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Sammanfattande redogörelse av fotbollens verksamhetsår 2019 

Föreningen hade överlag ett väldigt bra sportsligt år. 

HA slutade på femte plats i division tre vilket är ett mycket bra resultat för föreningen historiskt sett. 

Under slutet av 2019 gjordes klart med ny huvudtränare för laget, Joni Alkhori. Tidigt 2020 gjordes 

klart med ny assisterande tränare, Malek Benbouzid. DA ligger fortfarande på is på grund av 

spelarbrist – tanken framöver är att hålla nere stommen i DJ (02-03) så länge som möjligt (maximalt 

två år) så att det finns ett sunt tryck underifrån när det är dags att bilda DA igen. DJ har idag en 

välfungerande verksamhet som växer, och tränarna (Fredrika och Hanna Gombrii) har fått fortsatt 

förtroende. HJ kvalificerade sig för P19 div 1 vilket får ses som en mycket stark prestation. 

Huvudtränare Zlatko Tesic fick förnyat kontrakt och Lukas Sundberg har kontrakterats som 

assisterande tränare. Även veteran gjorde en bra säsong. 

För ungdoms- och barn-lag är den övergripande trenden att vi blir såväl fler som bättre. Det ser man i 

jämförelse av anmälningarna av lag till St Erikscupen där vi ökar 6 % till 2020 och i princip samtliga 

ålderskullar (inkl. HJ och DJ) har lag som anmält lag till en svårare nivå än 2019. 

Vi genomförde Knatteskola för 5- och 6-åringarna med ett stort antal deltagande. Efter Knatteskolan 

bildade 6-åringarna lag och det blev som året innan tre st pojklag och två st flicklag. Löpande under 

året genomförde vi extraträningskonceptet Plusträning med ett högt antal spelare, och från och med 

vintern 2019/20 har vi utökat upplägget från två terminer till fyra terminer. Utökningen består av två 

inomhus-terminer. Under sommaren genomförde vi tre camper/fotbollsskolor, varav två i samarbete 

med Supercoach, med ett högt antal spelare. De två camperna med Supercoach gav även våra 

ungdomsledare en bra fotbolls- och ledarskapsutbildning. 

Sektionen genomförde under året en rad utbildningar som vi menar höll en hög kvalitet och som gav 

våra ledare ytterligare kompetens och inspiration att fortsätta det fantastiska arbetet med våra barn 

och ungdomar. Några exempel på utbildningar som genomfördes är SvFF C-diplom, utbildning i 

Supercoach-metodiken, teknikutbildningen Passera mera, föreläsning om skador, utbildningar i HLR 

och NPF, utbildning i fysträning och föreläsning om stresshantering. Under slutet av året 

introducerades klubbens nya tränarutbildningsplan. 

Utöver detta inrättade sektionen ett sportråd i syfte att i högre grad kunna ta tillvara olika 

medlemmars kompetens i olika frågor samt ge inflytande till desamma i aktuella frågor. 

Sektionen har även varit aktiv externt för att representera klubben på bästa möjliga sätt samt 

påverka fotbollen i positiv riktning. Exempel på detta är hög aktivitet gentemot förbundet på 

formella och informella möten, goda samarbeten och relationer med andra klubbar, ledarevent hos 

vårt varumärke adidas m.m. Två specifika exempel att lyfta fram är vårt deltagande i ”Samspel 

Stockholm” samt vår stöttning till Gatans Lag FF. Utifrån detta kan vi konstatera att sektionen idag 

har ett gott rykte i fotbollsvärlden. 


