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Verksamhetsberättelse 2021 - Fotboll 

 
2021 var ett på många sätt utmanande år men vi i fotbollssektionen har fortsatt att utvecklas med både 

medlemmar och aktiviteter. Vi deltog med 64 lag i Sanktan, våra seniorlag genomförde en något 

annorlunda säsong med en väldigt lång försäsong samt att vår knatteskola fortsätter att växa och vara 

väldigt omtyckt. 

Under året så har styrelsen, som bestått av 10 ledamöter och haft 11 protokollförda styrelsemöten. 

 

Medlemsantal:  

Fotbollssektionen fortsätter att växa och 2021 hade vi 1187 medlemmar jämfört med 2020 då samma 

siffra var 1165, trots pandemin. Många årskullar förlorade medlemmar under våren då det inte var tillåtet 

at spela cuper, åka på träningsläger eller göra andra lagaktiviteter. Många av dessa kom tillbaka på hösten 

men det visar vikten av att fotbollen betyder så mycket mer än att passa, skjuta, springa etc för små barn. 

 

Länna Sport:  

Vårt samarbete med Länna Sport har utvecklats väldigt bra och vi har en bra dialog med vår leverantör. 

Ett stort problem med vår förra leverantör var att många medlemmar upplevde att leveranstiderna var 

väldigt långa. Gällande Länna har vi en helt annan känsla och det har till och med förekommit att 

medlemmar har kunnat hämta sina beställda produkter samma dag som de beställde. Vi har genom det 

fina samarbetet fått en väldigt bra kontroll på våra inköp, material är sektionens i särklass största kostnad, 

vilket lägger en bra grund för att vi köper rätt utrustning till rätt lag. Att Länna också tar ett stort ansvar 

vid leveranser till våra camper är vi väldigt glada för. 

 

Organisation:  

Jonas Holtbäck lämnade föreningen vid årsskiftet 2020/2021 och sökandet efter ny sportchef hade pågått 

under hösten 2020. Efter träffar med ett antal kandidater så föll valet på att utse Sebastian Björk till tf 

sportchef med start 1/1 2021. Sebastian axlade rollen som sportchef på ett föredömligt sätt och hans 

uppdrag övergick i en tillsvidare anställning från den 1/1 2022. I den tidigare organisationen så hade vi 

en sportchef och en chefstränare men då Jonas valde att lämna så såg vi över organisationen. Vi kom då 

fram till att det vore bättre med att ha en sportchef som är expert på fotboll och att denne stöttas av en 

administratör/organisations utvecklare som är expert inom detta. Vi inledde således en 

rekryteringsprocess under hösten 2020 och den 1/1 2021 så började Maria Karlsson som admin. Detta 

har fallit väldigt bra ut och vi har nu möjlighet att lägga fokus på rätt saker. 

Utöver ovanstående personer så bestod vår organisation av följande personer under 2021:  

 

Dam Huvudtränare 

Dam  Ass. Tränare  

Herr Huvudtränare 

Herr Ass. Tränare 

U-Pojk Huvudtränare 

U-Pojk Ass. Tränare 
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P Mjuk-U       Huvudtränare 

Målvaktstränare  2 st 

Fystränare      1 st 

 

Kommittéer:  

Arbetet i våra kommittéer har under året av förklarliga skäl koppat till pandemin varit på paus. Vi kommer 

att återuppta detta arbete men under lite annorlunda former så snart detta är möjligt.  

 

Cuper:  

Av samma skäl som ovan så var det inte möjligt att genomföra några cuper under stora delar av året. Då 

restriktionerna släpptes under sista delen av året så var det möjligt för ett antal lag att både komma i väg 

på cuper samt att ordna cuper på IP. Förhoppningsvis innebär 2022 ett något mer normalt år och vi 

kommer igång med våra cuper igen och att vår yngsta årskull kan ordna och bjuda in till den 

traditionsbundna Trollcupen  

 

Utbildningar/Föreläsningar:  

Inga utbildningar för våra ledare kunde genomfördas i föreningens regi under 2021 då det inte var möjligt 

att samlas fysiskt. Det vi dock kunde genomföra var domarutbildningen vilket kändes väldigt bra att vi 

hade möjlighet att fortsätta vår fina tradition av klubbdomare. Att våra nyutbildade domare kommer in i 

sin roll är allas ansvar och det är viktigt att vi hjälper och stöttar dem när de kommer ut och ska döma 

sina första matcher. 

 

Camper:  

Vi är väldigt glada att vi 2021 kunde starta igång en ny camp ”Försommarcampen”. Denna camp vände 

sig till den lite äldre Flick- och Pojkspelarna och ordnas under första veckan på sommarlovet. Som vanligt 

så ordnade vi vår ”Sommarcamp” som gick av stapeln sista veckan på sommarlovet. Att vi som förening  

har möjlighet att erbjuda våra Flick- och Pojkspelare 2 camper är väldigt bra och något som bygger en 

förenings- och lagkänsla över tid. Att spelarna redan från ung ålder också lär känna sina klubbkompisar 

i andra åldrar är en bra grund för då de blir äldre och eventuellt kommer spela i samma lag. Vår påskcamp 

gick inte att genomföra 2021 pga. Covid-19 restriktioner men vi hoppas den kommer tillbaka i framtiden. 

 

Lions:  

Vi genomförde den traditionsenliga julgransförsäljningen i samarbete med Lions på ett föredömligt sätt. 

Nytt för i år var dock att våra lag gavs möjlighet att tjäna lite pengar till sin lagkassa genom att skriva upp 

sig på säljpass. Detta var väldigt populärt och de pass som fotbollssektionen hade blivit tilldelade bokades 

upp på några timmar.  

 

Representationslagen:  

Damlaget lyckades efter en väldigt väl genomförd säsong att bärga första platsen i div 3 och därmed ta 

steget upp i division 2. Laget gick obesegrade genom serien och det var upplagt för en riktig seriefinal i  
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sista matchen mot Rågsved. Vinnande lag skulle vinna serien och därmed ta steget upp, vid oavgjort så 

var det fördel Hanviken tack vara att vi låg 1 poäng före då matchen blåstes i gång. Att spelarna i båda 

lagen var lite tagna av stundens allvar märktes till en början men lagen jobbade sig in i matchen och den 

blev precis så spännande och intensiv som vi hade hoppats. Då domaren blåste av kunde man läsa 0-0 

på resultattavlan vilket innebar att Hanviken avancerade. Att vi också slog inofficiellt publikrekord på 

Trollbäckens IP denna dag tackar vi alla våra medlemmar för som var där för att stötta damerna. Vi riktar 

ett stort GRATTIS till hela laget! 

 

Herrlaget hade en minst sagt svajig start på säsongen där vi blandade välspelade matcher med riktiga 

bottennapp. Ju längre säsongen pågick så kunde man dock märka att laget kom ihop sig mer och mer, 

spelarna och tränarna hittade nya vägar och spelet utvecklades väldigt positivt. Om våren var svajig så 

var hösten väldigt stabil. Vi radade upp segrar och var då ett av seriens bästa lag. Både tränare och spelare 

hade en filosofi som vi trodde på och att vi vågade hålla fast vid denna trots att resultaten inte gick vår 

väg i början vilket är väldigt starkt. Det var också väldigt kul att många av våra yngre spelare i de äldre 

pojklagen fick chans att göra A-lags debut. I näst sista matchen mot Levide slog vi någon form av rekord 

när den start-11 vi hade på plan hade en genomsnittsålder på 18,8 år vilket är otroligt lågt i en seniormatch. 

  

Dunross:  

Vi är väldigt stolta över vårt fortsatta samarbete med Stiftelsen Dunross. Stiftelsens huvudsakliga syfte är 

att stödja barn och ungdomars fostran bland annat avseende frågor som rör människors lika värde, arbete 

mot mobbning, rasism och sexism samt att engagera föräldrarna i föreningens arbete i dessa frågor. 

Stiftelsens förhoppning är att de föreningar som uppbär stöd gemensamt ska hjälpas åt att sträva för att 

utbilda barn och ungdomar, med idrotten som sammankopplande verktyg. Vi är väldigt stolta över att vi 

uppfyller dessa kriterier och är utvalda av Stiftelsen Dunross.  

 

Vi fick ett väldigt fint besked under hösten 2021 att Dunross valde att förlänga vårt avtal med dem över 

både 2022 och 2023. Det vanliga är att man förlänger med 1 år i taget. Vi har en årlig avstämning med 

Jan Juhlin på Dunross som varje år besöker samtliga medlemsföreningar. Vår ordförande Robert Åsberg 

samt sportchef Sebastian Björk deltog även på ”Dunrossdagen” i Göteborg i slutet av november. Till 

denna dag bjuder Dunross in samtliga medlemsföreningar (ca 165st) till ett dygn fyllt med föreläsningar 

och nätverksbyggande. Det är otroligt givande att träffa andra föreningar som delar våra värderingar och 

utbyta erfarenheter. 

 

Sanktan:  

Vi hade 64 lag anmälda i årskullarna F/P12-F/P 4. 

 

Övrigt:  

Som varje år så har vi också bemannat kafeterian 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. 


