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Möten  
  

Ordinarie årsmöte hölls i klubbhuset den 8 Mars 2020  

  

Styrelsen har bestått av följande personer:  

  

Ordförande: Pontus Runesson 

Vice ordförande: Joakim Graflind  

Kassör: Caroline Cesar 

Sekreterare: Henrik Lannerhjelm 

Styrelseledamot: Herman Zettergren 

 

Adjungerad ledamot: Camilla Giss Emanuelsson (Kansli)  

Adjungerad ledamot: Manuel Carrera 

Adjungerad ledamot: Maja Svensson 

Adjungerad ledamot: Peter Bundsen 

Adjungerad ledamot: Georg Pfieff 

Adjungerad ledamot: Erik Ek 

  

Revisor: Martin Almgren  

  

Valberedning: Ingen 

  

Under verksamhetsåret har styrelsen haft åtta ordinarie styrelsemöten. Efter säsongen 

2020 lämnar samtliga ordinarie förutom ordförande styrelsen då deras förordnande löper 

ut. 

  

FK Bromma hade under året 434 medlemmar varav 387 spelare och 86 ledare, en 

minskning med ca 16% från föregående år. Uppdelat på 213 st. pojkar/män och 135 st. 

flickor/dam. Antalet spelare fortsätter att minska till rekordlåga nivåer, under och efter 

året har vi tappat P05, F05/06. 

  

2020 -Styrelsen har ordet   
  
Summering av ordförande   

Styrelsen vill börja med att tacka för förtroendet att leda FK Bromma under 2020. 2020 

har inte varit ett vanligt fotbollsår tack vare Covid-19. Detta har inte påverkat föreningen 

nämnvärt annat än då vi i perioder inte kunnat spela matcher eller hålla provträningar 

samt att herrlagets säsong inte startade förrän efter sommaren. Under året har vi fortsatt 

vår satsning på kvalitetsträning; Vi har arbetat med SvFA för samtliga lag på sjumanna- 

och niomanna nivå. Utbildningar för ledare stoppades under året av förbundet. Vi har 

erbjudit Träna Mera tillsammans med SvFA, detta år både höst och vår. Vi har genomfört 

domarutbildningar i vanlig ordning.  
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FK Brommas knatteskola har fått möjlighet att se 65 fantastiska knattar som har lekt 

fotboll i år vid ca 13 tillfällen. Tack till alla föräldrar för ert val av fotbollsförening. Och 

ett enormt TACK till de ledare som tillsammans skapade träningspassen för året. Vi ser 

mycket fram emot ett fortsatt samarbete.  

Camp Brazil har genomförts traditionsenligt fyra dagar i midsommarveckan där FK 

Bromma ger många ungdomsledare sitt första sommarjobb. I år var det ett 134 st. spelare 

som tack vare Camillas fixande och trixande löste det mesta sig exemplariskt. Erik 

”samba” Johansson från Samba FA tillsammans med Klara Eckerbom och David Lutto 

som projektledare har utfört ett fantastiskt arbete under detta år. Tack Södra Ängby skola 

för att vi har fått äta lunch hos er under hela veckan. 

SvFA har under 2020 arrangerat flera camper och clinics i deras namn på FK vallen. 

FK Dagen ställde styrelsen in med hänsyn till bristande intresse. Vi tror att FK dagen har 

haft ett förlegat format under de senaste åren och förhoppningen är att vi kan starta om 

med ett helt nytt upplägg under 2021. 

Cuper i FK Brommas namn har vi en fortsatt samarbete med Manuell Carrera under 

2021. Populära välorganiserade cuper som har ett gott rykte. Tack Manuel Carrera för att 

du organiserar denna eventverksamhet. 

Under 2020 valde tidigare ordförande Carina Alm att lämna sin post. I Maj sa klubbens 

kanslist Camilla Giss som varit extremt viktig för föreningen under sju år upp sig för att 

sluta 1/9. Ersättare på 50% har varit Manuel Carrera 

Bokföringsfirma, skatteredovisning samt kontrolluppgifter för domare och 

ungdomsledare utförs enligt Skatteverkets regler för idrottsföreningar. 

Klädavtalet med NIKE är kvar med Stadium Bromma Blocks.  

Stort tack för mig och slutligen vill styrelsen tacka alla ledare, spelare och föräldrar för 

era insatser och engagemang under 2020  

Tillsammans är vi FK Bromma! 

 

Verksamheten - senior  
 

Säsongen 2020 bjöd tack vare COVID-19 på en trög start där seriespel inte påbörjades 

förrän efter sommaruppehållet. Herrlaget levererade under sina 8 matcher och när 

säsongen var över stod klart att man avancerat från div.7 till div.6. Målsättningen att nå 

div.4 står fortfarande fast. Herman och Simon som lett laget under 2020 fortsätter som 

tränare under 2021 medan Henrik och Joakim som delat på rollen som lagledare väljer 

att lämna sina uppdrag. 
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Verksamheten - ungdom   

 
Styrelsens målsättning är att FK Bromma ska ha MINST 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.   

Nedan följer korta beskrivningar av 2020 års verksamhet i de olika ungdomslagen som 

var och en av lagledarna författat.  

  

Flicklagen:  

 

F07 

2020 var säsongen då vi för första gången gick ut på en 9-mannaplan. Med ett lag i 

Sanktan kämpade vi oss igenom säsongen med både vinster och förluster. Tyvärr blev 

cuper som vi planerat inställda pga covidsituationen, men vi avslutade vårsäsongen med 

en härlig dag fylld med fotbollsgolf, bad och grillning. 

 I slutet av säsongen var vi 18 spelare, samt fem ledare - dock ingen ungdomstränare 

vilket vi saknat under säsongen. 

Under hösten har vi förutom ett träningspass på planen, kört Vektioträning med tjejerna 

för att bygga fysisk styrka. 

Säsongen 2021 har så smått börjat med träningar på vallen, planlagda träningsmatcher 

inför Sanktan samt ett planerat vårläger. Vi kommer även i år att ställa upp med ett lag 

i Sanktan. 

Vad vi önskar inför 2021, är att alla ska fortsätta spela, utvecklas och ha kul! Vi vill 

verkligen hitta en ungdomsledare som kan inspirera tjejerna. Vårt mål är att organisera 

fler sociala aktiviteter för att förstärka lagets sammanhållning och hålla kvar våra 

tonårstjejer i laget och klubben. Vi kommer fortsätta att bygga upp fysisk styrka och 

kondition, med fokus på knämuskler och skadeförebyggande övningar. 

På tekniksidan kommer vi fortsätta med bollbehandling där fokus på snabbare spel och 

att lyfta blicken står i centrum, samt utveckla tjejernas speluppfattning, spelbarhet och 

förbättra spelmoment, så som kontring och spelvändning. 

 

F08 

F08 har haft en jättebra säsong 2020, spelet har utvecklats med fortsatt bra fart och flera 

spelare har tagit stora kliv i sitt spel och spelförståelse. Sanktan började lite tufft med 

flera tunga förluster men allteftersom säsongen gick så vände det och vi avslutade med 

rejäla vinster och lyckades äntligen besegra vår ärkerival Ängby IF! För fjärde året i rad 

var vi med i Oktoberpokalen och även där gick det väldigt bra för laget. 

 

Stämningen i laget har varit bra, det är inte alls så mycket tjafs och tjat som vi dragits 

med tidigare och träningarna med SvFF har varit väldigt uppskattade (Per har varit helt 

super!) 

 

Inför 9-manna till våren står vi inför utmaningen att vi endast är 12 st spelare i laget och 

i princip helt saknar målvakt. Vi har tidigare lånat in målis från -07 (Shams) och -09 

(Eira) som har varit jätteduktiga men vi är lite sårbara på den positionen. I år har vi en 
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spelare som slutat men eventuellt två st på väg in i vår, ingen av dem har dock lirat i lag 

tidigare. 

 

Under vinterhalvåret har vi hållit igång med fys/lek utomhus och även lirat på Vallen 

när det tillåtits. 

 

Vi avser att spela en dagscup tidigt i vår för att kicka igång säsongen och senare i 

sommar/höst tänkte vi leta upp en tvådagars-cup en bit från Stockholm och ta en 

övernattning, något som tjejerna är väldigt sugna på.  
 

Tränarstaben är oförändrad och fungerar väldigt bra. Vi har haft stöd av vår 

ungdomstränare Albin under flera säsonger och tänkte fortsätta tillsammans med honom 

i vår igen. Tjejerna tycker väldigt mycket om honom och han är en toppenkille! 

 

F09 

Vi har under året fokuserat på spelarnas tekniska utveckling, att träningen ska utmana 

alla oavsett nivå, och att vi ska ha roligt och komma samman som ett lag. Vi ser att 

utvecklingen ökar markant när vi kommer upp i två, helst tre träningar per vecka, och 

därför har ambitionen varit att genomföra tre träningar varje vecka under hela 2020.   

 

Vi har också försökt utmana spelarna med alternativa träningsformer under vintern, vi 

har genomfört särskild fysträning men de har också fått prova på exempelvis 

thaiboxning. Vi har därutöver haft information kring sjukgymnastik och införlivat 

särskilda knäövningar efter varje pass, då vi vet att skadorna börjar smyga sig på snart 

om man inte tränar allsidigt och bygger upp styrka tidigt i åldrarna.  

 

Utöver sanktan har vi inte spelat några särskilda cuper under 2020 (utöver Runesson 

cup, givetvis) men vi har spelat ett stort antal vänskaps- och träningsmatcher både inom 

och utom klubben. Vi har spelat 12 matcher i S:T Erikscupen fördelat på följande sätt: 

• 9 vinster 

• 2 förluster 

• 1 oavgjord 

 

 
Vi har försökt hitta på roliga aktiviteter för att bygga en bra teamkänsla för spelarna, 

bland annat matcher mot föräldrarna och lasergames med efterföljande middag i stan, 

men också en fin vistelse ute på Camp Ådö där spelarna fick sätta upp armétält och laga 

sin egen mat samt genomföra en femkamp. 

 

På grund av Covid-19 har vi livestreamat våra matcher på MinFotboll innan förbundet 

började ta betalt för detta och vi växlade över till att streama på Instagram istället. 

 
I slutet av säsongen så var vi 16 spelare samt 4 tränare. 

 

F10 

Under ett konstigt och isolerat år, så har fotbollen stått för en ljusglimt av normalt liv 

och en möjlighet för tjejerna att fortsätta kamratskapen och ha en aktivitet med rörelse. 
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F10 har haft träningar ledda av SvFA med fokus på bollteknik och att våga äga boll, 

samt att ta plats på plan och gå in i närkamperna. Efter tisdagens proffsträning så har vi 

föräldra- och ungdomstränare fördjupat kunskaperna med liknande program på 

torsdagarna. Dessutom har vi lyft in ett fyspass, både för att stärka fysiken såklart och 

för att stärka psyket. 

 

 

Under året så har vi spelat St Erikscupen och där ser vi hur tjejerna har blivit äldre och 

att de utvecklas. Numera måste tjejerna kämpa och tampas på planen och för oss som 

står bredvid och tränar, så ser de ut att ha utvecklats mer än ett år under detta år. Utöver 

sanktan, så har vi spelat vänskapsmatcher med Ängby, Bele, BP och Hässelby. 

 

 

Och för mig som förälder är vänskapen i laget bland det viktigaste. Vi är 18 tjejer och 9 

tränare och vi vinner som ett lag och vi förlorar som ett lag. För det hjälper det att ses 

även bredvid planen och vi har då haft grillningar ledda av våra ungdomstränare Olivia 

och Vera samt tillsammans sett hur damlandslaget vinner mot våra grannländer och tar 

sig till EM. Och nu är siktet inställt mot 2021 och drömmen om att få spela cup med 

övernattning på annan ort.  

 

F11 

Under året har vi varit 12 aktiva spelare, två tränare, en lagledare och två 

ungdomstränare. 

Vi har under säsongen haft två träningar i veckan och de har utformats för att passa alla 

nivåer av spelare i laget och tjejerna har verkligen utvecklats i sin fotboll. Många 

framsteg och i Sanktan såg vi hur lagspelet mognade. Vi har fokuserat lika delar på 

grundläggande teknik och samspel i laget. I det senare med tonvikt på matchliknande 

övningar och hur man använder planen och varandra, samtidigt som individuella 

prestationer uppmuntras. Vi försöker alltid ha roligt samtidigt som vi strävar efter ett 

lag som är glada över sina framsteg.  

 

F12 

Under året 2020 har F12 fokuserat på att bygga ett lag där alla känner sig delaktiga. Vi 

försökt bl.a. genom gruppindelningar att skapa glädje och fokus till fotboll, att alla ska 

våga och vilja ta plats på planen samt en känslan av att spela som ett lag. 

 

På träningarna har vi fokuserat på att det ska var roligt att vara där och roligt att spela 

fotboll. Vi har försökt att förmedla detta samtidigt som att öka färdigheterna som 

fotbollsspelare genom att öva olika varianter av drivning av boll, positionsspel, 

passningar och avslut. Vi har också under året gått igenom olika regler som gäller på 

matcher och några fasta situationer. Vi har använt oss till viss del av Supercoach för 

innehåll på träningar men också tagit in inspiration från andra håll. 

 

Vi har under 2020 haft 2 träningar i veckan, med start av utomhusträning i april (?) och 

avslutade detsamma i andra hälften av december med matcher mot P12. Vi har deltagit 
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i seriespel i S:t Eriks-cupen samt Hässelby-cupen i september. Vid uppehåll för sommar 

och vinter har det anordnats avslutningar för att stärka lagsammanhållningen. 

 

Vi har varit 22 spelare under året. I början av säsongen tränades laget av 3 

föräldratränare och 2 ungdomstränare, i mitten av året tillkom en föräldratränare. Laget 

har även haft hjälp av frivilliga föräldrar som hjälpt till vid behov.  

 

F13 

Under vårterminen 2020 tränade vi tillsammans med P13 – en naturlig fortsättning på 

den gemensamma knatteskolan. Vi har haft två träningar i veckan, lördagar och 

måndagar. 

 

Under hösten har vi delat upp oss så att vi bara har haft våra träningar inom F13, 

fortfarande med två träningar per vecka. Vi har haft mycket lekar för att främja laganda 

och lyfta det roliga med att vara på träning. Övningarna som vi har använt på våra 

träningar har fokuserat på bollkontroll, teknik, motorik, bollkänsla, passningar, se sina 

medspelare och att utmana 1 mot 1. På nästan samtliga träningar under hösten har vi 

också haft olika varianter på smålagsspel, för att träna laget på att spela inför kommande 

premiär i St Erikscupen.  

 

I oktober hade vi avslutning med laget, då fick alla spelarna ha med sig en förälder, 

syskon eller liknande som var med på träningen och sedan utmanades dessa på en match. 

Därefter hade vi fika och utdelning av chokladmedaljer till alla för en väl genomförd 

träningssäsong. 

När vi stängde året var vi 21 barn och 6 tränare, varav 1 ungdomstränare.  

 

Pojklagen:  

P05 

I början av april, kom ett kompisar främst klasskamrater från engelska skolan i Bromma, 

på att de ville spela fotboll tillsammans, ett par av de hade tidigare spelat i lag 05 i FK 

Bromma. 

 

 

Killarna kontaktade själva klubben, strax hade vi både utrustning och träningstider samt 

plats i sanktan. Ett mycket stort tack till klubben som ordnade så bra till oss. Vi var 

inledningsvis bara 14 spelare och två föräldrar, dock en med mycket stor tränar och 

matcherfarenhet. Inom kort anslöt dock ytterligare ett par spelare till laget och dessutom 

fick vi också en hjälptränare, Leo som killarna uppskattade mycket.  

 

 

Vi tränade två kvällar i veckan på vallen, och det märktes nog att alla killarna hade 

spelat fotboll tidigare. Trots oftast god uppslutning hade vi inte klarat av att fullfölja 

serien utan hjälp från lag 06, som vi fick förmånen att låna spelare av flera helger. Vi 

spelade 16 tävlingsmatcher, och fick två WO, som "bonus".  Killarnas målsättning var 

att spela och ha kul men också att vinna sin serie i sanktan, de blev tvåa, men de två 

andra målen spela och ha kul uppfylldes med råge.  
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Vi hade också några badkvällar efter träning, och vi hade två träffar i klubbis med pizza 

och lite samkväm.  

 

Tyvärr blev det enbart en säsong för laget i FK Bromma mycket på grund av att fotbollen 

var flera av killarnas "andra sport". Ett mycket stort tack för all hjälp vi fått av klubben 

som gjorde det möjligt för killarna att bilda ett fotbollslag som bestod av ett kompisgäng 

från närområdet. 

 

 

P06 

Under 2020 har FK Bromma P06 varit representerade i S:t Erikscupen med 1 

niomannalaglag. Den över 17-man starka truppen presterade bra på första halvan av 

säsongen. Sommarpausen var lång utan träningar och efter uppehållet minskade de 

sportsliga framgångarna. Det har varit en bra uppslutning på matcher och träningar 

under året. Under senhösten och efter säsongen sökte sig fler grabbar till andra 

klubbar i västerort och 3 spelare slutade. Utöver två ordinarie träningstillfällen per vecka 

så har vi tränare vid ett flertal tillfällen under året sett till att laget fått extra 

träningsmatcher samt extra träningspass med fokus på styrka och kondition. 

 

Vår ungdomstränare Robin har under året varit aktiv och deltagit på många träningar 

och matcher. Robin har gjort ett uppskattat jobb med att inspirera spelarna. Slutet av 

säsongen kom en ny ungdomstränare Christoffer som nu tagit över huvudansvaret för 

träningsuppläggen och kommer vara kvar under 2021 och komplettera våra träningar 

med SvFA. 

 

Laget har nu 3 fotbollstränare och en ungdomsledare Vi i tränarstaben hjälps åt på ett 

bra sätt och har som ambition att 1 person delta på alla träningar och vi ser till att stötta 

laget och varandra i alla väder. Vi tränare jobbar vidare på att stärka sammanhållningen 

inom gruppen genom att verka för kamratskap. För kommande säsong har vi bett 

pojkarna att hjälpa till att hitta spelare för att vi ska klara 11 manna säsongen för 2021. 

Än så länge är vi några för få men har hopp om att få till 18-20 spelare för att klara 

ett bra lag med lite marginal för kommande säsong.  

 

Laget har tränat sen S:tan slutat förutom under juluppehållet och vi tränar nu 2 gånger i 

veckan. Närvaron på träningarna nu i vinter är bra och kommer att öka succesivt fram 

till våren när andra aktiviteter som vissa spelare har avtar. Nu ser vi fram emot 

kommande säsong där vi kommer att bjuda våra motståndarna på bra spel i division 4. 

 

P08 

Inledning 

Under 2020 har P08 fortsatt arbetet med Gröna Tråden som är lagets grundprinciper för 

ledare, spelare och föräldrar. Dessa grundprinciper är dokumenterade till stöd för vårt 

arbete inom P08 och tydliggör lagets normer och ambitionsnivå. 

 

P08:s inriktning och målsättning  

P08 har under 2020 verkat för att barnen ska utvecklas till goda fotbollsspelare och bra 

lagkamrater. Kärnverksamheten är en anpassad fotbollsutbildning där lärandet av 

fotboll står i 
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fokus. Detta innebär att P08 fokuserar på tre områden: 

• Fotbollsteknik 

• Strategiska och taktiska grunder i matchspel 

• Samt fotbollens kollektiva ramar 

 

Lagkamrat 

Inom området lagkamrat ryms viktiga färdigheter i tidig ålder - laget finns inte till för 

individen, 

men individen finns till för laget. Några viktiga områden för vi skall fungera som lag: 

• Lyssna till tränare och ta instruktion 

• Våga misslyckas och prova nytt 

• Fokusera på fotboll och träning 

• Respektera varandra och vara bra kompis 

 

Träning 

Spelare i P08 har erbjudits träning från januari till december både inomhus men primärt 

utomhus vid cirka 60 tillfällen. 

 

Matchspel och cuper 

För P08 följer vi en given struktur och strategi för vårt matchspel. Denna skall vara 

samma för olika lag inom P08. Det finns olika nivåer av svårighetsgrad inom vårt 

spelsystem och ledarna anpassar efter individens utvecklingsnivå. Matchers upplägg 

och den strategi vi förespråkar, tränar vi på innan match i form av rollspel. 

2020 tog P08 steget in i 9-mma spel och detta har varit både en utmaning i form av att 

jobba med tydliga uppgifter och ansvar i respektive position men även utvecklande då 

lagets struktur stärks genom samarbete och utveckling av spelide. 

Under 2020 har P08 spelat ca 30 matcher i Sanktan med 2 lag i nivå medel respektive 

lätt. Vi har även spelat 10 träningsmatcher och deltagit i följande cuper: 

• Boys and Girls Cup (löpande 2020) 

• Cup Västerort (juni) 

• Cup 08 (aug.) 

• Rosvalla Cup, Nyköping (okt.) 

 

Spelare 

P08 har cirka 23 spelare inklusive 3–4 förfrågningar om möjlighet för barn att ansluta 

till laget. 

 

Ledarskap och organisation 

Övergripande ansvar för P08 laget med utbildningsinnehåll och planering träning, cup- 

och 

matchupplägg, P08 verksamhetspolicy och riktlinjer har Torbjörn Bäck, Daniel 

Sandgren och Markko Waas med stöd av Per Fahlén och Dietrich von Rosen. P08 har 

även under säsongen stöttats av 1 ungdomstränare. P08 har även haft förmånen att 

erhålla coaching och träning från SVFA tränare som har varit av mycket hög kvalitet 

och utvecklande för laget. 
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P09 

Trots ett år som präglats av restriktioner och inställda sammankomster har vi kunnat 

genomföra en bra och utvecklande säsong i fotbollens tecken.  

 

Gruppens utveckling 

• Till 2021 har vi en anmäld bruttotrupp om 19-20 spelare, två tränare samt en 

administratör/kassör (ska tillsättas) 

• Vi har sett en stark individuell och kollektiv utveckling under året 

• Vi ser en vilja och en passion för fotboll från spelarna 

• Spelarna börjar mer och mer förstå spelsystem, samt taktik 

• Vår samlade bedömning är att ca 75-80% av truppen håller nivå Medel eller nivå 

Svår, enligt S:t Erikscupens nivåindelning 

 

Upplägg  

Under säsongen har vi tränat tre gånger per vecka, två av dessa tillfällen har varit ledda 

av SvFA, och tillsammans med Per Börjegren (SvFA) har vi fokuserat på: 

- Att sätta en bra träningskultur där alla bidrar 

- Bollbehandling och effektivitet med boll 

- Rumsuppfattning och speluppbyggnad 

 

Under 2021 kommer vi fortsätta fokusera på ovan och jobba vidare med 

speluppbyggnad, hur vi bättre nyttjar en större plan samt hur vi bättre interagera spelare 

emellan. 

 

Säsongen i siffror 

Vi har genomfört 128 gemensamma aktiviteter: 

• 83 träningar  

• 45 matchtillfällen (varav några cuper/träningsspel) 

 

Vi har haft tre lag i spel (ett lätt, ett medel, ett svår) och totalt spelat 36 matcher i S:t 

Erikscupen: 

• 19 vinster, 15 förluster och 2 oavgjorda 

• 198 gjorda mål och 146 insläppta mål 

 

P10 

Vi drog igång året med en träningsmatch i Januari på Åkeshovs IP Sedan började vi 

med träningarna från mars. 

 

Redan från i våras så delade vi upp killarna på måndagsträningen 1 lag från 16-17 och 

ett lag från 17-18 detta för att få ned antalet i gruppen samt att vi tappade en tränare. 

Onsdagsträningen hade vi fortsatt gemensamt Vi hade även tre lag i St- Erikscupen 

Efter sommaren så hade vi ett tränarmöte där vi beslutade något oeniga om att vi skulle 

dela upp gruppen i 2 lag, lag blå och grön då hade vi tappat en tränare till. 

Vi såg direkt att intresset för att vara tränare är starkare i lag grön därför gick vi ut med 

tydlig info till alla föräldrar om att om vi ska kunna fortsätta att träna lag blå behövs 

förstärkning. 

Vi fick med en förälder till samt några som sa att dom kunde ställa upp någon gång om 

det krisar för lag blå, vi hade även väldigt stor hjälp av en ungdomstränare. 
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Lag-blå 

Lag blå har fokuserat på att få ihop laget och känna Teamkänsla inför denna säsong 

samt fortsatt att träna med allt vad det innebär för att det ska vara roligt. Vi tränade fram 

till veckan innan jul. 

 

Lag-grön 

Lag grön har bland annat jobbat på att få laget att följa 5 uppsatta grundregler kring 

uppförande och inställning: 1) vi kommer i tid. 2) Vi går direkt till tränaren när det är 

samling 3) Vi ser på och lyssnar när en lagkompis eller tränare pratar. 4) Vi städar upp 

planen efter oss tillsammans. 5) Positiv attityd till sig själv och lagkompisar.   

  

Fotbollsmässigt lägger Lag grön kraft på att få laget att förstå hur vi ska spela och varför 

vi gör vissa övningar på träningarna. Vi jobbar med offensiv spelvändning och defensiv 

överflyttning. I försvarsspel försöker vi utveckla understöd och hög/låg press. Vi har 

fortsatt träna 2-3 gånger i veckan över vintern och har haft två träningsmatcher efter 

säsongens slut. Under säsongen har vi haft ovärderlig tränarhjälp från Per från SvFa en 

gång i veckan och vi har till stor del kopierat de övningar som han haft och kört dessa 

när han inte varit med. 

 

P11 

Vi deltog med två lag i St Erikscupen och delade in spelarna i sex grupper. Två grupper 

spejade varje match vilket innebar att de fick mer speltid varje match men färre matcher 

än förra året. Detta tyckte vi var bra.  

Vi började med årets träningar någon vecka innan säsongen vilket var lite sent. 

Detsamma efter sommaren. Det tog ett tag för killarna att komma in i spelet efter ett 

uppehåll. Vi var med i en kupp på hösten.  

Vi har tränat på lite olika saker och haft ganska mycket spel på matcherna.  

Vi har varit runt 25 spelare. Några har slutat och några har börjat under säsongen. Vi 

har varit fyra ledare och två/tre ungdomsledare. 

 

P12 

I år var det premiär i St. Eriks-cupen. Vi hade anmält 2 lag, vilket visade sig vara lite 

för lite på 31 spelare. Vi hade delat in laget i 5, där 2 "femmor" blev kallad per match.  

 

Vi körde 2 träningar per vecka. Träningarna var oftast baserade på Super Coach där 

fokus låg väldigt mycket på att driva, utmana och vända. I slutet av säsongen så bad vi 

klubben om att få lite hjälp av SvFA. Det blev en sittning i klubbhuset där vi fick lite 

tips och trix, en träning där instruktör ifrån SvFA ledde samt en del övningsmaterial. 

Med input ifrån detta genomförde vi en del förändringar, bland annat i vart och hur vi 

samlades (alltid på avbytarbänken), samt i hur vi dukade upp (2 planer bredvid varandra 

där hela träningen är uppdukad från start). Vi körde utomhus enda fram tills 

julledigheten.  

 

Vårsäsongen avslutades med grillning och teamövningar i parkleken arrangerat av de 

för säsongen utsedda lagföräldrarna. Tanken var också att ha en höstavslutning men den 

blev inställd på grund av ökade restriktioner.  
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I slutet av säsongen var vi 29 spelare och 7 ledare, varav 2 ungdomsledare.  

 

P13 

Vi inledde säsongen tillsammans med F13 där vi satte upp ett gemensamt mål. Alla barn 

skulle innan säsongens slut kunna driva bollen mellan ett antal koner, slå en pass och få 

tillbaka den och ta emot den för att sedan skjuta bollen på mål.  

Vi gick upp från en träning i veckan till två. 

Övningar har satts upp av huvudtränare med hjälp av Supercoach och andra verktyg. 

Övningarna har varit varierande där vi blandat lek, teknikövningar och matchspel. 

När vårsäsongen var slut hade vi en gemensam avslutning med medaljutdelning och 

glass. 

När höstterminen drog igång delade vi upp flickor och pojkar men tränade samma tider 

ifall vi behövde hjälpa varandra om det saknades ledare. 

Säsongen avslutades med en träningsmatch mot Spånga där de hade bjudit in oss till 

deras inomhusanläggning. 

Vi hade även en avslutning på Vallen där barnen mötte ledarna vilket var mycket 

uppskattat.  

Under året har vi varit runt 30 barn och 5 ledare samt en ungdomsledare under våren. 

 

 

Knatteskolan  

  

Knatteskolan 2019 hade ca 65 flickor och pojkar födda 2014 och 2015. Pontus Runesson 

tillsammans med Peter Bundsen, Erik Krantz och Helena Sahlborn skapade 

träningsupplägg inför säsongen 2020 och har upplevt en trivsam säsong. 

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

kan erbjuda en bra och utbildande breddverksamhet får vi säkert se vår verksamhet växa 

de närmare åren. Vi konkurrerar bara med oss själva! 

   

Utbildning  

  

Under 2021 har vi haft följande utbildningar:   

            C-diplom  (halvvägs) 

Domarkurs, grundutbildning    

Domarkurs, fortbildning   

   

 

Övrig verksamhet  
  

Sommarcamper  

  

Camp Brazil (i samarbete med Samba FA) gjorde succé och samlade 134 barn och cirka 

26 ledare under fyra härliga dagar. Södra Ängby skola ställde åter upp och hjälpte till 

så att barnen fick mat och mellanmål.    
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Vinterträning  

  

Covid-19 satte käppar i hjulen för träningsstart inomhus för de lag som valt en sådan 

tid. SvFA fortsatte att träna lagen under november och halva december. De flesta av de 

äldre lagen tränar löpande på vallen trots stora mängder snö. 

  

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 2020.   

 

Administration  
  

Ny kanslist på 50% har varit Manuel Carrera sedan 1/9 

  

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.  

  

 

 

 

    

2021 avgifter, lagkontobidrag samt antal 
medlemmar.      

Lag/ålder 
Antal 
spelare Medlemsavgift Spelaravgift Att betala 

Lagkont
obidrag 

Knatteskolan F&P16 20 300 1 400  1 700   
Knatteskola F&P15 51 300 1 400  1 700  0 

P14 34 300 1 400  1 700   
P13 29 300 1 550  1 850  100 

P12 30 300 1 550  1 850  100 

P11 23 300 1 550  1 850  100 

P10 28 300 2 000  2 300  200 

P09 21 300 2 000  2 300  200 

P08 19 300 2 000  2 300  200 

P07 0 300 2 300  2 600  200 

P06 15 300 2 000  2 300  200 

HerrLaget 32 300  300 0 

Veteran 23 800 Egen budget   
Summa Pojk&Herr sida 325     

F14 13 300 1 400  1 700   
F13 21 300 1 550  1 850  100 
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F12 23 300 1 550  1 850  100 

F11 12 300 1 550  1 850  100 

F10 18 300 2 000  2 300  200 

F09 15 300 2 000  2 300  200 

F08 15 300 2 000  2 300  200 

F07 17 300 2 300  2 600  200 

 

  

Kanslist   

 Ansvarig för det dagliga arbetet på kansliet är Manuel Carrera  

Kansliet ansvarar för alla 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.  

 

  

Klubbhuset  

Byggstart för projekt Islandstorget verkar det för närvarande vara oklart enligt 

Exploateringskontoret. Den allmänna byggkonjunkturen kan vara orsaken. Städdag 

hölls i Maj månad 

 

Övrigt 
  

Södra Ängby skola 

  

FK Brommas samarbete med Södra Ängby skola och lunch samt mellanmål för vår 

sommarcamp CampBrazil 2020. 

 

 

Novemberträffen  

Novemberträffen ställdes in under 2020, nästa träff hålls digitalt i Mars 2021 

 

 

Ekonomi  

Se bilaga 1 
  
 

 

  

  


