
Sammanfattande redogörelse av fotbollens verksamhetsår 2021 

Föreningen hade överlag ett bra sportsligt år som tyvärr präglats av Covid med inställda matcher, 

enkelserier samt inställda cuper.  

Vårat U19 lag spelade i Allsvenskan Norra i år vilket är en bragd i sig då Allsvenskan består av landets 

elitklubbar. Laget gjorde många bra matcher och man minns särskilt de jämna matcherna mot 

Hammarby och Djurgården. Tyvärr var 2021 de svåraste året att spela i Allsvenska Norra då SVFF 

beslutat att slå ihop serien till endast en serie. De sju bästa lagen i varje serie gick till Allsvenska och 

de sju andra blev nedflyttade till Superettan. Tyvärr blev Ängby nedflyttade till Superettan men den 

kommer också vara en riktig bra serie med många bra och roliga matcher. 

HA slutade på andra plats i division fyra endast någon poäng efter ettan. Tyvärr gick endast ett lag 

upp i år då man pga. Covid gjort vissa förändringar. Laget är ett ungt lag med stomme från våra 

duktiga 01:or och leds av Zlatko Tesic. Målet för 2022 är att gå upp till division tre. 

DJ gjorde även de en bra säsong och det är fanatisk kul att det 2022 kommer att finnas ett A-lag för 

Damer igen. Laget leds av tränarna Fredrika och Hanna Gombrii som har gjort ett fantastiskt jobb 

genom åren.  

Vi har i år även haft ett HJ-B lag som haft många spelare och gjort många fina matcher, även vårat 

veteranlag gjorde en bra säsong. 

För ungdomslagen är den övergripande trenden att vi blir såväl fler som bättre. Det ser man i 

jämförelse av anmälda lag och nivåer i St Erikscupen samt att antal spelare ökat med 60 stycken. 

Vi genomförde knatteskola för 5- och 6-åringa med ett stort antal deltagare.  Efter Knatteskolan 

bildar 6-åringarna lag. Löpande under året har vi genomfört extraträningskonceptet med 

Plusträningar. Under sommar, påsk och höst lov har vi genomfört camper i samarbete med 

Supercoach. Vi har haft några utbildningar men tyvärr har de flesta blivit inställd pga. Covid. 

Under året slutade sportchefen för fotboll Oscar Borgh som ersatts temporärt av Peter Hamnström 

tills ny anställning genomförts. 


