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FK Brommas verksamhetsberättelse för 2017  
  

Möten  
  

Ordinarie årsmöte hölls i klubbhuset den 10 februari 2017.  

  

Styrelsen har bestått av följande personer:  

  

Ordförande: Mikael Lutto  

Vice ordförande: Jan Gotthardsson (även ansvarig för Fotbollsgruppen)  

Kassör: Oktay Bagirbekow  

Sekreterare: Axel Granström 

Styrelseledamot: Martin Hägglund  

Styrelseledamot: Felix Löfgren 

Styrelseledamot: Joakim Ehrnlund 

 

Adjungerad ledamot: Camilla Giss Emanuelsson (Kansli)  

  

Revisor: Pär Jäderberg  

  

Valberedning: Vakant (Styrelsen)  

  

Under verksamhetsåret har styrelsen haft nio ordinarie styrelsemöten. 

  

FK Bromma hade under året 572 medlemmar varav 488 spelare och 84 ledare, en liten 

minskning från föregående år. Uppdelat på 350 st. pojkar/män och 138 st. flickor/dam.  

  

2017-Styrelsen har ordet   
  
Summering av ordförande   

Styrelsen vill börja med att tacka för förtroendet att leda FK Bromma under 2017. Sedan 

något år har vi påbörjat en ordentlig utbildningssatsning för både ledare och spelare. Alla 

lag får några utbildningstillfällen gemensamt med spelare, ledare och ungdomsledare, 

som tillsammans med utbildad och erfaren fotbollsledare från Svenska Fotbollsakademin 

TU (tränarutbildning). Ett positivt gensvar från våra ledare att få denna professionella 

hjälp/stöd in sin roll som fotbollsledare.  

I slutet av mars arrangerade vi Västerortscupen (Tidigare Nissan Bromma Cup) för tredje 

året tillsammans med IF Brommapojkarna, Hässelby SK Fotboll, Nockebyhov IF samt 

Kälvesta IOF. Flickor och pojkar födda 2008 och 2009 var årets ålderskull. Ett välbesökt 

och mycket uppskattat arrangemang av oss klubbar i Västerort. 

FK Brommas knatteskola utökar sitt upptagningsområde i Västerort. Föräldrarna väljer 

oss då vi har ett gott rykte som breddklubb. Tack för ert val av fotbollsklubb. 
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Camp Brazil numera traditionsenligt fyra dagar i midsommarveckan där vi ger våra 

ungdomsledare en utmärkt möjlighet att få vara ledare och ha sitt första sommarjobb.   

Intresset var stort 150st deltagare med dito väntelista. Erik ”samba” Johansson från 

Samba FA har tillsammans med vår Axel Granström arbetat fram ett bra koncept sedan 

några år tillbaka. Tack Södra Ängby skola att vi får äta lunch hos er under denna vecka. 

SvFA har under 2017 arrangerat tre camper på FK vallen. Påsk, veckan innan skolan 

startade i augusti samt höstlovet. Clinics på FK Brommas träningstid på Blackeberg 

Östra IP söndag förmiddagar under september har var mycket välbesökt av spelare från 

hela Stockholmsområdet. 

FK dagen fick vi besök av Lisa Ek. Hon började sin fotbollskarriär i moderklubben, FK 

Bromma år 1989. Ett mycket uppskattat besök där hon berättade om sin fotbollsresa samt 

hade en frågestund för spelarna. Idag hänger en matchtröja i klubbhuset. Hennes sista 

klubb blev ACF Fiorentina i Italien är hon numera bor och verkar som fotbollstränare för 

ett junior/herrlag. 

Cuper i FK Brommas namn med arrangör Manuell är ett gott tillskott. Populära 

välorganiserade cuper som har ett gott rykte. Tack Manuel Carrera för att du organiserar 

denna eventverksamhet. 

Den viktiga administrativa delen klubbens kansli riktar vi ett stort tack Camilla Giss 

Emanuelsson för din fantastiska arbetsinsats. Bokföringsfirma, skatteredovisning samt 

kontrolluppgifter för domare och ungdomsledare utförs enligt Skatteverkets regler för 

idrottsföreningar. 

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

engagemang under 2017. Tillsammans är vi FK Bromma! 

  

 

Verksamheten - senior  
 

2017 blev ett tufft år för de seniora lagen. Damlagen tvingades att lägga ner 

verksamheten efter sommar två walkover, spelarbrist och flytt till annan ort pga. studier. 

Herrlaget tvingades se sig bli nedflyttade till division 7. 

 

 

Verksamheten - ungdom   

 

  

Även för 2017 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.  

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 2017 års verksamhet i de olika ungdomslagen som 

var och en av lagledarna författat.  

  

Flickor, lagen:  

 

Dam J 

 

Efter tio framgångsrika och roliga år med F01 i FK Bromma stod vi inför en tuff 

utmaning våren 2017. Den turbulenta vintern hade inneburit att vi bara var nio spelare 

kvar i laget, och vi insåg att det skulle bli väldigt svårt att på egen hand ställa upp med 

ett lag i en F16-19 serie. 

Hösten 2016 hade damlaget dragit sig ur sin serie p g a för få spelare, och vi beslutade 

därför att försöka samordna junior- och damverksamheten med ett seniorlag i division 

5. Inte helt självklart att juniorer skulle spela seniorfotboll, men vi tänkte att vi ger det 

ett försök. 

Tyvärr innebar våren att ännu färre spelare än väntat fanns tillgängliga från det tidigare 

damlaget, vilket innebar att stommen i vårt division 5-lag bestod av ett gäng modiga 

och glada 16-åringar! Vi hade oftast 2-3 spelare från det förra damlaget med på match, 

och sällan mer än en avbytare – oftast bara 10-11 spelare till match. Steget upp till 

seniorfotboll kom både plötsligt och med full fart för våra juniorer m a o! 

Naturligtvis hade vi inga högre förväntningar på resultaten, utan var med för att se och 

lära. Förlust i samtliga matcher under våren, men samtidigt med mycket bättre spel och 

resultat än vi hade vågat tro. Flera gånger sa vi att om vi hade haft ett fullt lag, eller t o 

m några avbytare, så hade vi definitivt kunna ge de andra lagen en jämn match. Hade vi 

dessutom haft ännu fler seniorer, då… 

Till hösten gick det dock inte längre att fortsätta med en så tunn trupp, dessutom lämnade 

ett par av de tidigare damspelarna stan för studier, så vi fick dra oss ur vår serie. Det 

som är glädjande är dock att samtliga av de spelare i F01 som fanns kvar inför våren 

2017 fortfarande spelar fotboll – visserligen i ett BP-lag, men det viktigaste är ju att 

fotbollen finns kvar för dem, förhoppningsvis under hela tiden i gymnasiet. 

Tack för tio väldigt, väldigt fina år säger vi tränare och ledare som haft glädjen och 

förmånen att få följa er från sex års ålder, och lycka till i de nya färgerna! 

 

 

F04 

2017 kommer bli ihågkommen för allt för många matcher som förlorades med 

uddamålet. 

 

Truppen består av 17 spelare. En ny spelare började i höstas, helt ny till fotboll och visat 

otroligt engagemang och löparvilja. Vi tappade tre spelare varav en hann sluta, börja 

igen. Och slutligen gå till BP. Två lade helt av med fotboll. 

 

Fram till september hade F04 en relativt hög träningsnärvaro på 12–14 spelare. Den 

sjönk till 8–10 spelare i oktober. Två träningstillfällen i veckan ökades till tre i oktober 

och november vilket uppskattades otroligt mycket. 

 

Säsongen avslutades med pizzakväll och dans. 

 



 

 

5  

  

Fokusområden för vår träning. 

 

På våren fokuserade vi på försvar: positioner och omställning när vi tappar boll och hur 

vi försvarar med offside fällor. Gradvis har spelare fått en första och andra position så 

att det blir mer konsekvent. Utmaningen är fortfarande att få alla spelare att försvara. 

 

På hösten fokuserade vi på anfall. Fasta situationer och djupledspassningar bakom 

motståndares försvarslinje stod på schemat. En del har knäckt koden med offside. I takt 

med att våra motståndare blir bättre så är utmaningen inte kvalitet på skotten längre. 

Utmaningen är att komma till skott. Denna distinktion har det pratats om mycket. "Vi 

måste träna skott." Våra övningar har byggts upp med moment som tvingar anfallaren 

att leta möjlighet.  Även om vi inte hann se resultatet på tavlan så såg vi tydliga 

förbättringar med ökat antal skott. 

 

F04 har etablerat ett bättre samarbete med F05 under 2017. Flera spelare har med väldigt 

goda resultat spelat matcher med F04. Svårare har det varit att hitta modell för at få 

dessa spelare på F04 träningen. Vi funderar att det är kanske lättare om lagen tränar 

olika dagar. 

 

I början av året förlorade vi vår lagledare och det har varit svårt att hitta en ersättare. En 

hel del admin. kring träningar och matcher sköter tränarna. Det som tyvärr uteblir är 

utförande av sociala aktiviteter, läger och vänskapsmatcher. 

 

2018 blir en avgörande säsong - om historien med F01, F02 och F03 är något att gå 

efter. Det krävs hög närvaro för att matcha ett 11-mannalag med 17 spelare. Risken är 

att om det inte blir bra resultat så tappar laget några spelare och det blir en nedåtgående 

spiral. 

 

Det råder riktigt bra stämning i laget. Dock behöver tjejerna vinna fler matcher för att 

hålla humöret uppe. Som FKs äldsta tjejlag, hoppas vi få extrastöd för att komma igång 

på ett bra och positivt sätt i vår 

 

F05  

 

F05 har alltid varit ett lag med ständigt tillskott av nya spelare. För oss är det viktigt att 

alla nya tjejer känner sig välkomna i vår gemenskap. Därför har vi haft flera 

lagstärkande aktiviteter under året vilket bidragit till den goda lagandan och höga 

aktivitets- och träningsnärvaron.  

Vi hade under året 21 aktiva spelare (8 st från Södra Ängby, 8 st från Blackeberg och 5 

st från närområdet). Under 2018 har vi fått ytterligare 5 nya spelare vilket vi är väldigt 

glada för! Det finns naturligtvis en spännande utmaningen inbyggt i detta men det har 

våra fantastiska tränare klarat galant! 

Summering av året: 

- Fotbollskul med fredagsmys i Blackebergshallen (feb) 

- Rimbo F05 Indoor Cup (mars) 

- Träning med tränare från Svenska Fotbolls Akademin (maj) 

- Roslagscupen med övernattning (juni) 

- Match Superettan: Brommapojkarna – Helsingborg (sept) 
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- Lagfotografering av fotograf (sept) 

- FK-dagen (sept) 

- Match Damallsvenskan Djurgården – Linköping (okt) 

- Pyjamasyoga i Blackebergshallen med instruktör (okt) 

- Novembercupen (nov) 

- Avslutningsfika (nov) 

- Blomförsäljning med korvgrillning (dec) 
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F06 

Truppen består av 15 fotbollsälskande tjejer - varav de flesta varit med från början 2012 

då de tog sina första stapplande fotbollssteg i Kaninburen. 

 

Den fina utvecklingen för den här gruppen tjejer fortsätter. I årets seriespel i F11 Medel 

fick vi lite nya lag att möta, vilket var både roligt och nyttigt. Fram till sommaren var 

det en jämn fördelning av resultat medan vi efter sommaren kom tillbaka till vanan av 

mycket stabila insatser rakt igenom. Laget uppvisar en härlig fighting spirit! 

 

Vi spelade 3 större cuper under året. Började med tidiga Kick off cup Medel i skiftet 

mars/april - alltid en bra och uppskattad start på utesäsongen. Och efter serien spelade 

vi först Oktoberbollen Medel där vi blev 2:a. 

Sedan prövade vi även på att spela 9-manna i Fyrverkericupen nivå SvårMedel. Mötte 

många riktigt bra lag, men nådde ändå kvartsfinal.  Väldigt bra - men vi har naturligtvis 

mycket att lära i att spela på så stor plan, med offside mm. 

 

Året avslutades så sent som 10:e december - och då med några ytterligare tuffa 9-

mannamatcher på Järfällavallens uppvärmda plan. Vi mötte Bele respektive 

Saltsjöboo:s ”1:a lag” vilket gav oss mer bra input. 

 

Nu ser vi fram mot 2018 - där deltagande i Gothia cup lär bli en höjdare och fint minne 

för oss alla! 

 

F07 

2017 års säsong innehöll ungefär 100 tränings- och matchtillfällen! Vi började inomhus 

i januari och tränade teknik till dess att det var dags för årets första cup under första maj 

helgen. En cup där båda våra lag gjorde fint ifrån sig.  

Utvecklingen har fortsatt uppåt för tjejerna, både individuellt och som lag.   

I Sanktan tog vi steget upp till sjumannaplan och hade två lag spelandes. Säsongen 

innebar fler vunna än förlorade matcher detta år J. 

 

Året kröntes med vår favorit cup i Kungsängen, och därefter lade vi fotbollsskorna på 

hyllan för året. I slutet av året kom vi dock igång med vår uppskattade fysträning på 

lördagmornar i Judarnskogen. Säsongen 2017 avslutade vi med Allsvensk match mellan 

Djurgården och Linköping på Stadion, där våra tjejer efter matchen fick träffa 

Linköpingslaget. Det blev en härlig stund och ett oerhört uppskattat inslag med mycket 

pepp från de allsvenska segrarna! Linköpingstjejerna tog sig verkligen tid att prata och 

ta selfies med alla tjejer. 

 

Vi ser fram emot ett härligt 2018!  

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

  



 

 

8  

  

F08  

 

Vi har haft fortsatt bra stämning i laget med några nytillkomna spelare och endast 

enstaka spelare som slutat.  En helt ok säsong i Sanktan men vi saknar fortfarande lite 

när det kommer till spelförståelse och -uppbyggnad. Kämparglöden är det bra nivå på 

och likaså engagemang på träning. Tjejerna lyssnar bättre på oss tränare och påminner 

t o m varandra om de ordningsregler vi kommit överens om.  

 

Vi har precis inlett vår första inomhussäsong någonsin och tjejerna tycker det är kul.  

En utmaning för oss tränare är att hitta bra övningar som funkar i den lilla hallen. Vi har 

fått två nya tränare, Georg Pfeiff och Ola Laurin, ett välbehövt tillskott. 

Adam Nyström har valt att kliva av tillsvidare och Erik Ek kommer att vara borta under 

våren. 

 

Vi har tänkt att börja med lite lättare fysträning som frivillig aktivitet med jämna 

mellanrum utöver ordinarie träning. Ut och jogga lite om det inte är för kallt – tjejerna 

har varit försiktig positiva. 

 

Vi pratar mycket om hur det ska bli att spela 7-manna och vi är alla grymt peppade på 

att få komma ut och lira på stor plan i vår! 

 

F09 

Från starten var F09 en blygsam skara om 5–7 tjejer, men sedan dess har laget vuxit 

rejält under 2016/2017 -  under hösten 2017 var vi plötsligt 20 spelare. Det blev en stor 

omställning för både spelarna och tränarna: vi var inte längre en trupp på samma nivå. 

Träningen fick nivå anpassas så gott det gick och vi fick också jobba mycket med att 

förbättra teamkänslan. Vi har gått tillbaka en hel del och tränat fotbollens grunder. Vi 

har också insett att med 20 spelare så måste vi alltid vara minst två tränare på plan.  

 

Successivt har vi fått in två tränare till (Helena Barrett och Pontus Runesson) och det 

känns mycket bra, så även det stöd vi får att engagerade ungdomsledare. Vi har deltagit 

i de utbildningar som erbjudits via klubben så gott vi har kunnat och tycker att de har 

varit mycket givande. Bra även att få input på plan av Fotbollsakademin. Vi spelade för 

första gången Sanktan och fick se barnens enorma fokus och driv när de mötte en 

gemensam motståndare. Som belöning kom ordförande Mikael Lutto och delade ut 

guldmedaljer när Sanktan var slut (för helt ärligt, blir man någonsin för stor för medalj? 

: ) Säsongen avslutades med Norrtullscupen i ösregn - men tjejerna höll ut ända in i mål. 

Nu blickar vi framåt mot ett nytt år och en resa för att spela cup på Åland! 

F10 

 

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

klubben. 
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Pojklagen:  

 

Herr 

 

Det blev ingen tid i Grimstatältet i år, utan vi fick tag i en inomhustid i 

Blackebergshallen en gång i veckan. Detta märktes väldigt tydligt i vår första 

träningsmatch då vi försökte spela inomhusspel utomhus. Dålig kondition, ingen 

målvakt och inga skolade mittbackar gjorde inte saken bättre. Tyvärr led vi av detta 

även en bit in i seriesystemet, vi hade visserligen fått tag på en målvakt men han var 

helt otränad. Tid och en återvändande mittback gav oss lite andrum, vi började äntligen 

kriga på planen och lyckades vinna två matcher. Men då vi förlorade nästa match dök 

självförtroendet och lagsammanhållningen försvann. Laget bröt långsamt ihop, till 

hösten fanns det inte många från ursprungstruppen kvar och vi letade spelare så att vi 

kunde genomföra seriespelet. Vi fick in fem äldre spelare varav en tog över rollen som 

matchcoach, ett nytt lagbygge tog sin början. Vi var, trots den usla vårsäsongen (6p), 

ganska nära att klara oss kvar i sexan, men tyvärr nådde vi inte ända fram utan vi 

återfinns i sjuan detta år. 

 

Herr J 

 

Vi gick från P17 till P18-19 med samma spelare då tidigare Herr-J upplösts. Nytt för i 

år var att Tommy från SvFA tog hand om träningarna och coachning av matcher. Vi 

spelade i Sanktans Division 2B och hade under hela säsongen problem med att få ihop 

tillräckligt med spelare. Detta ledde till att vi var tvungna att lämna vårt andra w.o. i 

slutet av säsongen och blev därför uteslutna ur divisionen. I övrigt spelade vi ganska 

och nästan samtliga förlorade matcher skedde med udda målet. Dom killar som kom till 

matcherna fick ofta väldigt mycket speltid. 

 

Samarbetet med P00 och Herrlaget har fungerat mycket bra och vi slog ihop träningarna 

med P00 för att killarna skulle få lära känna varandra så tidigt som möjligt. 

 

P00 

 

Inför säsongen 2017 valde 13 spelare i truppen att hoppa av laget, varför det för första 

gången på många år det var svårt att få till en rejäl trupp inför Sanktan. Av de 13 som 

lämnade var det endast tre spelare som valde att söka sig till ett nytt lag, de övriga valde 

att helt sluta med fotbollen. Men tillströmningen av nya spelare tog fart i samband med 

sommaruppehållet, varför vi kunde summera totalt 32 spelare som spelat i våra gröna 

tröjor under året. Av dessa är nio ensamkommande afghaner, vilka vi inte hade kunnat 

genomföra säsongen utan. 

 

Tillsammans med kontinuerlig hjälp från inköpta tränare från SvFA har vi kunnat hålla 

bra nivå på veckans båda träningar. Eftersom vi tidigt valde att träna tillsammans med 

P99 har vi dessutom fått ett högre tempo och mer fokus på träningstillfällena. 
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Resultatmässigt har säsongen varit ett mellanår. Av de tio ursprungliga lagen i vår serie 

i division 3 föll det ena laget efter det andra ifrån tills slutligen hälften av lagen var 

borta. STFF valde då att lägga in ett tredje möte mellan de lag som var kvar, varför vi 

ändå fick spela 12 matcher. På dessa 12 matcher lyckades vi skrapa ihop tre tappra 

poäng. Vi minns särskilt tre jämna matcher mot Åkersberga BK (4-4, 2-3, 1-2) men 

även ett par bra derbyn mot BP3 (3-3, 3-3). 

 

Flera av lagets spelare har dessutom hjälpt både HerrJ och reservlag under året. 

 

P02 

 

2017 kan sammanfattas som ett händelserikt år för pojkar -02! Började starkt med ett 

tvådagars träningsläger i Koviken innan Sanktan drog igång. I Roslagscupen gjorde vi 

en kämpainsats och tog oss till slutspel med bara två avbytare. Gick åt mycket liniment 

men ingen gav vika trots ömma ben och fötter. Tog oss inte till final men vann pokal 

för bästa lag inom fair play! 

Årets höjdpunkt upplevelsemässigt var ändock GothiaCup! Härlig sammanhållning och 

svåra men roliga matcher. På skolan där vi bodde knöt killarna kontakt med fotbollslag 

från både USA, Afrika och andra länder som de lirade boll i strumplästen med på 

skolgårdens konstgräsmatta. Underbart soligt väder borgade även för en härlig utflykt 

till havet med bad och grillning och ett antal timmar på Liseberg förstås. 

Sanktan gick sisådär även fast killarna aldrig gav tappt och hela tiden tog nya tag varje 

match. Det händelserika året till trots var vi dock tyvärr tvungna att lägga ned laget efter 

säsongen då mer än hälften av killarna försvann till andra lag eller ville satsa på andra 

sporter. Vi önskar dem lycka till i sina nya lag!! 

 

P03/04 

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

klubben.  

 

P05 

 

Under året har P05 bibehållit truppen med några som slutat och några som börjat - 

truppen består av ca 15 spelare. 

På ledarsidan har vi under året tappat en tränare och bytt ut en lagledare så inför 2018 

har vi 3 tränare och 1 lagledare.  

I St Erikscupen spelade vi i två serier - en i 7-manna och en i 9-manna så det blev många 

matcher för alla spelare. 

7-mannaserien var lite för tuff med några deppiga förluster men 9-manna passade vårt 

lag mycket bättre.  

I slutet av säsongen vann vi de flesta matcher i 9-manna och fick igång ett fint spel över 

hela planen. 

Riktigt kul att få titta på bra fotboll och att killarna nu börjar fungera som ett lag! 

Vi har under året också lyckosamt lånat in spelare från P06 och lånat ut till P04 - det 

samarbetet fortsätter under 2018.  

I Juni åkte vi till Örebro-cupen som resultatmässigt inte var så bra (tråkiga 

uddamålsförluster) men mycket lärorik och cupen avslutades med en vinst i härligt 

solsken. 
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Träningen har rullat på bra under året med två-tre tillfällen i veckan varvat med 

ungdomstränare och pappatränare där vi lagt in mer avancerade moment allteftersom. 

Den hjälp vi fått av Fotbollsakadmin i form av träningar och tips har varit en bra 

vitamininjektion som vi också fortsätter med under 2018. 

Hela truppen ser fram mot ett givande 2018 där vi med gott mod siktar lite högre än 

2017! 

 

P06 

 

Under 2017 har FK Bromma P06 varit representerade i S:t Erikscupen med två lag i 

medelsvår grupp. Den 19-man starka truppen har presterat väl och har emellanåt bjudit 

både motståndare och publik på riktigt bra fotboll. Det har varit en bra uppslutning på 

matcher och träningar under året. Vid några tillfällen har vi lånat in spelare från P07 och 

även lånat ut spelare till P05. 

 

På torsdagsträningarna har vi haft hjälp av Rebecca Ottosson som är ungdomstränare. 

Rebecca har med sitt engagemang gjort ett fantastiskt jobb med spelarna och är en stor 

del av lagets positiva utveckling under året. Rebecca kommer att fortsätta som 

ungdomstränare under 2018. 

 

Utöver två ordinarie träningstillfällen per vecka så har vi tränare/ledare vid ett flertal 

tillfällen lagt in extra träningspass med fokus på styrka och kondition. Vi har då utfört 

olika fysiska aktiviteter runt och i Grimstaskogen. Syftet har varit att öka explosiviteten 

och att få hela laget att orka lite mer på fotbollsplanen. Grabbarna har tyckt att det har 

varit kul. 

 

Under hösten har laget deltagit framgångsrikt i Oktoberfotbollen och fotbollssäsongen 

slutade i bravur. 

 

Laget och tränarna har utvecklats under året, delvis med hjälp av FK Brommas satsning 

på att ta in proffs från Fotbollsakademin. Det har gett oss tränarna nya verktyg för att 

höja kvalitén på träningarna. 

 

För att stärka sammanhållningen inom gruppen så har vi gjort en del aktiviteter utanför 

fotbollsplanen. Bl.a. har vi tittat på Brommapojkarna-Helsingborg, åkt och campat på 

Adelsö där vi gjorde gruppaktiviteter. Vi har även haft försäljning av bakverk i 

Vällingby Centrum för att stärka lagkassan. 

 

Inomhusträningen har nu börjat. Nu ser vi fram emot kommande säsong då vi kommer 

att vara mer tekniska, fysiskt och konditionsmässigt förberedda än någonsin. 

 

Ett stort tack till Rebecca Ottosson för ett bra samarbete och till P07 som lånat ut sina 

duktiga spelare till oss när det har behövts. 
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P07 

 

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

ungdomsledare och ca 25 spelare) och tillsammans glatt oss åt fin utveckling och rolig 

fotboll! 

Vi började året med inomhusträningar och fokuserade på teknikövningar vilket blir en 

utmaning på små ytor. När vi väl kom ut på FK Vallen påbörjade vi ett samarbete med 

Garpes livs som sponsor och har under året ordnat tre där vi bjudit in lag vi lärt känna 

vi ¨Sanktan¨. Det blir mycket bra fotboll till en låg kostnad och dessutom pengar till 

lagkassan då vi sålt fint i Caféet. 

Liksom förra året åkte vi till Åland och deltog i en tvådagars cup. Denna helg i början 

av maj var en helt fantastisk resa ur fotbollsperspektiv men även för lagsammanhållning 

och den individuella mognaden hos spelarna och i år följde alla med, undantagslöst. 

Vädret var inte det bästa men vi lärde oss finska och spelade fotboll! Rekommenderas 

varmt! 

Vi har haft två lag anmälda i ¨Sanktan¨ och matchat spelarna efter motstånd för bästa 

utveckling. Detta har vi upplevt gått bra och alla har fått erbjudande om mycket 

matchtid. Vi fortsätter vårt informella 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. 

I början av juli var vi på Aroscupen under tre dagar och njöt av den folkfesten det var 

där.  

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. 

Vi tar tillfället i akt och spelar vänskapsmatcher mot lag i omgivningen vilket är nyttigt. 

Vi har även spelat mot F-07. 

Sista skälvande veckorna på året var vi ute med barnen och löptränade lite för att hålla 

igång till vi fick halltid efter nyåret. 

Året som kommer planeras intensivt för närvarande och kommer säkert bjuda på 

utmaningar och skratt. 

 

P08 

 

Laget bestod av cirka 35 spelare under året, under våren 2017 fick vi ca 7 spelare och 2 

tränare från KIF. För att kunna ta hand om gruppen har P08 en huvudansvarig samt en 

lagledare tillsammans med sju assisterande tränare.   

Många som är med i laget har varit med sedan fotbollsskolan vilket vi är jätteglada över. 

Året som gick vart ett spännande på många sätt. Det var andra året i S:t Eriks cupen och 

första gången killarna var med på Ålands cupen med övernattning. Ålands cupen blev 

en stor succé och killarna vill väldigt gärna få åka igen. Vi hade 20 killar och 7 ledare 

som åkte till Åland. Under hösten har killarna även fått testa sina första matcher med 7 

manna lag  

För att kunna möta våra barn i deras utvecklingsfaser lägger P08 stor fokus att jobba 

med vår gemensamma utvecklingsplan, kopplad till pedagogik och övergripande 
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filosofi. Detta hjälper oss att undvika en händelsestyd verksamhet och medför gladare 

barn och ledare som resultat. 

Vi ser nu fram emot vad 2018 har att erbjuda! 

 

P09 

 

Under 2017 har gruppen utvecklats med stora kliv. Vi inledde säsongen med 

Västerortscupen för att sedan ta klivit in i St:Erikscupen där vi hade 3 lag anmälda.  

Gruppen består nu av 32 spelare vilket är jättekul. Vi är 9 ledare, varav två 

ungdomsledare. Fotbollsmässigt har det varit fokus på bollkontroll, passningsspel samt 

anfall och försvar. Allt för att förbereda oss på att spela sanktan! 

Som avslutning likt föregående år körde vi en kväll i klubbhuset där vi tittade på 

Tottenham – Liverpool på storbild, åt pizza, spelade fotboll på Vallen 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! 

 

P10 

 

Viljan att spela fotboll och att lära sig mer kring samspelet på plan har växt ordentligt 

under 2017. Det har varit ett utvecklande år för killarna i P10 där mycket har hänt både 

på och utanför planen. Ett kul år där vi fokuserat på att utveckla bollkontrollen med 

spännande övningar och utmaningar som t ex passningsspel och skjuta på mål. Vi 

började träna två gånger i veckan och uppslutningen har varit bra både torsdagar och 

lördagar hela säsongen. Det märks att killarna gillar att träffas och spela fotboll 

tillsammans. 

  

Laget körde inomhusträning en gång i veckan i Södra Ängby skola från mitten av 

oktober fram till jul. Bra uppslutning även under inomhusträningarna och högt tempo i 

gympasalen. Inga matcher har spelats under 2017 förutom turningen under FK 

Brommadagen i september. P10 var denna dag också ansvariga för grillen tillsammans 

med F10 och vi fick in en bra slant till klubben då det var rykande åtgång på korv och 

hamburgare. 

 

Knatteskolan  

  

Knatteskolan 2017 blev ännu ett rekordår i antalet deltagare. Vi har aldrig haft så många 

ca 80 st. flickor och pojkar födda 2011 och 2012. SvFA var med vid uppstart för att få 

till en bra start för föräldraledare och ungdomsledare. 

  

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

kan erbjuda en bra och utbildande breddverksamhet har vi möjlighet att få vår 

verksamhet växa de kommande åren. Vi konkurrerar bara med oss själva! 

  

Fotbollsgruppen  

  

Främst TU som klubben köpt in från SvFA under säsongen 2017. 
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Utbildning  

  

Under 2017 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.  

  

Grundutbildningen och fortbildning för lagets domare genomfördes i mars i klubbhuset. 

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

  

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 bas växer för varje år och måste 

ta ett samlat grepp för hur utbildning av ledare och spelare bedrivs. 

  
  

Övrig verksamhet  
  

Sommarcamper  

  

Camp Brazil (i samarbete med Samba FA) samlade 150 barn och 26 ledare under fyra 

härliga dagar. Södra Ängby skola ställde åter upp och hjälpte till så att deltagarna fick 

mat och mellanmål.    

  

Vinterträning  

  

Teknikträning i Södra Ängby skolas gymnastiksalar erbjöds samtliga lag även vintern 

2017.  

  

FK Brommadagen  

  

FK Brommadagen den 2 september. Lite tidigare på säsongen då S:t Erikscupen pågår 

oktobermånad ut. P/F-07 koordinerade denna välarrangerade tillställning. Fint besök av 

Lisa Ek som har FK Bromma som moderklubb. Garpes Livs riktar vi ett STORT TACK 

för deras sponsring av mat och dryck.  

  

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 2017.  
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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.  

  

Tabell avgifter. 

 

 
 

 

 

2017 avgifter, lagkontobidrag 
Lag/ålder Medlemsavgift Spelaravgift Att betala Lagkontobidrag

Knatteskola F&P 300 800 1 100 0

P10 300 1 200 1 500 100

P09 300 1 300 1 600 100

P08 300 1 300 1 600 200

P07 300 1 400 1 700 200

P06 300 1 400 1 700 200

P05 300 1 600 1 900 200

P04 300 1 600 1 900 200

P03 300 1 800 2 100 200

P02 300 1 900 2 200 200

P00 300 2 000 2 300 200

HerrJ 300 2 500 2 800 0

HerrLaget/Reservlaget 300 Egen budget 2500 0

Veteran 800 Egen budget

F10 300 1 200 1 500 100

F09 300 1 300 1 600 100

F08 300 1 300 1 600 200

F07 300 1 400 1 700 200

F06 300 1 400 1 700 200

F05 300 1 600 1 900 200

F04 300 1 600 1 900 200

F02 300 1 900 2 200 200

F serie 16-19 år 300 2 000 2 300 200

Damlaget 300 Egen budget 2500 0

Ledare 100

Stödmedlem 300

Familjeavgift 4100
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Kanslist   

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

Kansliet ansvarar för kontakt med samtliga lag, handlägger samtliga 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 2017 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 

suterrängfastighet med fyra omklädningsrum i ned nedre delen. Klubben kommer att ha 

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

En städdag i mars 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. Styrelsen vill passa på att tacka 

skolans företrädare Rektor Jan Aronsson för deras välvilliga inställning till klubben.  

 

Garpes Livs AB 

 

Vi tackar Garpes Livs AB för sponsring av mat och dryck till två av klubben arrangerade 

tillställningar, Västerortscupen samt FK dagen. 

  

Novemberträffen  

  

Lördagen den 18 november hade vi årets ledarträff. Agendan var info från och om 

säsongen 2017–18 samt FK Bromma värdegrund och framtid. Grupparbeten 

genomsyrades av en positiv bild på klubben och ett par arbetsgrupper sattes ihop till ett 

nytt ledarmöte tillsammans med ordinarie årsmöte i februari 2018. En positiv 

generationsväxling. 

 

Ekonomi  
  
Klubbens kassör Oktay Bagirbekov.  
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2017 års resultat visar ett överskott. Minskade kostnader såsom domarvoden, 

redovisningstjänster samt städning för att resultatet blir ett överskott. 

  

Intäkter: Lokalt aktivitetsstöd (LOK) minskar då medlemsantalet minskat hos de äldre 

åldersgrupperna. Ersättningen per deltagare är högre för denna åldersgrupp vilket ökar på 

intäktsbortfallet. Camp Brazil 2018 med fler deltagare gav ett större överskott än 

föregående år. Carrera Cuperna är en bra intäktskälla för FK Bromma. 

Kostnaderna: Kläder, bollar är fortfarande stora kostnader för klubben. Kostnader för 

externa cuper som lagen själva bekostar via sina lagkonton hamnar i klubbens bokföring 

blir på papperet en iögonfallande kostnad som täcks av motsvarande intäkt från lagen. 

Lägre kostnader för domare, städning av klubbhus samt utbildning påverkar resultatet 

positivt. 

Sammantaget har FK Bromma en stark ekonomi som klarar intäktsbortfall genom en god 

kontroll av kostnaderna. Under 2018 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 2017 

  

  

  

  


