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 ETT SPÄNNANDE ÅR   på många sätt är nu avslutat och vi står inför ett 
nytt i IFK Viksjös historia.

Från och med januari 2018 har IFK Viksjö en ny huvudsponsor i 
form av Paidin24 Finans AB.

De står som sponsor för vår fina och välbesökta Tjejcup som går 
av stapeln under hösten.

Vi har under året också fått bidrag från ett företag för att satsa 
på utbildning av föräldrar som kommer genomföras i början av 
2019. Dunross Stiftelsen får vi fortsatt stöd från för vår Barn- och 
Ungdomsverksamhet. Dessa tre tillsammans med mindre sponso-
rer som kommit till under året och sponsorer som valt att fortsätta 
stödja oss är viktiga för vår förening och gör att vi kan fortsätta ut-
veckla vår verksamhet för barn och ungdomar. Erbjuda mera utbild-
ningar, bättre material och anläggningar till våra ledare och barn.

Föreningen har fortsatt implementeringen av Viksjömodellen. Vår 
utbildningsmodell som nu börjar sätta sig mer o mera i vår fören-
ing. Det är ett arbete som genom olika insatser hela tiden gör att 
vi tar nya steg i rätt riktning utifrån vad Idrotten vill. Vi har under 

året fortsatt att själva leda vår utveckling genom att vara närva-
rande på de sammankomster som Stockholms Fotbollförbund 
och Stockholmsidrotten anordnar. Vi för även dialog med Svenska 
Fotbollförbundet som under året har fått upp ögonen mer och mera 
för IFK Viksjö och det arbete vi bedriver för barn och ungdomars 
bästa. Under året har IFK Viksjö, såsom ett pilottest för Svenska 
Fotbollförbundet, genomfört en självskattning av sin förening via 
dess medlemmar. Där ledare, spelare och föräldrar fått svara på 
frågor om hur vi upplever föreningens verksamhet på olika nivåer. 
Allt från medbestämmande till styrning och organisation. Detta 
kommer sedan ligga till grund för nästa steg där vi som förening 

som en av de första i Sverige går in 
utvecklingsarbetet för att senare 
bli ”Diplomerad Förening”. Detta 
kommer påbörjas under 2019.

Anläggningsbristen i kommunen 
är ngt vi under lång tid arbetat med 
och vi fick under 2018 ett beslut 
på att Sandviks fotbollsplan nu 
äntligen kommer byggas om till 
konstgräs vilket öppnar upp för 
bättre möjligheter att planera en 
bra verksamhet.

Under året har vi startat upp ett värdegrundsprojekt med några 
utvalda ledare som medlemmar. Deras uppgift är att ta fram ett för-
slag på hur vi på bästa sätt kan arbeta med värdegrundsfrågor ute i 
lagen. Deras arbete kommer presenteras under 2019 och är en viktig 
del i Viksjömodellen.

Under året har vi också startat upp Gå fotboll som är en del av Fot-
boll Fitness. Dvs motionsfotboll för alla oavsett ålder. IFK Viksjö har 
nu motionsfotboll från 15 till 100+ år.

Utöver ovan nämnda delar så har vi också spelat mycket fotboll under 
året. Dels har vi anordnat våra egna cuper men också besökt cuper i 
övriga Sverige. Allt från Gothia i Göteborg till Småttingcup i Bollsta-
näs och Solna. Våra egna cuper besöks av många lag från Stockholm 
men också från övriga landet. Att de kommer tillbaka år efter år är 
bara ytterligare ett bevis på att vi är bra på att anordna cuper.

Media har nu på riktigt fått upp ögonen för allt bra som händer i och 
runt IFK Viksjö. Vi har nämnts ett flertal gånger i Järfälla Mitt I och 
även i Expressen och Aftonbladet.
Ytterligare bevis för att det vi gör inom vår förening är något positivt 
som berör många.

Sammanfattningsvis så har det varit ytterligare ett bra år för IFK 
Viksjö där vi tagit ytterligare steg i att vara en bra förening för alla 
oavsett ålder och ambition. Ett stort tack till alla som bidragit till 
detta. Allt från ledare, spelare och föräldrar till sponsorer, förbund 
och stödorganisationer.

STYRELSEN
IFK Viksjö

2018
  FORTSATT POSITIV UTVECKLING FÖR  

 IFK VIKSJÖ  

Ordförande Mattias Lindström. 

Gå fotboll i IFK Viksjös regi startades upp under 2018.  
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STYRELSEN

IFK Viksjös styrelse har under året lagt mycket arbete på att struk-
turera upp arbetet i styrelsen samt dess samarbete med kansliet. 
Detta för att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete. 
Året började med en introduktion av föreningen IFK Viksjö med 
tillhörande föreningslära.

Styrelsen har under året genomfört 9 styrelsemöten där frågor 
både behandlats och beslutats. 

MEDLEMMAR

Under 2018 var vi ca 1 364 medlemmar varav ca 250 var ledare och 
ca 1 106 var verksamma i seriespel (inklusive motionsfotbollen). Vi 
hade under 2018 69 anmälda lag i seriespel.

SPONSORER

Vi tackar våra sponsorer som under 2018 bidragit till vår verksamhet.

SHOPEN

Shopen har haft öppet 2 ggr i veckan under säsong och ca 2 ggr i 
månanden under lågsäsong. Shopen drivs ideellt av våra härliga 
tjejer Eva Hedengran, Barbro Östlund, Ann-Marie Böhrens och Lena 
Lindgren.

KANSLI

IFK Viksjös kansli har under året arbetat med både dagliga frågor 
och utvecklingsarbete på olika sätt. Mera om det kan läsas på sida 6.

CAFÉET

Vår populära café verksamhet har bemannats av våra 5- och 
7-manna lag. Hela överskottet har gått in i den centrala verksam-
heten för vidare fördelning ut till alla lag.

Organisation
STYRELSENS  
SAMMANSÄTTNING    
Ordförande: Mattias Lindström

Vice ordförande: Malva Medin

Kassör: Katarina Lundquist

Sekreterare: Emma Messel

Övriga Ledamöter:
Peter Hedengran
Per Rydén
Mats Svärd
Lis Hernesten

Suppleanter: 
Johanna Åsman
Cecilia Lagerhäll
Daniel Borkeby

Revisorer: 
Karin Rosén
Peter Wallgren 
Suppleant: Börje Halin

IFK VIKSJÖS KANSLI    
Kanslichef: Anneli Gigg

Sportchef: Christian Stenhoff

Föreningskonsulenter: Jamil Yousef 
och Lena Eriksson (slutat 31/12-18). Ny 
på kansliet ärTheres Jonsson.

Shopen: Eva Hedengran, Ann-Marie 
Böhrens, Lena Lindgren och Barbro 
Östlund
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 VIKSJÖMODELLEN  är vårt styrdokument för barn och ungdomsfot-
bollen vilken fortfarande är i implementeringsfasen. Modellen är nu 
i stora delar känd, nästa steg är att i större utsträckning leva model-
len i vardagen. IFK Viksjö planerar inför denna fas och håller samti-
digt på med en uppdaterad version med förändringar och tillägg. En 
utmaning är att få ut fler resurser i den dagliga verksamheten från 
föreningen centralt för stöttning och vägledning. Detta är något vi 
kommer jobba med under året som kommer.

Under året har barn födda 2012 fått prova på knattefotboll gratis 
under tio tillfällen och under hösten 2018 bildades två nya flickgrup-
per och tre nya pojkgrupper, totalt ca 125st nya IFK Viksjöspelare! 
Våra unga ledare har gjort ett suveränt jobb med att väcka barnens 
nyfikenhet och intresse för fotbollen. Utan dessa unga duktiga led-
are skulle vi inte komma i närheten av det utfallet vi får år efter år! 

Flicksektionen ser starkare ut än på många år, vi har intakta ål-
dersstegar från F2012 upp till Damjuniorer. Håller vi i trenden har vi 
förutsättningar att inom ett par år starta upp ett nytt seniorlag på 
damsidan samtidigt som vi behåller en stark flickverksamhet intakt 
därunder. Framtiden ser ljus ut!

Pojksektonen har även de en intakt åldersstege, men här saknar 
vi ett Herrjuniorlag inför 2019. Detta beror på ett kommande ge-
nerationsskifte i Herrlaget vilket medfört att många unga spelare 
fått chansen där i år vilket förstås är kul i sig! Under året kommer 
vi fokusera på att bygga upp ett nytt Herrjuniorlag inför säsongen 
2020, när vi är i mål där ser vi starka ut inför framtiden! 
Motionsfotboll ungdom har nu två grupper igång, en för flickor 
och en för pojkar där ungdomar som för tillfället inte vill eller kan 
investera tid i en organiserad verksamhet kan fortsätta med sin fot-
boll. Denna verksamhet är mycket viktig för IFK Viksjö då vi måste 
ha alternativ för alla olika ambitionsnivåer som dessutom varierar 
över tid. Våra spelare måste kunna röra sig mellan dessa för att vi 

ska kunna ha så många som möj-
ligt i verksamheten så länge som 
möjligt! 

Under året har vi som vanligt 
ordnat cuper för både pojkar och 
flickor i olika åldrar. Vi har fått 
mycket beröm för våra arrange-
mang av de lag som kommit till oss 
vilket är jättekul och ett mycket 
bra betyg för alla som lägger kraft 
och tid nere på Viksjövallen under 
dessa dagar!

Nytt för 2018 har varit ett 
koncept med Fair Play Corner. Ett 
bemannat tält där ambassadörer för cupen svarar på frågor och 
representerar det viktiga budskapet om Fair Play. Under 2018 hade 
vi styrelsens medlemmar tillsammans med Sportrådets represen-
tanter på plats som Fair-play ambassadörer vilket var lyckat. Inför 
2019 kommer vi fundera på hur vi kan bygga vidare på konceptet.

CHRISTIAN STENHOFF
Sportchef IFK Viksjö

Barn och ungdomsfotboll
 VERKSAMHETSBERÄTTELSE!  

Christian Stenhoff, Sportchef. 
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 INFÖR SÄSONGEN 2018  så fanns huvudtränare Krister Fredriksson och 
assisterande tränare David Liebech kvar från föregående säsong. Dä-
remot lämnade lagledare Joram Jacobsen ledarorganisationen, vilket 
innebar att materialförvaltare Nichlas Andersson även fick ta på sig 
rollen som lagledare. Tyvärr kunde ingen ny ledare engageras, vilket 
innebar att ledarna har kämpat med denna minimala ledarstab under 
hela säsongen. En stor eloge för det!

Även på spelarsidan skedde en viss omsättning; 6 spelare lämnade in-
för säsongen, och 6 nya anslöt. Bland annat så flyttades ett par spelare 
upp från Juniortruppen, vilket också är en del av strategin för att fylla 
på A-truppen. Föreningens policy och ambition är att 80 % av spelarna 

ska komma från den egna organisa-
tionen. Truppen var med andra ord 
inne i ett generationsskifte, där 11 
spelare var i 20 årsåldern, och några 
av de som hade slutat var tongi-
vande spelare 2017.

När dessutom seriesystemet 
gjorts om med fler lag som åkte ur 
serien, så var resultatmålet i för-
sta hand att undvika nerflyttning. 
Trots detta så fick laget en mycket 
bra inledning på seriespelet; efter 
fem spelade matcher var IFK 
Viksjö serieledare med en match 

mindre spelad än tvåan Bollstanäs. Laget skapade under vårsä-
songen många chanser framåt samtidigt som försvarsspelet gjorde 
det svårt för motståndarna att komma till kvalificerade avslut. Det 
visade att tränarstaben planerat och genomfört en bra försäsong 
där även spelarna ska ha mycket beröm för visad ambition, vilja och 
prestationer på planen!

Om det var mycket vinster under våren så blev det tvärtom under hös-
ten, mycket beroende på att omsättningen av spelare fortsatte.
Till slut hamnade laget på en 8:e plats i div.5 Norra, med 30 inspelade 

poäng. Trots den resultatmässigt sämre hösten så var det ändå med en 
betryggande marginal som laget, ett par omgångar från slutet, säkrade 
fortsatt spel i div.5

Nu ser vi fram emot en ny säsong, som ser ut att kunna blir riktigt spän-
nande och intressant. Ledarstaben har utökats, och den nya huvudträ-
naren; Magnus Härd har, tillsammans med nya assisterande tränare och 
Joram Jacobsen (som glädjande nog är tillbaka som lagledare), börjat 
planeringen inför säsongen 2019.
Roligt också att kunna konstatera IFK Viksjö återigen har en huvudträ-
nare i A-laget från den egna organisationen, som gått den långa vägen i 
föreningen.

Spelartruppen ser också spännande ut, baserad på rutinerade spelare 
med IFK Viksjö bakgrund, unga spelare som redan spelat ett antal sä-
songen i Herrlaget, samt ännu yngre spelare från 2018 års J-trupp.
Fokus kommer i första hand bli på utbildning av de yngre spelarna.
Jag vill som vanligt också passa på att tacka alla inblandade i organisatio-
nen kring A-laget, spelare och ledare för säsongen 2018!
Nu ser vi fram emot en ny spännande säsong och framtid för IFK Viksjö 
Herrlag.

MATS SVÄRD
IFK Viksjö Herr-VU

Herrfotboll 2018
 VERKSAMHETSBERÄTTELSE!  

Mats Svärd, Herr/Dam IFK Viksjö

Damfotboll 2018
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 UNDER SÄSONGEN  2018 hade IFK Viksjö inget representationslag 
för Dam anmält till Stockholms Fotbollsförbunds seriespel.

Föreningen beslöt istället att inför 2018 inleda en nysatsning 
för Damjuniorer.

Syftet med juniorverksamheten var att både genom utbild-

ning och tävling vara en förberedande fas till seniorverksamhet.
På detta sätt vill IFK Viksjö säkerställa att på sikt återigen 

kunna ha ett representationslag inom Dam, där målsättningen är 
att minst 80 % är spelare fostrade i klubben.
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Verksamhetsberättelse
 IFK VIKSJÖS KANSLI 2018!  

 UNDER ÅRET HAR  vi varit fyra anställda på kansliet som tillsammans 
utgör 2,75 heltidstjänster. Kansliet har haft till uppgift att sköta och 
utveckla det operativa arbetet i föreningen.

MOTIONSFOTBOLL
För att kunna erbjuda ett livslångt fotbollsintresse har vi under året 
jobbat med att utöka och starta upp motionsfotboll för 15 år och äldre.
Motionsfotbollen är ett komplement till vår ordinarie fotbollsverk-
samhet, för att vara med på motionsfotbollen så krävs ingen tidi-
gare fotbollsbakgrund. Vi spelar en gång i veckan på en mindre plan 
och fokus ligger på att förbättra hälsa på ett roligt och socialt sätt. 

Det har varit ett stort intresse för detta och vi har nu motions-
fotboll för flickor 15-19 år, pojkar 15-19 år, dam, herr och gåfotboll, 
med andra ord från 15-99 år! Totalt har vi ca 125 aktiva deltagare.
  
GÅFOTBOLL = SUCCÉ
Tillsammans med Enskede IK och Stockholmsidrotten startade IFK 
Viksjö upp gåfotboll under 2018.

Det blev succé direkt och vi har haft ca 45 deltagare som med-
verkat. Under september spelade vi dessutom den historiskt första 

gåfotbollsmatchen i Sverige då vi 
möte Enskede på Enskede IP, en 
dammatch och en herrmatch.
Gåfotbollen har fått stor medial upp-
märksamhet och har satt IFK Viksjö på 
Sverigekartan.

Vi har även varit delaktiga i att 
sprida och dela med oss av våra 
erfarenheter hur vi gick till väga 
när vi startade upp detta till andra 
föreningar och organisationer som 
varit intresserade av att starta upp.

NOMINERING TILL ÅRETS BARN- OCH UNGDOMSFÖRENING  
STOCKHOLMSIDROTTEN
I början av 2018 blev vi en av fyra nominerade till Stockholmsidrot-
ten pris för årets barn- och ungdomsförening. Vi vann inte med 
fantastiskt kul att bli nominerade till att vara en av de fyra bästa 
föreningarna inom alla idrotter i Stockholm.
 
KNATTEFOTBOLLEN
Även i år bjöd vi in till vår kostnadsfria knattefotbollsskola där 181 barn 
deltog varav 75 tjejer och 106 killar födda 2012.

Till grupperna hade vi våra duktiga unga ledare födda 2003-2001.
 
UPPSTART NYA LAGEN
Vi har under hösten, efter knattefotbollen, startat upp nya lag för 
flickor och pojkar födda 2012. Två nya flickgrupper med 55 spelare 
samt tre nya pojkgrupper med 88 spelare samt ca 40 ledare förde-
lade på de fem grupperna. Det betyder att nästan 80% fortsatte 
efter knattefotbollsskolan vilket är mycket bra.

CUPER
Under året genomfördes sex cuper, småttingcup (tre tillfällen), 
vårcupen, pojk och tjejcupen. Totalt gjorde dessa cuper en vinst på 
196 000 kr in till föreningen.

EXTERNA CUPER
Då vi skapat ett ekonomiskt utrymme så betaldes 1-2 cuper/spelare 
av föreningen centralt istället för som tidigare har finansierats av 
lagkassorna. Detta är ett steg i riktningen till att minska lagkas-
sorna och betala de största kostnaderna centralt. Detta för att göra 
det mer ekonomiskt rättvist mellan lagen.
 
DOMARE
Förra årsmötet beslutade om att se över möjligheten att ha domar-
coacher inom föreningen som hjälper vår nuvarande domaransvarig 
att stödja och utveckla våra egna domare. Efter lite bakgrundsar-
bete och styrelsebeslut har vi nu två stycken domarcoacher som 
under 2019 ska hjälpa domaransvarige med utvecklande av våra 
egna domare.
 
SOMMARLÄGER
Under sommaren genomfördes vårt populära sommarläger under två 
veckor med ca 130 barn/vecka i åldrarna 7-12 år.
 
GDPR
GDPR var ett stort fokusområde för oss under våren. Ett arbete 
inleddes och efter ett flertal träffar, mejlkonversationer och samtal 
med Stockholmsidrotten hann det slutföras i tid innan den omta-
lande lagen trädde i kraft. Nu har vi därför en integritetspolicy i 
föreningen och övriga dokument samt rutiner är på plats.
 
ANLÄGGNING
Föreningens önskemål har under många år varit att göra Viksjöval-
len 2 till huvudarena och på sikt stänga ner Viksjövallen 1 (gräspla-
nen) men med kravet att det byggs minst en ny konstgräsplan samt 
nya större omklädningsrum vid klubbhuset. Under 2018 blev upp-
handling av Sandviks bollplan klar och det innebär att det ska ligga 
konstgräs där preliminärt till maj 2019. Detta blir ett stort lyft för 
föreningen som är i stort behov av fler träningstider i närområdet.

Det är även beslutat att ytterligare ett konstgräs ska läggas i 
Viksjö, troligtvis på Lund. Det är även beslutat att det skall byggas 
nya större omklädningsrum vid klubbhuset. När det påbörjas kom-
mer Viksjövallen 1 att stängas.

Preliminärt kommer omklädningsrummen att byggas 2019-2020.
 
SNÖRÖJNING AV PLANERNA
Då man kommit fram till att spridningen av granulatet (det svarta 
gummit) från konstgräsplanerna sprids ut i våra sjöar så har kom-
munen med rekommendation av Naturvårdsverket satt upp riktlin-
jer för användningen av konstgräsplaner.

För att förhindra att gummit åker med ut i dagvattenbrunnarna 

Anneli Gigg, Kanslichef IFK VIksjö.
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får vi bland annat inte ploga av snön från planerna om inte det finns 
avsedda asfalterade ytor att lägga snön på.

Detta innebär att vi inte kan snöröja planerna som tidigare ge-
nom att vi får mindre yta då snövallarna hamnar på planerna.
 
MATERIAL
Föreningen fick en ny klädkollektion under 2018 då den tidigare 
slutat att tillverkats. Samtliga ledare fick nya overaller och lagen 
fick nya matchstrumpor. Kollektionen som tagits fram kommer att 
gälla fram till 2023.
 
ZONARBETE
Stockholmsidrotten har tillsammans med Stockholms Fotbollför-
bund bildat zoner runtom i Stockholmsområdet under 2018. Dessa 
zoner har bildats utifrån geografisk placering, vilket har lett till att 
vi hamnat i zonen Järfälla/Upplands-Bro. Syftet med dessa zoner är 
att de närliggande fotbollsklubbarna ska börja samarbeta i större 
utsträckning än vad de tidigare gjort, med frågor som t.ex. utbild-
ning av ledare och spelare. Därför har vi haft flera zonträffar där 
vårt områdes framtid och utveckling har diskuterats, vilket lett till 
en bättre och ökad kontakt mellan föreningarna. Vi hoppas att rela-
tionen mellan oss fortsätter att bättras på under 2019 och att det i 
framtiden leder till ännu mer samarbeten mellan våra föreningar.

ÖVRIGA SAMARBETE MED ORGANISATIONER, FÖRENINGAR OCH  
FÖRBUND
Vi har varit aktiva på träffar med bland annat Dunrosstiftelsen, 
kommunen, Stockholms fotbollförbund och Stockholmsidrotten.
 
MEDARBETARE GÅR VIDARE…
Under året gick Lena Eriksson i pension. 
Lena har arbetat på kansliet i 7 år och 
bland annat ansvarat för café, inköp och 
tagit hand om våra lokaler.

Vi vill passa på att rikta ett stort tack 
till Lena för hennes arbete för föreningen.

Arbetet med att rekrytera en ersät-
tare blev klart i slutet på 2018. Vi hälsar 
även Therese Jonsson varmt välkommen 
till kansliet!
 
ANNELI GIGG
IFK Viksjö kansli

 FÖR ATT UTÖKA   spelarnas inflytande i själva föreningsarbetet 
beslutades det om att starta upp ett ungdomsråd med Malva Medin 
som ordförande, som även valdes in i styrelsen under årsmötet. På 

så vis hade, och har, rådet en direktkon-
takt med styrelsen och därmed möjlig-
heten att ta upp frågor som spelarna 
tycker är viktiga. Ungdomsrådet består 
nu av spelare födda från 2008 till 1999 
där varje spelare representerar sin 
åldersgrupp och för fram deras talan.

Alla personer i Ungdomsrådet har 
en röst var och dessa röster är alla lika 
mycket värda. Medlemmar i rådet får 

vara med och rösta om olika frågor, remisser eller liknande som 
antingen styrelsen tagit upp på sina möten eller som lagen medlem-
marna representerar tar upp. Rådet har fungerat ungefär som ett 
klassråd i skolorna och inför varje möte, då Ungdomsrådets repre-
sentanter ska mötas, har medlemmarna ur varje lag samlas för att ta 
upp eventuella åsikter och tankar som kan tas upp under mötet.

Mötena har skett cirka en gång i månaden i anslutning med ett 
styrelsemöte. Ungdomsrådet har bland annat tagit fram en sup-
portertröja som kommer att kunna köpas inom kort för föreningens 
supportrar. 

MALVA MEDIN

Ungdomsrådet
VERKSAMHETSÅRET 2019
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 2018 HAR FLUGIT  iväg med många tillfällen för våra ledare att utvecklas 
och utöka sina kunskaper. Vi har arrangerat många olika utbildningar 
för både lagledare, tränare, spelare och domare där instruktörerna 
varit från vårt egna kansli, men också kommit från Stockholms Fot-
bollförbund och AIK.

Domarutbildningarna hölls i sedvanlig ordning under våren. Denna 
gång var det alla spelare födda 2004:s tur att bli inbjudna till en grund-
utbildning och de tidigare domarna fick chansen att gå en fortbild-
ningskurs. Totalt var det 27 helt nyutbildade domare som fick lyssna på 
en instruktör från Stockholms Fotbollförbund, ovanligt många del-
tagare vilket var riktigt roligt! Nu hoppas vi att så många som möjligt 
fortsätter döma på Viksjövallen under 2019.

Framtidens fotbollsledare heter den utbildningen som Stockholms 
Fotbollförbund arrangerar årligen för ungdomar i åldern 16–19 år som 
vill utvecklas inom fotbollen. Syftet med denna 8 månaders långa ut-
bildningen är att intresserade ungdomar i fotbollsvärlden ska introdu-
ceras i fotbollens organisation och stärkas i sitt ledarskap. Nils Åsman, 
tränare i F09 och ansvarig för motionsfotbollen pojk 15-19 år, represen-
terar IFK Viksjö. Vi hoppas Nils intresse ökar för fotbollen och leder till 
att han får en bättre bild på vad han vill jobba med inom vår förening.

Årets ledarkonferens besöktes av ViLirare med Bojan Djordic 
och Torbjörn Vestberg. Först ut var Torbjörn som berättade om 
sin forskning på hjärnan i fotbollsmiljö. Bojan höll sedan en inspi-
rationsföreläsning där han berättade om sin resa inom fotbollen, 
lärdomar och vad han gör nu.

Ledarna fick under året chansen att genomföra det första 
steget i Svenska Fotbollförbundets lagtränarutbildning, Tränarut-
bildning C, i vårt klubbhus med instruktörer från Stockholms Fot-
bollförbund. Samtidigt fick ett flertal av våra ledare i de äldre lagen 
chansen att genomföra nästa steg, Tränarutbildning B Ungdom, i 
Stockholms Fotbollförbunds lokaler i Solna.

Under hösten bildades nya lag från vår knatteverksamhet, 
vilket innebar att flera föräldrar som aldrig tidigare varit ledare i 
föreningen fick ett ansvar för dessa lag. Givetvis fick de stöd av 
kansliet i början och fick t.o.m. 
support av vårt sportråd vid de 
första träningarna, men det brukar 
inte räcka. Därför fick samtliga 
nya ledare chansen att lyssna på 
Urban Helsing från Stockholms 
Fotbollförbund i utbildningen Leda 
små lirare där de fick chansen att 
få en insikt i hur man ska agera som 
ledare för barn.

Vår samarbetsförening, AIK, 
besökte våra ledare vid två tillfäl-
len under 2018. Det första tillfället 
vände sig till ledarna i 7-manna 
fotbollen där de fick lyssna på 
Dennis Hörtin och Mark O’Sullivan. De berättade hur AIK jobbar 
i sina barn- och ungdomslag för att skapa en så bra träning som 
möjligt. Ledarna fick även lyssna på hur man bör agera pedagogiskt 
för att maximera barnens och ungdomarnas inlärning. Efter deras 
genomgång visades metoderna de gått igenom rent praktiskt på 
Viksjövallen och kvällen avslutades tillslut i klubbhuset med en 
sammanfattning, väldigt uppskattat av våra ledare!

AIK:s andra besök fokuserade inte på att utbilda våra ledare i att 
skapa en sådan optimal träningsmiljö som möjligt, utan hade värde-
grund som fokus. Det var på vår sportkickoff som Max Bergander, 
värdegrundsansvarig AIK, gästade oss för att prata värdegrund i 
föreningar och vad det innebär. Kvällen bestod av både föredrag 
från Max, men också grupparbeten för våra ledare som sammanfat-
tades i slutet av kvällen. Resultatet blev att en värdegrundsgrupp 
nu har bildats med 8 medlemmar som kommer från sportrådet, 
styrelsen och självklart ledare från våra egna lag. Gruppen har fått i 
uppdrag att ta fram ett värdegrundsdokument som ska implemen-
teras och gälla i hela föreningen. Ska bli otroligt spännande att följa 
deras arbete 2019!

Sist vill jag berömma alla våra ledare för sitt engagemang och 
sin vilja att lägga ner all denna extratid utöver lagens egna aktivite-
ter för att göra vår verksamhet bättre. En stor eloge till er alla!

JAMIL YOUSEF
IFK Viksjö Kansli

Utbildningar
 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Jamil Yousef, Föreningskonsulent. 


