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Sammanfattande redogörelse av fotbollens verksamhetsår 2020 

Föreningen präglades enormt av den pågående coronavirus-pandemin, men gjorde ändå flera goda 

sportsliga resultat och står väl rustade för 2021. 

Överlag har pandemin inneburit en stor ovisshet för sektionen och att anpassningar ständigt måste 

göras. Några exempel är att många matcher blev inställda för våra äldsta lag samt att Knatteskola och 

camper blev tvungna till stora anpassningar. Sektionens personal (sportchef och kanslist) var 

korttidspermitterade under större delen av fotbollssäsongen. 

HA hade en turbulent säsong som tyvärr slutade med nedflyttning till division 4. Lagets huvudtränare 

Joni Alkhori avgick under våren och assisterande tränarna Malek Benbouzid och Jonas Lundström 

ledde laget resten av säsongen. Inför 2021 har Zlatko Tesic, tidigare juniortränare, fått uppdraget att 

leda verksamheten. DA ligger fortsatt på is på grund av spelarbrist – tanken framöver är att nere 

stommen av spelarna i DJ (02-04) i år för att inför 2020 undersöka möjligheterna att starta upp 

seniorverksamheten igen. HJ kvalificerade sig för P19 Allsvenskan vilket får ses som en fantastisk 

bedrift. Föreningen har accepterat platsen och 2021 kommer det alltså erbjudas allsvensk fotboll på 

Ängby IP, sportchef Oscar Borgh leder den verksamheten. Dessutom är intresset för att spela i 

föreningen så pass stort att vi startat upp ytterligare ett herrjuniorlag under ledning av Mathias 

Sjöberg. DJ fortsätter ha en väldigt välfungerande och växande verksamhet där Fredrika Gombrii fått 

ytterligare förtroende. 

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 drygt 4 % till 2021. Många 

ålderskullar, inklusive HJ, kommer 2021 spela på en högre nivå än tidigare. 

Vi genomförde Knatteskola för 5- och 6-åringarna med ett stort antal deltagande, med stora 

anpassningar till restriktionerna kring corona-viruset. Vi har tills vidare inte startat upp 

lagverksamhet för 6-åringarna som vi brukar, eftersom man ska undvika nya sociala sammanhang. 

Löpande under året genomförde vi extraträningskonceptet Plusträning med ett högt antal spelare. 

Under sommaren genomförde vi flera camper/fotbollsskolor. För första gången genomförde vi även 

en camp på höstlovet. Camperna gav även våra ungdomsledare en bra fotbolls- och 

ledarskapsutbildning. 

Sektionen var tyvärr tvungen att ställa in lejonparten av alla utbildningar och utvecklingsprojekt, 

p.g.a. restriktionerna kring corona-viruset samt personalens korttidspermitteringar. Detsamma gäller 

större delen av vår representation i olika samarbetsforum, med förbunden och liknande. 

Sektionen har inte tappat något särskild lag eller många medlemmar på grund av corona-pandemin, 

utan står starkt rustade inför säsongen 2021. Just nu (1/2/2021) råder fortfarande omfattande 

restriktioner. 

 

 

 


