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Verksamhetsberättelse 2020 - Fotboll 

 

2020 var ett utvecklande år för fotbollen trots pågående pandemi. Vi deltog med 62 lag i Sanktan, 
genomförde knatteskolan trots vissa utmaningar, våra seniorlag etablerade sig i en i div 3 och både 
dam och herrlaget hamnade i mitten av sina respektive serier. Pandemin satte stopp för att ordna 
cuper och de flesta utbildningar men under det fönster som var under hösten så lyckades vi hinna 
med ett antal tränarutbildningar och föreläsningar vilket var uppskattat. Det arbete som påbörjats i 
våra lika kommittéer fick av naturliga skäl sättas på paus men kommer återupptas, i någon form, så 
snart läget tillåter. 

Under året har fotbollsstyrelsen bestått av 8 ledamöter och har haft 11 protokollförda styrelsemöten. 

Medlemsantal 

1096 medlemmar 2020. 

Organisation  

Vår sportchef Jonas Holtbäck meddelade under sommaren styrelsen att han hade fått ett erbjudande 
från Hammarby om en tjänst som huvudtränare för deras U17-lag. En fin förfrågan och att kvitto på 
det utvecklingsarbete som bedrivits i föreningen under senaste åren. Jonas fick sedan under hösten 
ytterligare en förfrågan från Hammarby om att utöver sin tjänst som huvudtränare ta huvudansvaret 
för den fotbollsgymnasium utbildning som Hammarby driver på Frederica Bremer gymnasiet i 
Haninge. Kul att Jonas har fått denna utveckling och vi som förening önskar honom all lycka i 
framtiden.  

Styrelsen inledde under hösten arbetet med att söka efter Jonas efterträdare och under det arbetet 
framkom det mer och mer att vi behövde en administratör/verksamhetsutvecklare snarare än 
ytterligare en person i föreningen som hade sina kunskaper inom fotbollen. Vi inledde under hösten 
denna rekryteringsprocess. Utöver vår sportchef så har organisation sett ut som följer: Chefstränare, 
Huvudtränare dam, Ass. Tränare dam, Huvudtränare herr, Ass. Tränare herr, Huvudtränare U-flick, 
Ass tränare U-flick, Huvudtränare U-pojk och 2 st målvaktstränare. 

Kommittéer 

Arbetet våra kommittéer har tyvärr varit på paus under året men kommer att återupptas så snart 
situationen tillåter och då i en lite annan form än tidigare. 

Cuper 

Inga cuper genomfördes under året. 
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Utbildningar/Föreläsningar 

Vi genomförde domarutbildningar under våren samt 2 tränarutbildningar under hösten. Utöver dessa 
så tillät inte situationen att fler utbildningar genomfördes. Vi är extra glada över att 
domarutbildningen gick att genomföra för att hålla vår fina tradition med egna domar till de yngsta 
årskullarna intakt. 

Camper 

Årets sommarcamp genomfördes och deltagandet var bra, om än lite lägre än ett normalt år. Det är 
kul att vi trots rådande situation kan hålla kontinuitet i sommarcampen. 

Lions 

Den traditionsenliga Julgransförsäljning i samarbete med Lions genomfördes även i år. Denna fina 
tradition har varit återkommande i många år och vi hoppas att den fortsätter så i många år framöver. 

Representationslagen 

Säsongen för våra representationslag blev som så mycket annat väldigt annorlunda. Serierna kom 
inte igång förrän efter sommaren och spelades som enkelserie. Både vårat dam och herrlag 
genomförde med givna förutsättningar en väldigt fin serie och hamnade i mitten av sina respektive 
serier.  

U-pojk genomförde föreningens första år i pojkallsvenskan och precis som väntat så var det en tuff 
och utvecklande serie. Vi genomför serien väl och trots att resultatet inte alltid var med oss så kan vi 
känna oss stolta över årets säsong och att vi som förening har utvecklats då vi nu spelar på denna 
nivå.  

U-flick genomförde också en väl genomförd serie och lyckades vinna sin div 2 serie. Efter säsongen 
så tackade U-flicks mångårige tränare Fredrik Sjöberg för sig. Fredrik har lett tjejerna från knatteskola 
och hela vägen upp i junioråldern. Stort Tack för alla dina år och engagemang Fredrik. 

Dunross 

Arbetet med Dunross fortsätter och samarbetet fortsätter även under 2021. 

S:t Erikscupen 

Vi hade 62 lag anmälda i årskullarna F/P12-F/P 4. 

Övrigt 

Som varje år så har vi också bemannat cafeterian på IP vilket är en viktig del i föreningens ekonomi 
och ett väldigt bra sätt att bidra till föreningens framtida utveckling. Våra yngre årskullar har på bästa 
sätt tagit sig an uppgiften som bollkajsa/bollkalle på A-lagens hemmamatcher. 
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