar ökat både för spelare och tränare, vilket också 

visat sig på match! I Sanktan spelade vi serie 4 och gjorde det bra. Deltog i Örebrocupen, 

där vi i år tog oss till A-slutspel.  

Tyvärr har vi förlorat några grabbar i laget men även fått in några nya förmågor, bl a fyra 

ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan som har en positiv och härlig inställning till 

fotboll! I skrivande stund är vi 19 aktiva spelare, men vill gärna ha 2-3 spelare till. 

2017 blir det nya satsningar! Träningsläger i april, Roslagscupen i juni och Gothia Cup i juli!! 

Å så lite Sanktan i serie 4 på det. Ser ut att kunna bli ett kanonår!  
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P03 

Under 2016 har vi spelat 9-manna sista säsongen i Sanktan i div 4. Nästa säsong dags för 11-

manna. Vi har anmält ett lag och nu i div 5. Många matcher var väldigt jämna redan under 

året i fyran men sammantaget tror vi att vi passar ännu bättre i femman. Spelartruppen håller 

sig kring 15 med några nytillskott och ungefär lika många som slutat eller tagit en paus under 

året.   

Vi har fortsatt samarbetet med 04:orna och vid flera tillfällen fyllt på laget med spelare 

därifrån till Sanktan matcherna.  

Tränat har vi gjort två gånger i veckan med hjälp av våra duktiga ungdomstränare Jacob och 

Jonas från 97:orna. Mycket uppskattat har också samarbetet med Anders Hermanson varit. 

Närvaron på träningarna både bland spelare och tränare har varit hög särskilt på tisdagarna 

med Coach Herman. Spelarna och spelet har utvecklats och vi tränare har lärt oss mycket av 

Anders under året. Och vi har haft roligt.  

Vi hoppas att klubben fortsätter satsningen på professionellt ledd träning enligt samma 

modell kommande säsong! 

Vi ser fram mot ett spännande 2017 med Örebrocupen i juni som årets höjdpunkt. På 

programmet i övrigt står fördjupat samarbete med p 04. 

 

 

 

P04  

Vi hade en otroligt givande säsong 2016 där lagets spel utvecklades enormt. Vi gick från två 

sjumannalag under 2015 till ett niomanna. Omställningen var stor i början, men spelarna 

anpassade sig snabbt och mot slutet av året såg spelet mycket fint ut. I Sanktan spelade vi på 

medelnivå och vann och förlorade ungefär lika mycket. Sista matchen var en blodig 

uppgörelse mot ett BP-lag som var mycket jämn och slutade 3-3. Alla FK:are var mycket 

nöjda med sin insats. 

I oktober åkte vi till Västerås på övernattningscup. Det var väldigt lyckat och det är 

fantastiskt vad två nätter i ett dammigt klassrum gör för lagandan. Vi satsar på en repris 

under kommande år, antingen i Örebro eller Västerås. Eller båda. 

Under året hade vi mycket stor glädje av Alex Tekle, vår duktiga ungdomstränare, och 

självklart av alla träningarna med Anders Hermansson. Deras närvaro och 

fotbollskompetens har verkligen höjt kvaliteten på träningarna och det är resultatet av det vi 

fått njuta av i vår smidiga övergång till nio man på plan.  

Vi går dessvärre in i 2017 med något färre spelare och en tränare mindre, men stärkta av 

planer på gemensamma träningar och fördjupat samarbete med P03 ser vi fram emot en 

rolig ny säsong. 

 

P05 

 

Tyvärr erhölls ingen årsberättelse från laget, men det är fortfarande aktivt i klubben. 

 

P06 

 

Tyvärr erhölls ingen årsberättelse från laget, men det är fortfarande aktivt i klubben. 
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P07 

 

Under året som gått har vi fortsatt haft en mycket god stämning i laget (5 ledare och ca 25 

spelare) och tillsammans glatt oss åt fin utveckling och rolig fotboll! 

Under vintern hade vi inomhusträningar vilket visade sig vara mycket bra för att ha boll i 

kroppen då utesäsongen kom igång.  Våren inleddes med att tränargruppen deltog i 

utbildningsprogrammet som Svenska Fotbollsakademin höll i. Denna utbildning har varit 

mycket bra för upplägget av träningar och tankarna för lagets utveckling under året som gått 

och inför kommande år.  

När vi väl kom ut på FK Vallen har vi ordnat ett par minicuper där i bjudit in lokala lag och 

spelat en serie av matcher i snabb följd samt ordnat café för att dra in pengar till lagkassan.  

Den stora snackisen under året dök upp tidigt på våren då vi åkte till Åland och deltog i en 

tvådagars cup. Denna helg i mitten av maj var en helt fantastisk resa ur fotbollhänseende 

men även för lagsammanhållning och den individuella mognaden hos spelarna. En 

övernattning utan föräldrars närvaro klarades av utan svårigheter. Vädret var inte det bästa 

men vi lärde oss finska och spelade fotboll! Rekommenderas varmt! 

Vi har haft tre lag anmälda i Sanktan och det har inneburit mycket matcher för laget. Vi har 

i lagledningen lagt ansträngning på att matcha en laguppställning i varje tillfälle som ska ge 

jämna matcher för att få ut mesta möjliga för varje spelare. Detta har vi upplevt gått bra och 

alla har fått erbjudande om mycket matchtid. Vidare har vi ett informellt samarbete med 

lagen som är ett år äldre respektive ett år yngre där vi försöker låta spelare som behöver mer 

utmaning matchas med äldre lag. 

Den andra halvan av året har vi spelat en del vänskapsmatcher och deltagit i två cuper för 7-

mannalag för att vänja spelarna vid att vi kommande säsong kommer spela 7-manna i 

Sanktan. 

Vi har haft en del nya spelare som börjat träna och spela med oss vilket är roligt men 

samtidigt tagit en hel del uppmärksamhet från de övriga spelarna. Ett par spelare har valt att 

sluta, några för att gå till andra lag men en av dessa har valt att komma tillbaka! 

Som avslutning på året hade vi en fest med FKB F-07 vilket var en lyckad tillställning! 

Jesper, Martin, Adam, Christian och Pelle 

FK Bromma P-07 

 

 

P08 

Laget som bestod utav ca 27 spelglada pojkar i början utav 2016, har under året vuxit i antalet 

till cirka 35 spelare. För att kunna ta hand om gruppen, har P08 en huvudansvarig samt en 

lagledare. Och tillsammans med två till fem assisterande tränare samt ett tillskott utav duktiga 

ungdomstränare, tog laget sitt första steg in i Sanktan.  

  

De flesta som är med i laget har varit med sedan fotbollsskolan, vilket gäller både ledare så 

väl som spelare vilket vi är jätteglada över. Året som gick vart ett spännande på många sätt. 

Bland annat deltog P08 i FK Brommas Västerords cup samt Oktoberbollen. Tillika 

anordnade P08 även sin egen cup i augusti, där fem lag i västerort vart inbjudna. Vi tog då 

tillfället att lära känna de andra lagen genom att bjuda på hamburgare, korv och dryck under 

gemensamma former. Ett lyckat arrangemang där vi nu har ett närmare samarbete med våra 

grannlag i vår omnejd.  

  

Gällande utveckling så har P08 gjort stora framsteg där vi hitintills har fokuserat på att 

introducera fotboll som lek och kamratskap som själva klistret för att få ihop gruppen. Men 
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för att kunna möta våra barn i deras utvecklingsfaser, har P08 lagt stor fokus under 2016 för 

att ta fram en gemensam utvecklingsplan, kopplad till pedagogik och övergripande filosofi. 

Vilket har hjälpt oss undvika en händelsestyd verksamhet med gladare barn och ledare som 

resultat.  

  

Vi ser nu fram emot 2017 säsong med både utlandsresa och ett flertal cuper! 

 

P09 

 

 Under 2016 har gruppen utvecklats med stora kliv. Innan sommaren var det lite ojämnt med 

fokus till att efter sommaren vara mer driv och vilja att spela fotboll. Vi inledde säsongen 

med ett föräldramöte där vi gick igenom förväntningar och att vi gör det här tillsammans – 

ledare, spelare och föräldrar.  

 

Gruppen består nu av 33 spelare vilket är jätteroligt. Vi är 9 ledare, varav två ungdomsledare. 

Vi utökade träningarna till två per vecka, där fokus har varit grunderna i fotboll, det sociala, 

hur man är en bra lagkamrat och att ha roligt.  

 

Vi ordnade ett tillfälle med matcher mot Nockebyhov, väldigt uppskattat av grabbarna. Det 

var första ”riktiga” matchen där fokus var att de skulle få en positiv första erfarenhet av 

matchspel.  

 

Som avslutning körde vi en kväll i klubbhuset där vi tittade på Manchester Unitied – Chelsea 

på storbild, åt pizza och delade ut diplom. En härlig avrundning på säsongen! 

 

Ett stort tack till våra ungdomsledare, Calle och David som har varit ett bra stöd under 

träningarna! 

 

Knatteskolan  

  

Knatteskolan 2016 blev ett rekordår i antalet deltagare. Vi har aldrig haft så många ca 75 st. 

flickor och pojkar födda 2010 och 2011. SvFA var med vid uppstart för att få till en bra 

start så att föräldraledare och ungdomsledare fick en så bra start som möjligt. 

  

Vi är glada att föräldrar väljer oss framför andra fotbollsklubbar i Västerort. Så länge vi kan 

erbjuda en bra och utbildande breddverksamhet får vi säkert se vår verksamhet växa de 

närmare åren. Vi konkurrerar bara med oss själva. 

  

Fotbollsgruppen  

  

Under året som gått har fotbollsgruppen haft en tämligen passiv period jämfört med 

tidigare år. Fokus har legat på styrelsearbetet och att pröva nya grepp kring utbildning i 

klubben.   

  

Utbildningen har främst handlat om att förstå vilka format som verkligen fungerar för lagen 

och ledarna. Vi hade ett antal lyckade pass med Svenska Fotbolls Akademien. Inför 2016 

expanderas samarbetet till en mycket seriös satsning för alla ledare i lag upp till 12 år.  
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Försöket med Anders Hermanson (fyra timmar per lag) har fallit mycket väl ut. Han 

kommer 2016 att träna alla lag från 13 år vid 20 tillfällen per lag. Tio tillfällen under våren 

och tio under hösten.  

  

 

Utbildning  

  

Under 2016 har vi haft följande utbildningar:   

             

C-diplom   

Domarkurs, grundutbildning    

Domarkurs, fortbildning   

   SvFA  

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.  

  

Under 2017 har vi för avsikt att intensifiera samarbetet med SvFA. De kommer att ta hand 

om all utbildning från knatteskola till 11-manna och HerrJ. Detta för att få till en 

utbildningsplan som håller över en längre tid. Klubben växer för varje år och måste ta ett 

samlat grepp för hur utbildning av ledare och spelare berivs. 

  
  

 

 

 

Övrig verksamhet  
  

Sommarcamper  

  

Camp Brazil (i samarbete med Samba FA) gjorde succé och samlade 135 barn och cirka 27 

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

barnen fick mat och mellanmål.    

  

Knatte Camp, veckan innan skolan börjar. Ett 30-tal barn födda 2006–2009 med åtta 

ungdomsledare hade ”fotbollsfritids” i fem dagar.  

 

Vinterträning  

  

Teknikträning i Södra Ängby skolas gymnastiksalar erbjöds samtliga lag även vintern 2016.  

  

FK Brommadagen  

  

FK Brommadagen den 3 september. Lite tidigare på säsongen då S:t Erikscupen pågår 

oktobermånad ut. P/F-06 koordinerade denna välarrangerade tillställning. Coop Forum 

Bromma sponsrade dagen vilket även medförde att den blev ekonomiskt framgångsrik. 

Intersport Bromma Blocks representerades av Henrik Esping med ett tält där det såldes 

utrustning så att lagret tog slut.   
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S:t Erikscupen  

  

Klubben har även i år genomfört S:t Erikscupen. Resultaten har varit blandade i de olika 

åldrarna. Men på det hela är vi nöjda med säsongen 2016.  

  

 

 

  

Administration  
  

Undertecknat avtal med bokföringsfirma som sköter vår bokföring, deklaration samt 

kontrolluppgifter till Skatteverket.  

  

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 2016 gällde följande avgifter:  

  

   Medlemsavgift  Spelaravg.  Totalt  

Knattar    300  700  1 000 kr  

F/P09-08  300  800  1 100 kr  

F/P 07  300  1000  1 300 kr  

F/P 06  300  1100  1 400 kr  

F/P 05-03  300  1400  1 700 kr  

F/P 02-99  300  1700  2 000 kr  

HerrJ  300  1800  2 100 kr  

DamL HerrL  300  1800  2 100 kr  

Veteraner   800     

Ledare   100       

 Familjeavgift  3 700 kr  
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Kanslist   

   Ansvarig för det dagliga arbetet på kansliet är Camilla Giss Emanuelsson.  

Kansliet ansvarar för alla in och utbetalningar, kontaktperson till bokföringsfirma 

bokningar av planer och hallar, kontakt med Sthlm stads idrottsförvaltning, STFF och 

leverantörer av inköpta tjänster till FK Bromma.  

Tack Camilla för din fantastiska arbetsinsats.  

  

Klubbhuset  

Under 2016 har vi köpt städtjänst från ett städbolag för att få en trevligare miljö i klubbhuset 

samt omklädningsrum. Även FK-vallen har fått ta del av denna tjänst. 

Byggplaner för projekt Islandstorget (Sthlm stads stadsbyggnadskontor) fortskrider. Där 

har klubben ett nytt klubbhus inritat. Arrendet för nuvarande klubbhus är uppsagt, men 

kommer att förlängas med tre månader i taget till det nya klubbhuset blir färdigställt. 

Klubben kommer att hyra det nya klubbhuset av Sthlm stad. Byggnaden blir en suterräng 

fastighet med fyra omklädningsrum i ned nedre delen. Klubben kommer att ha den övre 

delen som klubblokal, med nytt modernt café samt kontor för kansli. 

Inga städdagar har hållits. 

  

Övrigt 
  

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.  

 

 

COOP Forum Bromma Blocks  

 

Vi tackar COOP Forum Bromma Blocks för sponsring av mat och dryck till två av klubben 

arrangerade tillställningar, Nissan Bromma cup samt FK dagen. 

  

Novemberträffen  

  

Lördagen den 12 november möttes ett stort antal av klubbens ledare upp i föreningens 

sjunde upplaga av den årliga Novemberträffen. I år hölls den i klubbhuset. Extern 

föreläsare Idrottsläkare Klas Östberg (tidigare SEK-läkare) Författare till boken 

”Barnidrott ingen lek” 
 

 

Ekonomi  
  
Klubbens kassör Oktay Bagirbekov.  

  

2016 års resultat visar ett litet minus. Orsaken är att styrelsen har tagit en del beslut utöver 

budget för att investera i klubbens verksamhet. Klubben har under många år byggt upp en 

god likviditet viket gör att vi känner oss komfortabla med denna satsning. 
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Intäkter: Lokalt aktivitetsstöd (LOK) ökar vid bra närvarorapportering samt en 

extrautbetalning från Riksidrottsförbundet i december, bättre betalningsmoral och fler 

medlemmar förbättrar medlemsavgifterna. Vi genomförde två sommarcamper som gav ett 

överskott och slutligen de cuper som Manuel Carrera arrangerar i FK Brommas namn ger 

2016 ger en god intäkt under året då S:t Erikscupen har en mycket längre säsong. 

Sponsorintäkter, vinterplaner och hallar samt övriga intäkter härrör sig de enskilda lagens 

verksamhet och budgeteras inte men tillhör klubben rent bokföringsmässigt.  

  

Kostnader: Kläder och då matchkläder till de lag som behöver har klubben medvetet 

investerat i under 2016. Bollar är något som ökat högst anmärkningsvärt. Städning av 

klubbhus har tillkommit som en ny kostnad. Ökad lönekostnad för ungdomsledare då fler 

lag har haft ungdomsledare. Förbrukningsinventarier avser ny dator till kansli. 

Bokföringskostnaderna ökade mot budgeterat då vi inte fick antaga en summa som 

justerades under året. Från 2017 får vi en bättre kontroll på kostnaden för en extern 

bokföringsfirma.  

Investering i utbildning för ledare och spelare är en strategisk viktig investering som 

kommer att fortsätta under 2017.  

  

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

att stå på för de nya utmaningar som kommer 201 och framåt. Under 2017 fortsätter vi vår 

satsning på utbildning av ledare och spelare. 

Klubbens exakta ekonomi framgår av årsredovisningen  

  

Sammanställt på styrelsens uppdrag,  

  

Axel Granström 

Sekreterare   

FK Bromma 2016 
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