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FK Brommas verksamhetsberättelse för 2015 
 

Möten 

 

Ordinarie årsmöte hölls i klubbhuset den 11 februari 2015. Styrelsen har haft 11 

stycken sammankonster under verksamhetsåret 2015.  

 

Styrelsen har bestått av följande personer: 

 

Ordförande: Mikael Lutto 

Vice ordförande: Henrik Lannerhjelm (även ansvarig för Fotbollsgruppen) 

Kassör: Christine Kamph Wennergren 

Sekreterare: Fredrik Wikström 

Styrelseledamot: Axel Granström (även ansvarig för Husgruppen) 

Styrelseledamot: Nils Petter Tetlie 

Styrelseledamot: George Dakooh 

Styrelseledamot: Emil Saleyba  

 

Adjungerad ledamot: Camilla Giss Emanuelsson (Kansli) 

 

Revisor: Pär Jäderberg 

 

Valberedning: Vakant ( Styrelsen) 

 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft elva ordinarie styrelsemöten (t.o.m. 10 

februari 2016). 

 

FK Bromma hade under året 598 medlemmar varav 493 spelare och 105 ledare, en 

minskning med drygt 8 % från föregående års utfall på 645 medlemmar. Uppdelat på 

304 st. pojkar/män och 188 st. flickor/dam. 

 

2015 – Styrelsen har ordet  

 
Summering av ordförande  

 

Styrelsen vill börja med att tacka för förtroendet att leda FK Bromma under 2015. 

Under 2015 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. För 2016 har vi för 

avsikt dela upp utbildningen i olika åldrar med Anders Hermansson 9-11-manna och 

5-7- manna Svenska Fotbollsakademin (Athlete Sport Academy Sweden AB). 

 

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

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

IF samt Kälvesta IoF FK. Mycket välbesökt och uppskattat sammarbete mellan 

klubbarna i Västerort. 
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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.  

 

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. 

 

Ett fyraårigt avtal med Nike som klädleverantör samt Intersport Bromma Blocks som 

detaljist har undertecknats hösten 2015. 

 

Administrativt har klubben tagit ännu ett steg framåt. Under hösten har vi 

undertecknat ett avtal med en bokföringsfirma som tar hand om klubbens bokföring, 

deklaration samt kontrolluppgifter som ska skickas till Skatteverket. Detta beslut gör 

att vi får över tid en bättre stabilitet kunskapsmässigt över detta mycket viktiga 

område. 

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

arbetsinsats under 2015. 

 

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

engagemang under 2015. Det är vi tillsammans som är FK Bromma. 

 

 

Verksamheten - senior 
 

Styrelsen bad lagledare för de olika lagen att beskriva verksamheten under 2015. 

 

Herrar A-laget / Reservlag 

 

Herrlaget höll på att åka ur femman förra säsongen, men klarade sig kvar i sista 

matchen. Då hade deras tränare hoppat av när det var några matcher kvar och en av 

spelarna hade fått axla ledarrollen. 

 

Herrlaget fick en ny tränare, nästan hela juniorlaget följde med upp samt med dem 

deras tränare. Säsongen startade med mycket energi, många spelare som ville mycket. 

En stark trupp, men ung. Den blev plötsligt väldigt mycket yngre då nästan alla äldre 

spelare valde andra lag eller lade av. Inomhusträningar samt fyra utomhus var dock 

inte populärt. Grimstatältet på onsdagskvällarna var det däremot mycket grabbar som 

kom till. Vi körde några träningsmatcher med klent resultat. 
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När säsongen drog igång så förlorade vi första matchen ganska stort (3-0), mot ett lag 

som klubben aldrig förlorat mot. Vi fick några poäng i nästkommande matcher men vi 

fick inte till något flyt i spelet. Hade inget anfallsspel att prata om, orken tröt, vi vek 

ned oss. Vi borde vunnit några matcher som vi dominerade helt men som vi likväl 

förlorade. Spelare började tappa sugen och självförtroende, färre dök upp på 

träningarna. Det såg lite ljusare ut i slutet på vårsäsongen då vi fick in några duktiga 

spelare temporärt och vann äntligen några matcher. Tyvärr räckte inte det, 

höstsäsongen blev en fullständig katastrof. Inga poäng och alldeles för få spelare på 

träningarna. Vi fick sitta och ringa in spelare till nästan varje match, lånade spelare 

från juniorlaget. Vi kom tvärsist, med bara 10 poäng under hela säsongen (det lag som 

kom näst sist hade 19 poäng). Konstigt nog gick det bättre i reservlagsserien, där vi 

kom tvåa. Förlorade bara 3 matcher, varav 2 där vi inte lyckades få ihop fullt manskap. 

 

Damlaget 

 

Damlaget har lite mot alla odds genomfört ytterligare en bra säsong. Året inleddes 

skakigt och det rådde en stor osäkerhet om säsongen skulle kunna genomföras. Men 

när det såg som mörkast ut visade tjejerna stort engagemang, gjorde ett par nygamla 

rekryteringar samt tog ansvaret för ett antal av ett lags alla arbetsuppgifter och vips, 

var det vind i seglet och fart framåt igen. 

 

Seriespelet har bedrivits i division 5B. Med facit i hand, en lagom utmaning sett till 

motstånd och resultat. En mittplacering i tabellen är kanske inte mycket att yvas över, 

desto stoltare kan damerna i damlaget vara över det faktum att segern i publikligan 

bärgades för andra året i rad. En bidragande orsak till det är att vårt spel, Bromma 

tikitakan, börjar att sitta mer och mer. När det sitter är det sevärt och då kommer folk 

till Vallen. 

 

Laget har under 2015 bestått av ca 20 spelare, tränats av Paul Förster med assistans av 

Ingela Granberg, Henrik Kruse och lagledaren Rickard Krantz" 

 

 

 

 

Veteranlaget 

 

Säsongen 2015 skulle visa sig bli en av de jämnaste vi minns, i alla fall sett utifrån 

våra prestationer. Trots några mannar på skadelistan, och tack vare nytillskott lyckades 

vi till de flesta matcher få till en slagkraftig uppställning. 

 

Starkaste insatsen gjorde vi borta mot Ekerö, och kanske svagaste borta mot Tudor 

Arms. 

Kopernik skulle visa sig vara starkast och i överlägsen stil kamma hem serien. Trots 

att vi tog ledningen hemma på FK-vallen lyckades de slå oss i båda mötena. Vi höll 

undan de jagande lagen och knep till slut en andraplats i tabellen. 

 

Nu ser vi med spänning fram mot våren och en ny säsong. Vi vill tacka för allas 

insatser 2015. Vi har ett härligt gäng med mycket energi och spelglädje. 
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Verksamheten - ungdom  
 

Även för 2015 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 2015 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. 

 

Nedan följer korta beskrivningar av 2015 års verksamhet i de olika ungdomslagen som 

var och en av lagledarna författat. 

 

Pojklagen: 
 

Herr J 

Herr J hade ett framgångsrikt år med en stark och sammansvetsad trupp bestående av 

ca 30 aktiva spelare. Stommen av laget bestod av gamla P97 som inför året förstärktes 

med en grupp spelare från P96.  

På grund av ledarbrist så beslöt vi oss för att endast ställa upp i en Sanktanserie: div 2, 

P18-19.  Vi vann serien ganska överlägset, även om två, tre matcher var riktigt tuffa 

mot duktiga motståndare.  Även om vi tycker att några av våra spelare fick för lite 

matchtid under året så var det skönt att endast ha en serie att tänka på. Vid den här 

åldern är mycket som påverkar killarnas fotbollsliv. Helgarbete, studier, resor, 

flickvänner och studentfester – allt är lika högprioriterat i 18-åringars liv. Konsekvens: 

ena helgen vill alla spela, nästa helg är det svårt att få ihop ett lag.  

I omgångar lånade vi ut spelare till A-laget, men även då var det helgprogrammet som 

avgjorde motivationen bland spelarna. Många orkade inte, eller hade inte lust, att spela 

två fysiskt krävande matcher under en helg. 

Inför kommande säsong spelar vi åter igen i Sanktan P18-19, nu i den svåraste serien. 

Vi kommer där möta Stockholms största klubbar och några av regionens bästa 

lag.  Det blir en tuff utmaning, men killarna har själv fått välja. Truppen är nere i runt 

22 spelare, men vi hoppas kunna få hjälp av P99 om det kniper.  

 

 

P-99 

 

P99 är fortfarande en stabil trupp som pendlar mellan 20-25 spelare. Inför säsongen 

valde vi att anmäla oss i två div 3 serier vilket genomfördes men kanske inte är att 

rekommendera med så få spelare. Men vi gjorde det med bravur och blev 2:a i båda 
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serierna varav det var målskillnad som avgjorde den ena. Strålande! Och kul då vi 

historiskt inte haft så väldigt goda resultat i Sanktan. Antalet matcher blev dock nästan 

orimligt. Vi spelade 32 matcher i Sanktan och ett antal träningsmatcher. Rekord i FK? 

 

Även avseende laganda är vi stabila och vi har under året slussat in både nya 

rutinerade spelare – man söker sig till oss – och ensamkommande flyktingkillar. 

Fotboll förenar och grunden hos våra spelare är i linje med FK Brommas policy. 

I år har de alla också knäckt koden för lagspel och passningar. Och att de nu kan 

använda all teknik de övat och övat och ibland undrat varför. Grabbarna har varit 

klockrena anfall samt försvarspel i vissa matcher. 

 

Vår ledarsituation är dock inte stabil, Per är ensam tränare med Anna som lagledare. 

Lösningen under 2015 har varit att nyttja duktiga ungdomsledare – tack Zebbe, Axel 

G, Calle L och Eders – samt att vi tacksamt tog emot att få ha Anders Hermansson på 

många träningar. Att bedriva gedigen och bra fotbollsträning för 16 åringar kräver en 

annan och större kunskap än när vi startade i Kaninburen 2005 och vi tror att klubben 

på sikt får stor glädje och fler medlemmar. Som sagt – spelare söker sig till oss nu. I 

snitt tränar vi tre gånger i veckan med olika fokus beroende på plansituationen. 

 

Som grädde på moset åkte vi också till Costa Blanca cup i jul – med 17 spelare. Galet 

kul! Varmt som ni vet var men härliga dagar. 

 

P-00 

 

Vi har haft ännu ett bra år med en trupp som fortfarande växer. Vi är nu minst 35 

spelare i truppen. Vårt spel fortsätter att utvecklas i rätt riktning för alla killar. 

Stämningen är mycket bra mellan killarna.  

 

Sanktan har varit blandad kompott med jämna och bra matcher till helt meningslösa 

matcher. Främst beroende på lag som inte har något att göra i lätt-serien väljer att 

spela där ändå. 

 

Vi har haft lite av ett mellanår 2015 avseende aktiviteter i laget främst beroende på 

att många av killarna konfirmerades. 

 

Under oktober åkte dock halva laget till fjällen för att få erfara helt andra 

förhållanden tillsammans än fotbollen. Det var otroligt kul att vara fyra dagar i 

svenska fjällen och följa deras snabba utveckling i en tämligen tuff miljö. Vi fick allt 

från sol till snöblandat regn. Vi åker nog igen i sommar! 

 

Vi var också på Bosön igen i november tillsammans med Täby United och spelade en 

mixturnering. Alltid lika roligt.  

 

Under hösten har det kommit många nya spelare till laget. Flera känner någon i laget 

och vill vara med och spela. Men det är också stort tryck från ensamkommande som 

vill spela fotboll i Västerort. Spelarna har kommit in bra i laget och de som har varit 

med länge är alltid välkomnande mot de nya. Det är helt fantastiskt att höra på när 

killarna förklarar en övning på tre till fyra olika språk samtidigt. Mångfald i sin bästa 

form. 
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Vi har för närvarande kring tio ensamkommande killar i laget. Flera av dem har 

tränat regelbundet nu under vintern. Minst fyra till är på ingång nu när detta skrivs.  

  

 

P-02 

 

2015 var ett händelserikt och roligt år, med Sanktan, träningsläger och deltagande i 

Örebrocupen. Det är bra kamratsanda och härlig stämning i laget och vi har fått in 

många nya bra killar som snabbt tagits in i gemenskapen.  

 

Vi har börjat nosa på att spela den ”stora fotbollen”, med 9-manna i Sanktan och 11-

manna i Örebrocupen och spelarna har vuxit både på längden och spelmässigt! I 

skrivande stund är vi 25 spelare, 3 tränare, administratören Ingela och vår 

ungdomsledare Amir. 

 

Vi gick ut ambitiöst i utesäsongen med två lag i Sanktan. Men trots spelsugna killar 

blev det ibland svårt att få ihop lag till varje match. Efter en bantning till ett lag blev 

det bättre och vi satte ihop nya uppställningar inför varje match så att alla skulle få 

komma till spel. Vi tycker fortfarande det är viktigt att alla ska få testa olika positioner 

på planen, även om de börjat få sina favoriter. På Örebrocupen hade vi fantastiskt kul 

och killarna visade en otrolig kampvilja. Gav järnet i varje match och vi tog oss ända 

till kvartsfinal! Men inte minst funkade det oväntat bra att spela 11-manna vilket bådar 

gott för 2016! 

 

På träningarna försöker vi få in både teknik och passningsspel, men även nya övningar 

i det ”stora spelet”, med rörelser, passningar och avslut över större ytor. Vi har tagit in 

Anders Hermansson från fotbollsakademien som hjälpt oss med många nya bra 

övningar för detta.  

 

Nu när innesäsongen pågår är det bra uppslutning, men många är sugna att komma ut 

på Vallen och träna mer. Det lovar gott! 

 

Vi kommer försöka få till träningsmatcher mot andra lag så snart vädret tillåter, 

förhoppningsvis minst ett läger och en cup på sommaren. Vi ser fram emot 2016!  

 

P-03 

 

Laget har haft ett bra år med hög närvaro på både träning och match. Vi har haft 

fortsatt stor glädje av våra ungdomstränare Jacob, Jonas och Victor som själva tagit 

hand om måndagsträningarna och också assisterat som ledare på många av lagets 

hemmamatcher. Extraträningarna med Anders H var också mycket uppskattade - både 

av spelare och ledare. 

 

Vår spelartrupp var särskilt under början av säsongen i minsta laget för att klara av 

spel i de två serier i Sanktan vi anmält oss till. Tidigt på säsongen inledde vi bland 

annat av den anledningen ett samarbete med ledarna i P 04 som låtit oss låna några 

spelare åt gången till flera matcher både hemma och borta.  På samma sätt har några 

spelare ur vårt lag spelat och tränat med kompisarna i P 02. Vi tycker att det här 

utbytet över åldersgränserna är roligt och att det kan vara ett sätt att ge spelare – både 
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de yngre och de äldre - nya utmaningar och kanske vara ett alternativ för de som 

annars ibland funderar på andra klubbar.  

 

Vi spelade nu vår sista säsong i Sanktan som 7-mannalag och hann avsluta säsongen 

med en 9-mannaturnering som förberedelse inför vad som väntar till våren. Mot slutet 

kunde vi också välkomna flera nya spelare i laget så att vi nu är uppe i 17 st. 

 

P-04 

 

2015 var en rolig och utvecklande säsong. Vi fick in flera nya spelare som snabbt kom 

in i laget och totalt är vi nu 21 st i laget. Under året har vi utvecklat vårt samarbete 

med P05 och P03 där spelare redo för en utmaning har kunnat stödja upp när vi har 

haft tunt inför matcherna. Det har fungerat mycket bra och har varit givande för alla. 

Vi har också kunnat knyta till oss två ungdomstränare, Axel Granström och Alexander 

Tekle. Deras närvaro och fotbollskompetens har verkligen höjt kvaliteten på 

träningarna och det är roligt att se hur våra spelare fokuserar och ”lyfter sig” när de är 

med. Det är bra med någon att se upp till. 

 

Under 2015 hade vi två lag i Sanktan och under hösten fick vi tyvärr lite problem att få 

ihop tillräckligt med spelare till vissa matcher. Vi hade många skadade och trots hjälp 

från P05 var vi tvungna att flytta runt lite matcher. Fördelen med detta var att vi fick 

bra kontakt med andra lag i närområdet. Detta kommer vi att utnyttja nu när vi 2016 

går upp på 9-manna och satsar på att ha ett lag i Sanktan. Vi ska försöka använda oss 

av våra nyfunna kontakter till att få till många träningsmatcher så att alla spelare ändå 

får sitt lystmäte. Särskilt under vårsäsongen när spelhungern är som störst. 

 

P-05 

 

Pojkar -05 har under året tagit stora steg framåt fotbollsmässigt. Under våren var 

lagets två lag i princip obesegrade i S:t Erikscupen och i Örebrocupen i juni gick laget 

vidare till A-slutspel där man i en mycket jämn match mot Huddinge till sist förlorade 

med 4-5. Men, bäst i västerort och bland de 16 bästa lagen!  

 

Sommaruppehållet visade att laget kanske inte hade skött sommarträningen 

exemplariskt, men till slut repade killarna sig och presterade återigen på en mycket 

hög nivå. Tekniken och taktiken börjar sitta.  

 

Vi är också glada över att spelare söker sig till oss, både nygamla och helt nya spelare. 

Stämningen i laget är mycket bra, killarna är otroligt goa och bryr sig verkligen om 

varandra. Nu ökar vi träningsdosen något och ser fram emot den kommande säsongen 

med stor tillförsikt. 

 

 

P-06 

 

Med vår 20-man starka trupp har vi under 2015 haft två lag i S:t Erikscupen och gett 

killarna många chanser till matchspel. Vi har också framgångsrikt deltagit i bland 

annat Nissan Bromma Cup under våren och Oktoberbollen under hösten.  
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Genom gott samarbete med våra systerklubbar Ängby IF och BP har vi fått till flera 

matchtillfällen och småcuper och extra chans att öva 7-manna. För att ge kompisarna i 

P07 utmaning och en försmak av vad de har att se fram emot, har vi vid flera tillfällen 

erbjudit de 07-spelare som kommit längst i sin utveckling chans att delta i våra 

matcher. 

  

Våra spelsugna killar ser fram emot ett nytt fotbollsår, och väntar ivrigt på 

utesäsongen. Vi fortsatte idogt med utomhusträningen ända fram till jullovet och snön. 

 

Vi vill särskilt tacka ungdomstränarna Axel Granström och Anton Eckerbom som 

under året avslutat sitt fleråriga samarbete med laget, och välkomna Alexander Tekle 

som ny inspirerande ungdomstränare. 

 

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 

 

Under 2015 så har spelarna tagit klivet från knattefotboll till att spela matcher. Laget 

har vuxit under året och är för tillfället 24st. 

 

Under våren ordnade vi en mini cup i kaninburen mot Spånga och Ängby IF där fokus 

låg på att killarna skulle få en positiv erfarenhet av att spela match för första gången. 

Cupen blev en succé hos killarna och hjälpte även till med att öka lagkassan då vi hade 

försäljning i anslutning till den. Under hösten spelade de även i Oktober Bollen. 
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Träningarna har fokuserat på teknik och hur man spelar ihop som ett lag. Killarna 

längtar efter att få spela fler matcher och kommer under 2016 få göra det då vi för 

första gången kommer vara med i Sanktan. 

 

Vi har fått ett jättebra stöd under året från våra ungdomstränare Axel, Calle och 

Victor!   

 

Flickor, lagen:  
 

 

F-00 

 

Vi inledde säsongen med att anmäla två lag till serierna division två och division tre. 

Första halvan gick bra när alla var friska och skadefria, Höstsäsongen däremot gick det 

tyngre när många vart skadade och sjuka. Så fick tyvärr dra oss ur en serie och det 

blev i division tre, Vi körde vidare i division två där vi var nykomlingar och slutade 

med en fjärde plats som vi ledare tyckte var en kanon prestation. 

 

Vi vill även passa på att tacka F-01 och F-02 som hjälpt oss under säsongen med 

spelare och ledare. 

 

Träningarna har sett bra ut med hög närvaro och bra inställning. Inför säsongen 2016 

så har det tillkommit nya spelare och ledare så vi ser fram mot ett roligt år. 

 

F-01 

 

Året blev ett av de bästa i F01:s historia, ännu en gång vann vi Sanktan - vi har spelare 

som ställer upp ett lag även 2016. Årets projekt var att få ihop två lag till ett, och det 

har vi verkligen lyckats med. Vem som kom från det ena eller det andra är det ingen 

som längre bryr sig om och den tid då vi var åtta spelare i laget känns nu som något 

man har svårt att minnas. 

  

Vi har under året haft över 30 spelare i truppen och började säsongen starkt med två 

lag i Sanktan. I slutet av hösten blev det dock för mycket med två matcher per helg så 

vi drog oss ur den ena serien.  

 

Vi var på Sommarcup i Falun och nu traditionsenliga Niels Lidholms cup i 

Valdemarsvik. Säsongen avslutades med ett Bromma Invited där vi hade bjudit in WIF 

från Valdemarsvik och Stuvsta till en sen cup med varm choklad och korv. 

  

Under eftersäsongen och vintern har vi kommit igång med Futsal-träning och har 

lyckats boka upp hallar för roligt spel på fredags och lördagskvällar. När säsongen 

börjar kommer vi ha ett gäng spelare som är betydligt snabbare i fötterna. Vi räknar 

med att även nästa år vara 25-30 spelare i truppen och sju tränare, och kommer även 

fortsättningsvis att samordna vår verksamhet med F00 och F02, både för att bygga för 

framtiden och för att stötta varandra. 
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F-02 

 

F02 har tagit många stora kliv under säsongen, mycket tack vare ett välfungerande 

samarbete med F03 och F01. Just samarbete är någonting som flicklagen i FK 

Bromma är mycket bra på. Laget har 11 spelare och det är en utmaning i sig, när vi 

spelar 9-manna. Tack vare en hög träningsnärvaro och ett stort engagemang från 

spelare och ledare har vi lyckats bra under säsongen. 

 

Några av höjdpunkterna under året var: 

- Minicuperna med Segeltorp IF och Enebybergs IF, vi har mötts och spelat vid flera 

tillfällen. Alla lagen ligger på samma nivå och samtliga spelare känner att de 

utvecklas.  

- Vinsterna i Sanktan, i år var året när dessa kom. Tjejerna har kämpat sedan 

Kaninburen och under denna säsong har det lossnat och det har b la resultaterat i en 

rad vinster. Att vinna är inte allt, men det är roligt att få göra det emellanåt. 

- Säsongsplanering och våra egna spelregler, vi har gjort dessa tillsammans och det är 

någonting som vi har tagit upp löpande under säsongerna. Genom detta har vi fått en 

bra grund att utgå ifrån. 

- Middag på O´Learys, för tredje året i rad avslutar vi säsongen med middag på 

O´Learys. Alltid lika härlig och kul och ett av raden av tillfällen då vi umgås utanför 

planen. 

 

Just denna säsong säger vi tusen tack och hej då till världens bäste John Thunborg, 

som slutar som ledare efter att ha varit med sedan Kaninburen. John - du har lagt 

grunden till vårt lag och det är vi jätteglad för!  

 

F-03 

 

Fotbollsåret 2015 har varit roligt men också bjudit på flera utmaningar spelmässigt för 

tjejerna.  Vi spelade vårt första år med 9-manna spel och plötsligt var planen väldigt 

stor, passningarna orkade inte riktigt fram och offsiden ställde till det. Men tjejerna 

kämpade sig tappert igenom Sanktan-spel och gjorde det riktigt bra!  9-mannaspelet 

bidrog till att utveckla tjejernas spelförståelse och fick flera att kliva fram och bli ännu 

mer delaktiga i spelet. 

  

Under året bestämde sig flera tjejer för att sluta med fotbollen och lägga mer tid på 

andra aktiviteter. Truppen minskade rejält och vi hade svårt att få ihop lag. Tur då att 

vi inledde samarbete både tränings- och matchmässigt med F02 och hjälpte och 

stöttade varandra med spelare på varandras matcher. För vår del har det betytt mycket 

utvecklingsmässigt att få spela med F02. Även om flera tjejer har slutat har nya 

spelare börjat i laget och det är vi förstås jätteglada för.  

 

Träningsnärvaron har varit hög och vi kunde tack vare samarbetet med F02 erbjuda tre 

träningspass i veckan + ett fyspass. Så de som inte kunde få nog av fotboll hade flera 

möjligheter att träna. Tillsammans med F02 har vi slipat på passningsspelet och att 

göra sig spelbar. Det kommer även fortsättningsvis att vara fokus för oss att utveckla 

tillslaget, mottagningar och spelförståelsen hos tjejerna. På flera träningar under 2015 

har vi också haft stöd av Anders Hermansson som hjälp oss med nya övningar och gett 

spelare och oss ledare bra feedback i vår utveckling. Inför 2016 har vi knutit en duktig 
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ungdomstränare till laget och förhoppningsvis får vi ihop lag för mer 9-mannaspel i 

Sanktan.  

 
Vi hoppas att vårt samarbete fortsätter med F02 och F04, det kommer att ge tjejerna en 

nytändning och god sammanhållning och få dem att vilja fortsätta spela fotboll.  

 

F-04 

 

Det vackra fotbollsspelet fortsätter … 

  

Under säsongen har tjejerna fortsatt sitt 7-mannaspel. Att spela på halvplan är 

onekligen något som passar laget bra då det skapas ytor som de löpstarka tjejerna kan 

utnyttja. Inför säsongen 2016 har vi stått inför valet att gå över till 9-mannaspel, men 

efter moget övervägande spelar vi kvar i 7-mannaserien.   

  

Det som är särskilt roligt är att tjejernas glöd håller i sig och att det i varje match finns 

ett enormt engagemang och lagkänsla där alla kämpar till sista svettdroppen. Tjejerna 

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 glädjes oss särskilt åt, 

men även att spelare återkommit efter en tids uppehåll. 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.  

  

Under säsongen hann vi även med en och annan cup samt ett läger på Kärsön där 

tjejerna fick tillfälle att umgås närmare såväl innanför som utanför planen. 

Korvgrillning varvades med kalla bad i Mälaren och teoripass.  

  

Under vintern har vi fortsatt med inomhusträningen vilket tjejerna verkligen 

uppskattar. Våra fantastiska tränare Benno, Johan och vår nya tränare Adrian har 

håller engagemanget på topp inför den stundande utomhussäsongen. 

  

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

också på en och annan cup! 

 

F-05 
  

F-05 har haft cirka 20 spelare som tränat regelbundet under 2015.  

 

Glädjande nog fick vi in flera nybörjare även under denna säsong men vi valde ändå 

att spela med endast ett lag i Sanktan. Tjejerna deltog dessutom i ett par olika cuper 
under året. Det har varit fantastiskt att se tjejernas kämpaglöd och goda humör trots att 

vi inte alltid fått resultaten med oss.  

 

Alla i och omkring laget har upplevt många roliga stunder under året och nu ser vi 

fram emot 2016 då vi växlar upp till två lag i Sanktan och hoppas att den fina 

utvecklingen fortsätter. 
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F-06 

 

F06 trupp 2015 utgjordes av 15 härliga tjejer, de flesta från de 2 klasserna på Södra 

Ängby skola. Vi hoppas att alla fortsätter med fotbollen 2016, trots tuff konkurrens 

från andra sporter och aktiviteter. Inför kommande säsong vore det även roligt med 

nytillskott i truppen, t ex från Blackebergsskolan. 

 

2015 års säsong gav kring 70 tränings- och matchtillfällen, vilket de mest ambitiösa 

tog del av fullt ut. Och utvecklingen har fortsatt uppåt för tjejerna, både individuellt 

och som lag. 

I serien fortsatte vi med finfint spel, men sista året i 5-manna innebar också ett tuffare 

motstånd. Tjejerna hade blivit större, starkare, snabbare och 5-mannaplanen kändes 

plötsligt liten med mindre ytor att agera på osv. 

 

Året kröntes med vår första riktiga 7-mannacup, Oktoberbollen, där FK Bromma är 

medarrangör. 16 st F06-lag tampades med gruppspel på lördagen i Bromsten och 

sedan slutspel på söndagen hemma på Vallen. Efter hårda matcher mot Frej, Danderyd 

och Bollstanäs stod FK Brommas F06-lag som segrande i cupen och fick motta stora 

pokalen. Flickorna var överlyckliga och vi tränare och föräldrar stolta efter allt 

kämpande som tjejerna uppvisat. 

 

F-07 

 

2015 inleddes för F07 med en cup tidigt på våren. Ingen träning hade skett innan dess, 

det var rätt kallt under dagen, men tjejerna hade så roligt. Vi vann ett par matcher och 

förlorade en. Under denna årets första cup var vi åtta starka tjejer i laget. Med en 

härlig kamratanda från denna lilla trupp och lite reklam på närliggande skolor, kunde 

vi i slutet av säsongen konstatera att laget hade växt till 22 tjejer! 

  

Säsongen 2015 var ett år av glädje, utveckling och en härlig gemenskap! Spelarna har 

roligt tillsammans och det sociala samspelet är fortfarande den viktigaste delen när vi 

är tillsammans. Vi tränare har fått god hjälp och input av Anders Hermansson om 

passande träningsupplägg för våra unga tjejer. 

  

Med ett 5-mannalag deltog vi för första året i Sanktan, och det gick lite lagom bra – en 

del vunna matcher och andra förlorade. Det lyser om tjejerna och kämpaglöden under 

matcherna går inte att ta miste på. Både laget som helhet och individerna har vuxit 

både på och utanför plan. 

  

Vårt långsiktiga mål är att bygga ett lag där kamratandan och det sociala står i 

centrum. Inför 2016 hoppas vi på att vår trupp håller sig intakt och vi planerar att få 

med två lag i Sanktan till våren, därutöver har vi som mål att delta i ett antal cuper och 

ser fram emot ytterligare utveckling genom roliga träningar.  

  

Hela F07, tränare såväl som spelare, vill avslutningsvis tacka föräldrar och syskon för 

osviklig support och hejarklack under våra matcher.  
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F-08 

 

Under 2015 så har spelarna tagit klivet från knattefotboll till att spela matcher. Laget 

har vuxit under året och är för tillfället 24st. 

 

Under våren ordnade vi en mini cup i kaninburen mot Spånga och Ängby IF där fokus 

låg på att tjejerna skulle få en positiv erfarenhet av att spela match för första gången. 

Cupen blev en succé hos killarna och hjälpte även till med att öka lagkassan då vi hade 

försäljning i anslutning till den. Under hösten spelade de även i Oktober Bollen. 

 

2016 börjar vi i Sanktan… 

 

Vi har fått ett jättebra stöd under året från våra ungdomstränare Axel, Calle och 

Victor!   

 

Knatteskolan 

 

Knatteskolan 2015 blev den mest välbesökta vi haft. Totalt 60 flickor och pojkar vars 

föräldrar valt att sätta sina barn i FK Brommas knatteskola.  

 

Det är många föräldraledare som är med redan från början tillsammans med våra 

ungdomsledare. P och F09 började i april och körde utomhus till mitten av november. 

Starkt jobbat! 

 

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. 

 

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. 

 

P00 och P99 hade även under Hermansons ledning gemensam träning en gång i 

veckan hela november tillsammans med ensamkommande. Mycket lyckat. Klubben 

stod för kostnaderna kring Hermanson och Stockholms stad lät oss nyttja planen 

gratis. 

 

 

Utbildning 

 

Under 2015 har vi haft följande utbildningar:  

            

C-diplom  
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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. 

 

Grundutbildningen och fortbildning för lagets domare genomfördes i mars i 

klubbhuset. Cirka 20 personer deltog i var och en av dessa fortbildningar.  

 

Till 2016 avser klubben att ytterligare prioritera utbildning av klubbens ledare och 

styrelsen har i budgeten för 2016 avsatt betydligt mer pengar än normalt för detta 

ändamål. 

 

 

Övrig verksamhet 
 

Sommarcamper 

 

Camp Brazil (i sammarbete med Samba FA) gjorde succé och samlade 130 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 2003-2008 med åtta 

ungdomsledare hade ”fotbollsfritids” i fem dagar. Båda dessa nämnda camper har vi 

för avsikt att genomföra även under 2016. 

 

Vinterträning 

 

Teknikträning i Södra Ängby skolas gymnastiksalar erbjöds samtliga lag även vintern 

2015. 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 5 september. Lite tidigare på säsongen då S:t Erikscupen pågår 

oktobermånad ut. P/F-05 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.  

 

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 2015. 
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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 2015 gällde följande avgifter: 

 

  Medlemsavgift Spelaravg. Totalt 

Knattar   300 700 1 000 kr 

F/P08 300 800 1 100 kr 

F/P 07 300 1000 1 300 kr 

F/P 06 300 1100 1 400 kr 

F/P 05-01 300 1400 1 700 kr 

F/P 00-99 300 1600 1 900 kr 

HerrJ 300 1700 2 000 kr 

DamL HerrL 300 1800 2 200 kr 

Veteraner 300 
 

  

Ledare 100     

    Familjeavgift 3 600 kr 

   

 

 

Kanslist  

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

Kansliet ansvarar för alla in och utbetalningar, 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 

 

Husgruppen har under 2015 genomfört två städdagar, en i april och en i september. 

Uppslutningen var ca 15 personer per tillfälle.  

 

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 2016. Byggplaner för projekt 
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Islandstorget (Sthlm stads stadsbyggnadskontor) finns. Där har klubben ett nytt 

klubbhus inritat, vilket vi får återkomma om fram över. 

 

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 14 november möttes ett stort antal av klubbens ledare upp i föreningens 

sjätte 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. 

 

 

Ekonomi 

 
Klubbens kassör Christin Kamph Wennergren. 

 

2015 års resultat slutar även det med positiva siffror. Det finns flera orsaker till det 

förbättrade resultatet. 

 

Intäkter: Lokalt aktivitetsstöd (LOK) ökar bra närvarorapportering samt en 

extrautbetalning från Riksidrottsförbundet i december, bättre betalningsmoral 

förbättrar medlemsavgifterna. Vi genomförde två sommarcamper som gav ett mindre 

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

ger 2015 en lite mindre intäkt under året då S:t Erikscupen har en mycket längre 

säsong. Sponsorsintäkter, 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 2015. Några konton i resultaträkningen har vi tagit bort och 

redovisar allt på ett konto. Förbrukningsinventarier avser ny dator till kansli samt två 

”paddor”. Konsultarvoden avser damlagets tränare vars fakturering bokförs i klubben 

men damlaget finansierar själva. Ersättning till ungdomsledare har lagens lagkonton 

används och det medför att den budgeterade kostnaden inte kan prognostiseras, där av 

en på papperet ökad kostnad. 

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

kommer att fortsätta under 2016. 

 

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

grund att stå på för de nya utmaningar som kommer 2016 och framåt. Under 2016 

avser vi öka budget för arvodering av ungdomsledare klubben står för ungdomsledares 
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ersättning, kanslistlön med dito sociala avgifter, utbildning för ledare och spelare. 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 årsredovisningen 

 

Sammanställt på styrelsens uppdrag, 

 

Fredrik Wikström  

Sekreterare  

FK Bromma 2015 

 

 

 
 


