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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Ängby IF`s Ordinarie årsmöte avhålls onsdagen den 
19:e februari 2014 kl 19:00 i klubbhuset vid Ängby IP.

DAGORDNING
§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Frågan om mötets behöriga utlysande.
§ 3 Fastställande av röstlängd.
§ 4 Fastställande av dagordning.
§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§ 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
§ 7 Framläggande av verksamhetsberättelse.
§ 8 Framläggande av revisorsberättelse.
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 10 Verksamhetsplan 2014
§ 11 Fastställande av årsavgift för 2015

 

§12  Val av ordf 1 år
 Val av v ordf 1 år
 Val av ledamoterna 1, 5, 6, 7: samtliga 2 år
 Val av suppl 1, 2, 3: samtliga 1 år.
 Val av revisor 1 och 2, båda 1 år.
 Val av revisorssuppleant, 1 år
§ 13 Förslag och motioner.
§ 14 Övriga frågor. 

Förslag och motioner som inlämnas av röstberättigad 
medlem skall vara till styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. 
E-post: kansli@angbyif.se  

VÄLKOMNA - ÄNGBY IF, STYRELSEN
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Din lokala bensinstation centralt belägen i Bromma. 

Vi har mycket för dig och din bil. 
Däckverkstad- Skifte och förvaring, Däckförsäljning.

Vi är stora på och kan släpvagnar i 
många olika varianter. 

En traditionell station med god service 
och trevlig personal.

Öppet: vardagar 6.00-22.00, helger 8.00 - 22.00

Tel: 08 - 37 94 42, Fax:  08 - 87 33 60

Email: Robert.Steffansson@preem.se

PREEM ISLANDSTORGET

ALLT INOM GLAS
08-37 06 18

Våra öppettider: Måndag-Torsdag 8-17, 
Fredag 8-15, Lunchstängt 12-13

Islandstorget, Bergslagsvägen 262
Fax 08-37 68 82, www.angbyglas.com

Här jobbar två tandläkare, två tandsköterskor och en hygienist som tar hand om dig när du kommer till oss.
Hos oss är alla välkomna! Vi tittar gärna på ditt barns tänder eller är extra försiktiga med dig som är tandvårdsrädd!

Som patient står du i fokus, vi vill ge dig bästa möjliga upplevelse. Alla har rätt till ett vackert leende!
Till vår hjälp har vi senaste utrustningen inom modern tandvård med både laser terapi och nya tänder på ett och samma besök. (Cerec -Omnicam).

Vi utför all konventionell tandvård och har bra specialister nära till hands.
Ring oss för kostnadsfri konsultation eller besök oss på vår hemsida på www.tandvardbromma.se

Välkomna!
Ängby torg, Stora Ängby Allé 1• Tel: 08-371200

Välkommen till oss på Tandvårdsgruppen Bromma!

Bromma

Jag heter Fredrik Englund och jag är inne på min andra 
säsong som ordförande. En av de absolut största frågorna 
för föreningens framtid är tillgång till träningsytor, 
behålla spelare och hitta nya spelare. Tillgången på 
nya spelare ser mycket ljus ut då vi, inom vårt hem-
maområde, ser att fler barnfamiljer flyttar in och att nya 
stadsdelar byggs (Beckomberga, Annedal etc.). Men 
som du säkert läst om i tidningarna under året saknar 
vi precis som andra klubbar tillräckligt med träningsytor. 
För fotbollen har vi bra ytor men vi vill lägga konstgräs 
på befintliga grusplaner och för innebandyn vill vi ha en 
hemmaplan i form av idrottshall i hemmaområdet. Vi 
för täta samtal med idrottsförvaltningen för att försöka 
påverka där vi kan påverka. Resultaten från samtalen rör 
sig framåt även om det rör sig mycket långsamt framåt. 
Vår förhoppning är att kunna spela på nylagt konstgräs 
på Ängby IP nästa säsong. Vad gäller hall för våra inne-
bandyspelare ser det tyvärr inte lika ljust ut, vår förhopp-
ning står till de nya hallar som byggs i Stora Mossen vilka 
kommer frigöra tider i hallar närmre där vi bor. 

Under året har Mari styrt upp allt inom kansliadministra-
tionen inklusive hemsidan, och Helena har jobbat med 
marknadssidan med att knyta sponsorer till oss. Förutom 
detta har Mari engagerat sig i knatteskolan och fotbolls-
skolan och Helena sytt ihop den soliga Ängbydagen samt 
denna skrift du håller i handen. 

Vi spenderade mycket tid förra året för att se till att för-
eningen fick en god ekonomisk grund att stå på, d.v.s. att 
vi inte gjorde av med mer pengar än vi fick in. Jag kan nu 
säga att vi har lyckats med att få föreningens ekonomi i 
balans. Det betyder inte att vi kan återgå till som det var 
förut utan nu ska vi vårda det vi har och se till att ha en 
fortsatt god ekonomi. 

Året hos vårt Dam- och herrlag
Vårt damlag hade ett bra stabilt spel i stort sett genom 
hela säsongen men darrade lite i slutet och slutade på 
2:a plats i division 4 och det räckte för avancemang till 
division 3. Vårt herrlag fick inför säsongen en ny lagled-
ning med Fredrik Dahlin som axlade huvudtränarrollen 
och Ulf Sigfridsson som tränare samt Helene Böving 
som lagledare. Detta lyfte såväl spelare som spel men 
som med alla stora förändringar är det en grupp som 
ska hitta varandra och det är aldrig helt smärtfritt. Trots 
det har det sett jättebra ut, fullt på träningarna och bra 
konkurrens i truppen om tröjorna. Säsongen startade 
bra och laget slogs länge om serievinsten men de sista 
omgångarna kom vi inte upp till den nivå som vi blivit så 
bortskämda med och laget slutade på en 4:e plats.

Fantastiskt många anmälda till årets knatte- och 
fotbollsskola.
Succén kring knatteskolan fortsatte i år med 130 barn 
som våra duktiga flickor -98 tränade med mycket beröm 
och många skratt. Ansvariga för knatte- och fotbolls-
skolan har varit Anna Oljons och Sara Danielsson, de 
tilldelades ett nyinstiftat stipendium från Norra Ängby 
Trädgårdsförening för sina insatser för klubben med 
motiveringen: ” För att Anna och Sara med stort engage-
mang introducerar barn via lek och glädje in i fotbollens 
gemenskap".  Jag är också stolt över vår sommarfot-
bollsskola, som i år lockade 250 spelare fördelade på 3 
veckor.  Årets upplaga av Ängby IFs egna cup, Höstrusket, 
arrangerades av Pojkar 03 och Pojkar 04. 

Stolta unga spelare som Players Escort, Sverige - 
Norge
Vidare vill jag berätta att 22 av våra yngsta fotbollssko-
lespelare fick eskortera vårt fotbollslandslag in på planen 
i matchen mot Norge på Friends arena i augusti. De såg 
mycket stolta och bekväma ut i landslagströjan.

”Nu är det dags att bli ännu bättre organiserade och 
lyfta föreningen ”
Godare ekonomi betyder att vi kan ännu mer kan lyfta 
fokus till föreningens kärna, att ge en så bra utbildning 
och träning som möjligt till våra spelare och ledare. Det 
första steget i detta arbete är att vi kunnat knyta Thomas 
Björkman, på ungdomssektionen, till oss på heltid för 
att under ett år jobba med föreningsutvecklingsfrågor åt 
Ängby IF. Arbetet innefattar allt från de dagliga diskus-
sionerna med tränare och förbund, men framförallt att 
lyfta blicken för att se över hur vi ska jobba framöver. 
Thomas kommer även arbetsleda många aktiviteter, men 
detta betyder fortfarande att vi är helt beroende av att 
vi fortfarande hjälps åt för att föreningen ska fungera. 
Många uppgifter måste fortfarande utföras av engage-
rade föräldrar, ledare och tränare.

Vår viktiga värdegrund
Arbetet med värdegrunden för Ängby IF, där vi ska 
fokusera på neutralitet mellan idrotter och kön samt 
alla barns lika värde går vidare. Här ska vi också förklara 
balansgången med att vi är en breddklubb där alla är 
välkomna men också en klubb för de som vill satsa mer 
och utveckla sin förmåga ännu mer. Vi vill att alla våra 
spelare ska få en utmaning på sin nivå, så att de kan 
växa som spelare men också som individer. I Ängby IF är 
alla alltid välkomna att spela fotboll och innebandy.

Uppdraget som ordförande i Ängby betyder till mångt 
och mycket att vara kontaktyta mellan olika personer 
och intressenter i och omkring Ängby. Det engagemang 
och glädje som finns i och runt föreningen och lagen slår 
mig dagligen och det gör det hela så mycket enklare. 
Med det sagt vill jag passa på att tacka alla engagerade 
föräldrar, ledare, tränare och alla andra frivilliga för allt ni 
bidrar med till föreningen. 
Nu är snart helgerna här och sedan börjar ett nytt år med 
mer fotboll och innebandy. För oss i styrelsen betyder 
det att fortsätta jobba så hårt vi kan med att skapa goda 
förutsättningar för våra barn och ungdomar. Hoppas vi 
ses snart i en 
hall eller vid en 
konstgräsplan, 
gärna i Ängby 
och förhopp-
ningsvis på en 
ny.

Fredrik Englund

Nu är grunden lagd,
dags att ta nästa steg…
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Ängbydagen
25 augusti

Ängby IF blev kallade till det hedersamma uppdraget att hjälpa våra Svenska landslagsstjärnor in på planen i landskampen mot Norge. 22 spelare från trupperna 
F04, P04, F05 och P05 deltog och alla har vana att bära den Svenska dräkten då de gått i Landslagets fotbollsskola. Stolta och glada intog de Friends Arena och 
visade upp Ängby IF från sin bästa sida. Vi var totalt 64 personer i vårt sällskap och det var jättekul att samverka mellan våra fyra grupper, det gick jättebra och 
ett stort tack till alla som deltog och skapade ett minne för livet.

Ängby IF på landslagsuppdrag

Även i år var det strålande väder på Ängby IP på 
Ängbydagen! Många matcher spelades i S:t Eriks-
cupen och det var god stämning och rykande åtgång 
av hamburgare, korv och dryck vid grillen. Caféet 
bjöd på kaffe och hembakat.

Många besökte IP och köpte sig en lott eller varför 
inte en popcornstrut.

Populära aktiviteter besöktes av barn och vuxna 
såsom som speedshooting innebandy och bolltävling 
arrangerat av Intersport. 

Ett stort tack till alla medlemmar som ställde upp 
och bemannade de olika aktiviteterna, bidrog med 
hembakat och lotteripriser vilket gjorde den här 
dagen möjlig.  

Stort tack också till våra sponsorer, Hemköp Ängby 
Torg, Fjelkners, Preem Islandstorget och Intersport 
för fantastiska bidrag och aktiviteter på vår Ängby-
dag.

Helena Sjöberg Garp

din trygghet – vårt ansvar

Ängby Torg 6 & Alviksvägen 103, Bromma 
08-26 86 00   •   www.fjelkners.se   •   info@fjelkners.se

Välkommen  
till oss på Ängby Torg

Vi sponsrar Ängby IF

Annons Ängby runt - nov 2013 - 105x135 mm.indd   1 2013-10-30   12:39:06

FÖRSÄLJNING
SERVICE OCH REPARATIONER

Allt inom cykel, nytt & beg. Stort Urval Moutainbike.

Cyklar, mopeder, 

Reservdelar • Tillbehör

Runstensplan - Tel. 37 62 00

www.nordssportmotor.se

Nära och tillgängliga 
Vi tror på ett personligt engagemang och en lokal 
närvaro.  Hos oss hittar du banktjänster både för dig 
som privatperson och företagare. 

Våra öppettider
Måndag och torsdag   10.00–19.00
Tisdag, onsdag och fredag  10.00–15.00

När bankkontoret är stängt har du fortfarande full koll på din ekonomi 
genom våra automatiserade tjänster. Alltid öppna och avgiftsfria.

Välkommen!

Brommaplan
Telefon 08-564 103 00
handelsbanken.se/brommaplan
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Div 4 Norra 2013
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Lag
1. IFK Viksjö 
2. Sundbybergs IK
3. Ängby IF 
4. IFK Vaxholm 
5. Spånga IS FK
6. Hässelby SK FF 
7. Skå IK & Bygdegård
8. Rissne IF
9. Viggbyholms IK
10. Enebybergs IF
11. Ursvik IK 
12. FC Järfälla

S
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
16
13
12
12
9
9
8
6
6
7
7
3

O
2
4
6
5
4
4
4
7
6
1
1
4

F
4
5
4
5
9
9
10
9
10
14
14
15

GM/IM
60-34
39-19
52-33
48-25
49-46
33-39
35-49
27-27
35-39
40-52
35-52
29-67

P
50
43
42
41
31
31
28
25
24
22
22
13

Seniorsektionen 2013

Efter förra årets snöpliga degradering till div 4 var målet i år att få till en bra 
organisation runt laget samt att få till en tuffare konkurrenssituation och genom 
det kunna slåss om topplaceringarna i serien.

Efter lite osäkerhet kring hur truppen ska se ut så väljer de flesta av de ”gamla” 
spelarna att vara kvar och vi får till en hel del nya spelare där de flesta är födda 
94 och kom från BP.  

Med ny tränarstab och nya idéer lovade seriepremiären mot Enebyberg gott med 
seger (6-1) och där vi gjorde nästan allt rätt.  
Omgången efter så var vi snabbt nere på jorden igen där vi inkasserade den 
första av totalt fyra förluster för säsongen mot Hässelby.
Det var så vårsäsongen och egentligen hela säsongen såg ut där vi ena matchen 
spelar riktigt bra fotboll och i den andra halvleken är det egna spelet som bort-
blåst och ibland kunde det även svänga från halvlek till halvlek.

När hösten inleds så leder ligger vi tvåa i en haltande serie och känner att vi på 
allvar kan vara med på chansen att vinna serien och med det i bakhuvudet så 
inleder vi hösten med 3 raka segrar även om spelet då inte var av toppklass.

När vi sen kommer in i en fas med många matcher på få dagar och möter alla 
topplag på rad på en vecka så har vi dessvärre inte kraft, rutin och möjlighet att 
prestera vårt max och efter det får vi sikta in oss på att jaga andraplatsen.

Efter en hygglig avslutning kan vi konstatera att vi ”bara” når en bra tredjeplats 
och att bara en poäng saknas för att få kvala. 
Sammanfattningsvis så har vi fått ihop ett bra lag med bra sammanhållning och 
med bättre träningsnärvaro. 
Laget har gjort näst mest mål i serien men tyvärr släppt in för många.  I nästan 
alla matcherna har vi tagit kommandot i matcherna med en tydlig spelidé. 

Ängby har haft ett av de yngsta lagen i serien, framgång kan inte garanteras 
men mycket av grunden är på plats så det finns bra förutsättningar för att ut-
veckla laget så att nästa år ska kunna bli ännu bättre.

Fredrik, Ulf, Helené

Det var riktigt nära ett kval

Bakre raden: Julius Jäderlund, Robert Törnbrant ,Oskar Hjärtmyr, Sebastian Lindblom, Gustaf Petersen, Hampus Eriksson, Sebastian Svarvars, Jimmy Bergqvist
Främre raden:  John Rossander, Dennis Wiklund, Ola Böving, Emil Fnine, Fredrik  Thunberg, Julius Broman, Victor Nylander

Tränare vänster: Fredrik Dahlin Lagledare höger: Helene Böving

Ängby IF mönstrade fyra seniorlag inför säsongsstarten i år. Ett A- 
samt ett reservlag för både dam och herr. Tanken med reservlag 
var att kunna erbjuda matchspel för alla i respektive trupp samt 
kunna fylla på med äldre ungdomsspelare, då främst på damsidan 
(F98), för att de ska få en känsla hur det är att spela på seniornivå. 

Tyvärr genomförde vi inte dessa serier hela säsongen då trupperna 
i respektive lag var för små för att underhålla ett varsitt reservlag. 
Risken att tära på A-lagen blev för stora, helt enkelt. I ärlighetens 
namn bör även tilläggas att kvalitén på motståndet i alla lägen 
inte bidrog till någon vidare fotbollsutveckling heller.

Dock ska det tilläggas att vi inför varje säsong, alltid ska se över 
förutsättningarna att anmäla ett reservlag. Detta är en av byggste-
narna för att kunna slussa in äldre ungdomsspelare in i seniorspel. 
Vi får inte glömma att Ängby IF är en förening där man ska kunna 
spela fotboll från knattestadiet hela vägen upp till seniornivå. 

Därför är det väldigt glädjande att se att just det är på väg att ske 
på dam/flicksidan. En del av flickor 98-truppen, som delvis stöttat 
damlaget med 2-3 spelare under de senaste två åren, kommer nu 

vara en del av damlagstruppen 2014. Jag vill samtidigt passa på 
att ge en stor eloge till damlaget, spelare och ledare, att de med 
en relativ liten trupp genomförde säsongen på ett väldigt bra sätt. 
Som det ser ut nu så ser andraplatsen i div 4 att ge spel i div 3 
nästa säsong. Stort, STORT grattis!!!

Jag vill även passa på att tacka spelare och ledare i herrlaget för 
en väl genomförd säsong. Även om sejouren i div 4 förlängs in i 
2014, så måste jag säga att det är väldigt glädjande att se den 
stabilitet som ledarstaben skapat kring laget. Det har gett en riktig 
bra stämning i laget. De nya yngre spelarna som kom inför sä-
songsstarten har tagits emot väl. Förhoppningsvis ger det här goda 
förutsättningar inför kommande säsong. Förberedelser inför vinter 
och försäsong ser vi redan nu. Herrlaget spelar även Stockholm 
Cup under höst/vinter.

Peter Björklund



08 ÄNGBY RUNT 2013

Serietabell Dam 4 A, 2013

Lag
1. Rissne IF 
2. Ängby IF 
3. Reymersholms IK
4. Skå DFF
5. IFK Österåker FK
6. IFK Aspudden-Tellus
7. Sollentuna FF
8. FK Bromma

S
14
14
14
14
14
14
14
14

V
11
10
8
7
4
5
3
2

O
0
1
1
3
4
0
2
1

F
3
3
5
4
6
9
9
11

GM/IM
59-15
34-10
35-22
26-24
23-47
21-53
25-33
15-34

P
33
31
25
24
16
15
11
7

Bakre raden: Sanne Fomin-Gabrielsen, Lia Forslund, Emma Nordström, Jennifer Eklind, Felicia Jennysdotter-Olofsgård, Camilla Ljungebäck, Sanna  Lindblad
Mellersta raden: Felicia  Narvaez Adolfsson, Nelly Carlsson-Theande, Josefin Nodström, Anna Oljons

Främre raden:  Elsa Losell-Hedengård, Frida Kypengren,  My Gummesson, Linnea Bratt  Saras Danielsson 
Ej på bild:  Melinda Ståhl , Malin Bagge, Sofia Nordström, Liz Holmquist Lagledning:  Johan Krüger, Jan Kypengren, Magnus Nordström & Stefan Holmquist

I skrivande stund är beslutet om seriesammansättning ännu ej tagit men i det 
förslag som finns i fogis så är Ängby IF Dam uppsatta i Div 3A nästa säsong. 
Ett efterlängtat besked då vi lite snöpligt föll på mållinjen när det gällde kampen 
om seriesegern.

Men vi kanske ska börja med den sedvanliga års summeringen:
För andra året i rad åkte vi till Åland i slutet av januari för att delta i Damälvan. 
En väldigt trevlig 11-manna turnering med många matcher och laget lär känna 
varandra. Efter en trög start så kom maskineriet igång och vi tog oss så när till 
semifinal. Matchen om 5:te platsen vann vi säkert.

Vi såg ut att gå mot en mycket fin säsong!
Men under  försäsongen så var det både skador, sena jobbtider och plugg som 
förhindrade regelbunden träning för en del och det var svårt att få till tränings-
matcher. Så när seriestart närmade sig var vi lite oroliga för hur det stod till med 
matchformen, dessutom skulle vi ha ett lag med i reservlagsserien (med stöd av 

F98). Med en trupp på 18-20 spelklara tjejer så är man också sårbar vid sjukdo-
mar etc. Men dessa tjejer upphör aldrig att förvåna!

Seriepremiären mot Reymersholms IK vanns med 1-0 på Ängby IP och sedan 
radade vi upp segrar. När vårsäsongen summerades kunde vi räkna in 6 segrar 
och 1 oavgjord. Endast tre insläppta mål och  många mål i motståndarnas kasse. 
Mycket stabilt spel där betongförsvaret såg till att vi kunde använda kraften även 
framåt. Många vackra mål kunde vi glädja oss åt! 

Kul med serieledning över sommaren och tillsammans med Rissne IF hade vi 
sprungit ifrån de övriga lagen ordentligt. Efter sommaruppehållet fick vi det lite 
tuffare då motståndarna gärna vill slå serieledarna samtidigt som motståndarna 
höjt sin nivå. Kampen mellan oss och Rissne IF svängde fram och tillbaka flera 
gånger, tyvärr gick Rissne IF segrande ur denna strid. I seriefinalen gjorde de 1-0 
i den 4 övertidsminuten! Så när vi förlorade mot Österåker hemma i omgången 
efter så trodde vi det var kört men icke så! Även Rissne går på minor ibland. Vi 

Ängby Dam till Div 3!!

hade allt i egna händer i sista matchen mot Reymersholms IK och tog också 
ledningen med 1-0. Ett duktigt och mycket taggat Reymers krigade på och 
med drygt 20 minuter kvar kvitterade dom. Vi var tvungna att vinna och när 
Jempa sköt en kanon med vänstern, ribba ner och minst en halvmeter (enligt 
undertecknad)bakom mållinjen trodde vi att det skulle gå vägen. Men doma-
ren blåste inte!! Många jublade för mål men domaren såg ej detta så spelet 
fortsatte och istället för 2-1 till oss kunde Reymers gör två mål på slutet och 
seriesegern var borta. Fotbollen är grym ibland men det är väl det som också 
är charmen!

Tjejerna ska ha en stor eloge för hur de har genomfört denna säsong! Vi har 
höjt lägsta nivån en hel del, varit relativt skade- och sjukdomsfri samtidigt 
som tjejerna har utvecklats en hel del , där har ni anledningen till varför 

vi lyckats i år! Konkurrens skapar utveckling och vid några tillfällen, när vi 
varit kort om folk, har F98 ryckt in och visat att de nästa år vill ha en plats i 
damlaget! 

Vi spelade två år i div 5, två år i div 4 och nu nästa år i div 3! Välförtjänt och 
ni är fantastiska tjejer.

Var ska detta sluta? Hur långt ska ni gå? 

Vi bugar och bockar för ett suveränt år!  
Janne och Johan

Ungdomssektionen fotboll har ordet:
Ungdomssektionen summerar fotbollssäsongen 2013
Det var en lång vinter i början på året och snön låg 
djup! Säsongsstarten kom närmare och närmare 
men värmen ville inte komma till Bromma och ge 
oss en grön plan. Den gröna planen fick istället 
skottas och hackas fram ur sitt vita täcke och vilken 
enorm vilja alla som hjälpte till visade. Belöningen 
blev att vi fick en spelklar plan bland de första i 
Stockholm! När fotbollsvåren väl drog igång i april 
hade vi lag igång för pojkar och flickor födda från 
2006 till 1998 som representerade Ängby i St: 
Erikscupen.

Detta år bestämde Stockholms Fotbollförbund att 
införa 9 manna spel för 13 åringar vilket innebär att 
man spelar på en 11 manna plan men med målen 
framdragna till straffområdeslinjen. F00, P00 och 
P01 har under året spelat 9 manna. Som försökskul-
lar kan man konstatera att 9 manna bör införas re-
dan för 12 åringar och att man spelar med 7 manna 
mål samt på en något smalare plan. Förslaget ligger 
för utvärdering hos Stockholms Fotbollförbund och 
vi får se vad som sker. 9 manna har kommit för att 
stanna är de flesta eniga om och spelarna har tyckt 
att det varit mycket roligt då man får mer bollkon-
takt än i 11 manna.  I de äldre åldrarna har vi haft 
två lag, F99 och F98, som spelat i elit, div 1, under 
säsongen. Fler av våra lag har under säsongen pre-
sterat många fina matcher, anordnat egna cuper och 
varit runt och spelat i många roliga cuper. Lagen har 

representerat oss i Future Cup, Gothia cup, Hudik Cup, 
Thomas Nordahl Cup, Rimbo cupen mm.

Tidig vår anordnades med hjälp av Stockholm Fot-
bollsförbund en domarutbildning för 30 Ängby ung-
domar, tjejer och killar födda 00, och alla är aktiva 
fotbollsspelare i Ängby IF. Målet var att få behörighet 
att döma 5 och 7 manna matcher. Totalt har de 30 
utbildade ungdomarna dömt 155 matcher på Ängby 
IP utan att missa en match. Återkopplingen från öv-
riga ledare har varit mycket positiv och ungdomarna 
har skött uppdraget till full belåtenhet. Vi som 
förening ser även att erfarenheten de har fått att 
se matcher från ett annat perspektiv, som domare 
och inte som spelare, har gett dem större förståelse 
och ödmjukhet för utmaningen i rollen att  vara 
domare. De flesta av ungdomarna är intresserade av 
att döma vidare nästa säsong samt att ytterliggare 
intressenter bland deras spelarkompisar har anmält 
intresse att vara domare. 

Det har som vanligt varit bra fart på Ängby IP hela 
året där det har varit kul att se så många glada och 
engagerade barn och ideellt arbetande ledare som 
kämpar på både på gruset och konstgräset. Nytt 
för i år har varit flytten av 7 manna matcherna till 
konstgräset samt att 5 manna matcherna har spelats 
på stora gruset. Detta har gjort att söndagarna blivit 
en folkfest på Ängby IP med en mycket trevlig stäm-

ning och en naturlig samlingspunkt för både yngre 
som äldre. Det har också varit kul att se våra Ängby 
ungdomar som gått domarutbildning under våren. 
De har dömt samtliga 5 och 7 manna matcher på 
Ängby IP. Kiosken har under året flyttat ”ut” till Café-
vagnen på stora grus så alla supportrar kan få sig en 
kaffe och korv när det är matchdag.  

Föreningen för också en dialog med Stockholms 
kommun för att få till ett beslut om att lägga mer 
konstgräs på Ängby IP och vår förhoppning är att vi 
kan komma överens under vintern och anlägga mer 
grönyta under 2014. 

Under 2013 har vi haft dryg 700 spelare igång och 
vi har haft 39 lag anmälda lag i S:t Erikscupen. Vi 
har under året haft fler äldre lag, 9 och 11 manna, 
anmälda än 2012 vilket är glädjande. Till säsongen 
2014 kommer vi öka rejält med påfyllningen i S:t 
Erikscupen från våra 06 och 07 lag.  

Tack till alla spelare, ledare och föräldrar för ett bra 
engagemang och en härlig säsong och lycka till 
med planering inför 2014 som ska bli vår bästa och 
roligaste säsong hittills. 
Ungdomssektionen 
Daniel Tisljarec, Peter Björklund och 
Thomas Björkman
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I backspegeln

Vill du bli 
medlem eller 
veta mer om 

Ängby IF, besök 
vår hemsida 

www.angbyif.se

I backspegeln minns vi lördagen den 5 maj som en 
solig och varm försommardag. Ängby IF firade sin 
åttioförsta födelsedag med veteranmachen 
mellan trädgårdsstadens grönvita veteraner och AIKs 
dito.Inte mindre än drygt tjugotalet Ängbyiter hade 
hörsammat inbjudan.

Tisdagen före genomförde grabbarna på eget 
initiativ en träning. Till match dök samtliga upp! Inga 
skavanker utom träningsvärk inrapporterades, vilket 
var anmärkningsvärt. Däremot var inte konditio-
nen vad den en gång varit, men med flitiga byten 
lyckades samtliga genomföra matchen som pågick i 
en timme.

Mot våra grabbar ställde AIK upp med f.d proffs och 
landslagsspelare som till exempel Gary Sundgren, 
Krister Nordin och Andreas Andersson! För 31 år 
sedan möttes de båda lagen i en match som slutade 
3-3. I år segrade AIK med 3-2 efter mål av Krister 
Nordin samt två mål av matchens tröttaste spelare, 
Tomas Bodström!! Ängbys mål gjordes av måltjuven 
Pelle Lindberg. Efter matchen samlades båda lagen 
med ledare för en gemytlig stund i klubbhuset precis 
som det skall vara, idrottsfolk emellan!

Veteranfotboll när den är som bäst

Publiken hade hittat hit också

Ängbys fotbollsskola och knatteskola 2013
Ängby IF fotbollsskola genomfördes under vecka 
25,26 och 33 och i år samarbetade vi med SvFF och 
Landslagets Fotbollsskola vilket innebär att alla fick 
en SvFF tröja, SvFF boll och SvFF vattenflaska samt 
att ledarna gick prydligt klädda i SvFF kläder. Alla 
klär i blågult! 

Under de tre veckorna deltog 250 barn och ungdo-
mar ledda av våra duktiga spelare från våra äldre 
lag. I år hade vi strålande väder och glädjen var på 
topp under alla veckorna. Som brukligt avslutas alla 
veckorna med att sista dagen spela ett spännande 
VM. 2014 kör vi igen så glöm inte bort att planera 
in detta. 

Knatteskolan blev återigen en succé och antalet 
deltagare var drygt 130 tjejer och killar födda 07 och 
08. Träningarna/leken genomfördes 7 gånger på vå-
ren och 7 på hösten. Knatteskolan genomfördes på 
tisdagar då IP invaderas av förväntansfulla barn som 
kom springande till sina grupper med Ängbytröja, 
boll och flaska. 

Ledarna har i år som vanligt varit ungdomar från 
våra egna lag som gjorde ett mycket bra arbete 
med att leka, spela och ta fram fotbollsintresset för 
dessa barn som nästa år ska delas in i grupper för 
att formas till lag och spelare som ska representera 
föreningen i många år och med nya föräldrar som 
ledare. De som är födda 08 och var med i årets knat-
teskola kommer att fortsätta med knatteskola även 
nästa år med nya kompisar födda 08 så glöm inte 
bort att anmäla er.
Tack alla som har varit inblandade och vi laddar på 
för att genomföra ett lika bra 2014. 

Ungdomssektionen och kansliet
Anna, Peter, Mari, Sara och Thomas

Ett av lagen som medverkade i fotbollsskolan Pojkar och Flickor 01-02

10 ÄNGBY RUNT 2013
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Vi gick in i 2013 med drygt 30 killar och har under 
året varit med i flera cuper samt två serier i Sank-
tan. I början på året bärgade vi ett härligt guld i 
inomhusturneringen i Kungsängen - efter galet bra 
målvaktsspel av Elliot i några avgörande situationer. 

Av de andra cuperna bör nog Roslagscupen lyftas 
fram, inte bara för resultatet utan mest för den 
sköna stämningen och myset vi hade under helgen. 
Lagsport handlar mycket om sport - men mest om 
att vara just ett lag. Det visade den helgen. Det är 
tillsammans vi bygger varandra starkare. 

Vi har haft en intensiv Sanktan-säsong där våren var 
fylld med uddamålsförluster, vi hade dock en mycket 
mer positiv höst - med många segrar och fint spel. 

Vi avslutade året med vår egen cup, en turnering 
med totalt 16 lag över en oktoberhelg. Båda våra 
lag gick till A-slutspel vilket är en stark insats. Också 
roligt att kunna göra en repris på cupen från förra 
året, det finns väldigt få riktiga breddlagscuper - 
stämningen är god, spänningen i varje match är stor 
och det är svårt att se vilket lag som är given favorit. 

Nu står vi inför ett 2014 med ganska stora föränd-
ringar - många av killarna som är födda -00 som 
varit en del av truppen kliver till P00 vilket gör att vi 
nu får en mindre grupp. Det är jättetrist att tappa ett 
antal kompisar och lagspelare, men vi är säkra på 
att de både kommer trivas och lyckas bra med sina 
nygamla lagkamrater. 

Vi tar nya tag med ny tränare och en skön ambition 
inför 2014.

Alla killar, alla föräldrar - tack för ett jättefint 2013!

Många segrar och fint spel

Bakre raden: Kalle Krusell, Mikael Hägerlund, Max Jonebret, William Bork, Erik Berglund, Pelle Claesson, Gabriel Stenlund, Simon Öjbro, Sixten Janson, Clas Daag
Mellersta raden: Tor Krusell, Bengt Jonevret, Johan Gustavson, Ralf Sandwall, Mattias Carlbaum, Anton Aldén, Edvin Eriksson, Jakob Persson, Robel Daniel, Hampus Nyström, Lukas Floding, 

André Tisljarec, Jacob Lindell, Thomas Gustavson Främre raden: Christian Steene, Jakob Liss, Elliot Joshua, Gustav Wistemar, Albin Sjöstrand, Linus Jakobsson, Oscar Hernquist

Bakre raden: Nuru Iliasu, Fabian Norlund, Gustav Tidestad, Albin Mähler, Max Källqvist, Mahad Westerberg, Fredrik Andersson, Sebastien Marseille
Mellersta raden: Åke Brissman (tränare), Patrik Åström (tränare), Totte Bunner, Adam Bengtsson, Gustaf Forsberg, Emil Lerpold Torgander, Johan Gustafsson, André Tisljarec, Alexander Åström, 

Lancelot Hedman, Anton Wasilewski, Joel Grönblad, Olle Dolk, Magnus Grönblad (tränare), Mats Mähler (tränare)
Främre raden: Karl Friberg, Fabian Hultin, Erik Sånemyr, Hampus Zackrisson, Kalle Scholander, William Chamoun, Erik Brissman, Mattias Folke, Felix Danielsson

...blev vårt motto för träningar och matcher 2013. 
Våga testa och ta för dig för det är då vi lär oss och 
utvecklas. Kämpa i alla lägen, oavsett om vi leder el-
ler ligger under. Ha kul, det ska vi alltid ha men om 
vi vågar och kämpar kommer också resultaten och 
då blir det ännu roligare! 

Efter förra säsongen bestämde vi gemensamt att 
ställa upp i två serier i Sanktan och målsättningen 
var övre halvan för båda lagen. För att nå vårt mål 
behövde vi fokusera bättre på träningarna och ta in 
extern kompetens. Vintern innehöll fysträning i Sum-
mits lokaler och bollträning i Spångahallen och på 

Järfällavallen och avslutades med det numera tradi-
tionsenliga träningslägret i Maxihallen i Norrköping, 
extremt uppskattat av alla deltagare. 
Träningsdosen under säsong ökade till tre träningar 
i veckan och för att öka spetskompetensen tog vi 
in tränare från SvFA. Gemensamt arrangerade vi ett 
träningsläger under sommaren. Vi har ökat fysiska 
kraven och bl a genomfört beep-tester. 

Killarna har spelat flera cuper under året. Det har 
varit i Stockholm, Norrtälje, Örebro m m. I Sweden 
Cup vann vi B-finalen och i den stora sommarcupen 
Dalekarlia förlorade vi A-finalen knappt.

Inför 2014 spänner vi bågen ytterligare. Då går vi 
över till 11-manna. Nu är det fotboll på riktigt! Vi har 
36 spelare och ska ha lag i div 3, 4 och 5 med ambi-
tion att gå upp i div 2. För att klara det tar vi in en 
extern, rutinerad tränare. Det ska få oss alla, spelare 
som ledare, att utvecklas. Vi behåller vårt motto: 
Våga, kämpa och ha kul!

Och hur gick det med målsättningen 2013? Jodå, vi 
landade på övre halvan i båda serierna!

Våga, kämpa och ha kul...
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Vi i P01 har haft ännu en kul säsong med cuper, 
läger och specialträningar. Nämnas bör Rimbo cup 
med hela truppen, där alla 3 lagen spelade bra 
fotboll och hade kul tillsammans. Gothia cup där vi 
mötte lag från flera världsdelar, men vinsterna mot 
IFK Göteborg och Häcken var nog mest minnesvärda.  

Vi har ”ledsamt” nog också spelat vår sista 7 manna 
cup någonsin, Höstpokalen (Bele Barkarby), där vi 
lyckades bärga ett Silver med ett av lagen.

I Sanktan har vi krigat vidare på alla nivåer, både 
7 manna och 9 manna har spelats detta år. Vi har 
testat 9- manna i 00 serien ett år för tidigt, både 

div 3 och 5 har testats, vi har tagit med oss många 
lärdomar som vi hoppas få nytta av 2014.  

Vi har också inlett ett bra och trevligt samarbete 
över åldersgränserna, det hoppas vi fortsätta med 
2014.

När det gäller träningarna har vi under hösten tagit 
extra hjälp av externa tränare från STFF och SvFa som 
sporrat killarna och även gett oss ledare nya idéer 
om hur träningen kan förbättras och utvecklas.  Vi 
har också turen att ha vår alldeles egna tränare/
lagledare Joakim Cedergren som hjälp med både 
träning och spelförståelse för ledare och spelare 

under hela 2013.  Vi hoppas på att kunna fortsätta 
på samma linje hela 2014.

Killarna har utvecklats både i spelkunnande, focus 
och fysik under 2013 och  vi ser nu fram emot en 
mild träningsvinter samt ett framgångsrikt 2014 
med roliga träningar, spännande cuper samt 
aktiviteter utanför fotbollen.

Ledarna P01

Ängby P01 fortsätter sin resa!

Bakre raden: Erik Forsberg, Dennis Bäck, Fredrik Wiberg, Gustav Jansson, Tim Stoltz, Leo Westin, Anton Fritshammar, Viggo Granzelius, John Jacobsson
Mellersta raden: Niklas Jacobsson, Daniel Hallqvist, Gustav Lundén, Elias Malmhake, Vincent Möllerstedt, Erik Svärd, Max Skönborg, Oscar Gustavsson, Victor Preinitz, Arvid Oscarsson, 

Edvin Jakabffy, Albin Holmlund, Kalle Börjesson, Olof Silfverplatz, Anders Holmlund Främre raden: Gustav Perlind, Gustav Hallqvist, Anton Axelsson, Martin Björkman, John Ekström, Oscar Preinitz
Adam Markstedt, Johan Silfverplatz, Marc Henriksson, Bruno Johannesson

Bakre raden: Magnus Lanzen, William Erlandsson, Ludvig Forssberg, William Walger, August Sjöstrand, Henrik Emansuelsson, David Wissmar, Thomas Wennerstein
4:e raden: Nils Forssberg, Fabian Persson, Robert Enarsson, Måns Sörensen, Markus Lejon-Göransson, Joel Hellman, Albin Weilinder, Fredrik Åström, Jacob Eis, Adam Lanzen, Jacob Sjöstrand, To-
mas Heurlin 3:e raden: Martin Garp, Viktor Liss, Mattias Jarebratt, Joel Abrama, Björn Heurlin, Cristian Chamon, Karl Rydåker, Nils Kullman, Hjalmar Eliasson, Felix Wennerstein, Gustaf Brynielsson

Fredrik Walger 2:a raden: Hannes Broberg, Andreas Linné, Andreas Jansson, Alvar Engström, Alexander Brockert, Arvid Brissman, Oskar Tidestad, Pontus Motti, Oskar Friberg
Främre raden: Arvin Shooshtarian, Carl Vinberg, William Hallqvist, Zacharias Häger, Kalle Ekstrand, Lucas Lindgren, Samuel Oreland, Erik Meyer, Simon Garp, Noel Sönnerbo, Nils Widenfalk

Sanktan 2013
Vi har i år haft 5 lag med i Sanktan. 1 lag i lätt, 2 lag 
i medel, 1 lag i svår och ett lag i P01 medel.
Med nästan 60 killar och 11 tränare och med 5 
matcher nästan varje helg och ibland kunde vi ha 5 
på en dag så krävs det att någon håller i logistiken 
med matchkallelser med mycket mera och det har 
Olle och Martin J skött med briljans denna säsong. 
Hur gick det för oss då i sanktan. Våra matcher gick 
överlag helt ok både med många fina insatser och 
med bra kämpa humör både på och utanför planen. 
Killarna visar alltid att de vill göra sitt bästa och 
ställer alltid upp för varandra. Det var självklart en 
utmaning för oss att spela matcher mot ett år äldre 
motstånd men vi gjorde bra ifrån oss speciellt på 
hösten. Kul att killarna tar till sig det vi tränar på 
under träningarna och sedan visar det på matcherna.

Cuper och träningsläger 2013
Vi har i år varit med ett antal cuper under året där 
Hudic Cup i juni blev en riktig höjdare då ett av våra 
lag kom till final av 66 stycken P-02, förlorade dock 
finalen men vi vann stora silver. Vi kommer att åka 
tillbaka igen! 
Vi avslutade säsongen med att ställa upp Guldcupen 
och Höstpokalen och i båda cuperna gick vi vidare 
med alla våra lag och som längst gick vi till semifinal 
i Guldcupen.
I april åkte vi till Norrköping på träningsläger för att 
spela ihop laget inför uppstarten av säsongen. Det 
blev två mycket lyckade dagar med 4 träningspass i 
en mycket fin inomhushall och med bra boende och 
bra mat. Vi kommer att åka dit igen!

Träningarna 2013
Vinterträningen 2012 började i november i Spånga-
hallen. Klockan 16:00 varje fredag var det minst 40 
spelsugna killar med varje gång, inomhusträningen 
fortsatte sedan till slutet av mars. När sedan vårträ-
ningen satte igång så fortsatte det med samma fina 
närvaro vid varje träning. Rekordet är 58 glada och 
spelsugna killar! Vi hoppas att det att fortsätter även 
kommande säsong med samma fina närvaro.
Vi tränare tackar alla killarna för en bra säsong både 
på och utanför planen och för alla roliga träningar 
och cuper!
Nu sätter vi igång träningen för säsongen 2014, Vi 
ses!

Martin Garp genom lagledningen i P-02

En rolig och en intensiv säsong är slut!
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Vi är ett kul gäng på 35 spelare som i år tränat 2 
gånger i veckan nere på IPs fina konstgräs. 

Laget började året starkt med en kvartfinal i A-
slutspelet i Attunda Cupen. Vi har spelat med 4 lag i 
Sanktan i år, 3 lag i medelserie och 1 lag i den lätta 
serien, ett av laget har haft ett bra samarbete med 
P04 laget. 

Under sommaren gick många av spelarna på lands-
lagets och Ängbys utmärkta fotbollsskola. Vilket 
märktes direkt under höstsäsongen med mycket fint 
spel i många matcher. 

På hösten avslutande vi med vår egen cup Höst-
rusket som var en stor succé både sportsligt och 
arrangörsmässigt. 

Generellt har det hänt mycket under året och det är 
kul att vi spelar en rolig fotboll och att killar har kul 
på match och träning. 

Extra roligt har hemmamatcherna nere på IP varit då 
det varit cupstämning varje helg med många andra 
Ängby spelare och föräldrar som heja på. 

Nästa år är vi redo att ta nya steg och vi kommer att 
bli ännu bättre.

Ledarna för P03    

P03 – tar stora steg framåt

Bakre raden: Olle, Martin Hansson, Albert Ahnfelt, Eliiot Sterner, Emil Söderqvist, Simon Ahnre, Arvid Sahlin, Isac Grytberg, Nichlas, Fredrik
Mellersta raden: Kaspar Almlöv, Nils Ransmyr, Vilhelm Hedblad, Wilmer, Hampus, Walter Östman, Vilmer Ahlborg
Främre raden: Adam Friberg, Jakob Kindlund, Johan Sträng, Marcus Höök, Noel Mesfun, Gusten Smedfors, Anshon

Bakre raden: Tränare, Stefan Axelsson, Max Axelsson, Oskar Wahlbin, Isak Wahlbom-Klarby, Marcus Böhlmark, Tränare Jesper Eriksson, Truls Engfeldt, Victor Stahre, 
Love Iwarsson, Love Kaijser, Tränare, Nicklas Åström

Mellersta raden: Erik Klarén, Carl Åström, Edvin Törmänen, Adam Brännlund, Max Mode, Elias Norlin, Konrad Alvesson, Sebastian Nelson
Främre raden: Pontus Hedberg, Filip Westerlind, Carl Severien, Victor Tisljarec, Adam Gustavsson, Sam Docherty, Lukas Eriksson

29 killar tillhörande Ångby’s 04:or har träffats 
flitigt under säsongen, med start så snart snön var 
bortskottad på Ängby IP:s konstgräs. Två träningar 
i veckan och två lag anmälda till St:Eriks-Cupen, 
dessutom ytterligare ett lag tillsammans med P03-
killarna. Utöver det har det här gänget varit ute på 
många cuper runt om i Stockholmsområdet, så de 
här killarna har träffats ofta och verkar inte på något 
vis tröttna på varken varandra eller fotboll – tvärtom! 

Närvaron på träningarna har hela tiden varit väldigt 
hög och det råder ingen brist på energi när de här 
killarna kämpar tillsammans.  Det här var sista 
året med ”5-manna”, men vi har hunnit prova på 
”7-manna” en hel del redan i år. Dels via ”mixlaget” 
tillsammans med 03:orna men många av de cuper vi 

varit iväg på har varit ”7-manna”, så killarna är inte 
helt ovana vid spel på ”stor plan” inför nästa år.
 
Vi arrangerade för första gången en egen cup, 
”Höstrusket”, i år vilket var stort uppskattat hos 
både killarna och alla föräldrar. En slant till lagkassan 
blev det också vilket kan komma väl till pass för att 
hitta på något extra roligt lagom till nästa vår när 
säsongen drar igång igen på allvar.

Vi har ett härligt gäng killar i den här gruppen, med 
mycket energi och en härlig sammanhållning. Vi 
har tydligt uttalat att vi hela tiden försöker göra 
vårt bästa och vi vinner och förlorar alltid tillsam-
mans.  Med de här killarna följer också ett gäng 
engagerade föräldrar som stöttar i vått och torrt.  Vi 

har också många engagerade ledare och tränare 
kring laget där alla hjälps åt för att skapa bästa möj-
liga förutsättningar för killarna att träna och spela 
fotboll. Allt ovan sammantaget gör att vi har väldigt 
kul tillsammans i och kring det här laget. Vi hoppas 
och tror att det kommer bli ännu roligare nästa år. 
Men till dess kryper vi in och ses i Spångahallen en 
gång i veckan, det går ju inte att hålla sig…
 
Till alla killar i laget – stort tack för i år!
Följ oss gärna på vår hemsida, den är grym! 
http://www.angbyif.se/p04
 
Tränarna

Sista året med 5-manna
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Säsongen 2013 började redan under hösten 2012 
då vi knöt upp ytteligare en ledare, Fredrik Meyer, 
till oss övriga fem tränare som varit med under hela 
2012. Ett mål för oss inför säsongen var att  ha två 
fasta ledare per lag så när Fredrik anslöt beslutade vi 
oss för att anmäla tre lag till vår första säsong med 
seriespel (Sanktan). 

Det visade sig vara klokt att ha tre lag för spelartrup-
pen har växt under hela året och i skrivande stund är 
vi 43 aktiva spelare i truppen. Utöver oss ordinarie 
tränare har vi också haft 5 st hjälptränare som ryckt 
in vid behov vilket gjort att kvaliteten på träningarna 
har kunnat höjas.

Hela P05-truppen har tränat ihop två gånger i 
veckan från april till oktober, undantaget 5 veckors 
sommaruppehåll. 

Uppslutningen på torsdagsträningarna har under 
hösten varit fantastisk då vi vid några tillfällen varit 
fler än 40 barn på träningen! 

Vi har under säsongen tränat vid 43 tillfällen, spelat 
3 olika cuper med 10 olika lag, spelat 36 seriemat-
cher i Sanktan, samt spelat 5 st träningsmatcher. En 
intensiv säsong med andra ord!!!

Fredagen den 11/10 så åkte i princip alla killar i 
spelartruppen iväg tillsammans med 11 föräldrar/
ledare på Sveriges avgörande VM-kvalmatch mot 
Österrike på Friends Arena vilket uppskattades 
väldigt mycket av killarna och oss ledare/föräldrar 
som fick möjligheten att vara med. STORT TACK till 
vår eminenta kassör Ylva Hartman som ordnat så 
bra med biljetter och planerat all logistik kring detta 
evenemang!

Planeringen inför 2014 års säsong är i full gång och 
i år har vi lyckats knyta upp ytterligare två ordinarie 
ledare, Jonas Ahvne och Stig Nygård vilket ger oss 
möjlighet att ha ytterligare ett lag i Santan nästa år.

Avslutningsvis skulle vi vilja tacka alla föräldrar i P05 
för att vi fått möjligheten att träna och matcha era 
barn denna säsong. Det har varit väldigt roligt att 
se hur killarna har utvecklats under säsongen och 
förhoppningsvis får vi fortsätta att göra det i många 
år till.

Tränarna för P05 genom Lars Munther

Första säsongen med seriespel

Bakre raden: Stig Nygård, Ulf Alexandersson, Thomas Roloff, Lukas Karsvall, Jonathan Roloff, Samuel Soler, Tom Holmqvist, Rasmus Tengdin, Gustav Jarde, Dennis Sabet-Andersson, Axel Nygård, 
Wilmer Ahnfelt, Morgan Åkerblom, Fredrik Meyer, Marcus Jarde Mellersta raden: Lars Munther, Gordon Sundström, Victor Klärre, Albin Fohlstedt, Melvin Åkerblom, Filip berg, Milton Strömberg, 

Riber Sjögren-Björkman, Isak Säferblad, David Ahnve, Leo Strömqvist, Lucas Alexandersson
Främre raden: Jan Eriksson, Sixten Eriksson, Mio Åkerblom, Hugo Widenfalk, Viktor Meyer, Isak Wikander, Markus Hartman, Edvin Lagerqvist

BLÅ

Lag blå, som under året vuxit till en grupp 
på 25 spelare, har nyligen avslutat sin första 
säsong.

Killarna har verkligen tränat och kämpat på 
bra under året och alla spelare har gjort stora 
framsteg.

Att vi har kul och trivs tillsammans visar om 
inte annat uppslutningen på sista träningen
en kall oktoberkväll då 23 av 25 spelare var 
närvarande!

I år har vi matchat mot de andra Ängby P06-
lagen vid tre tillfällen och nästa år kommer vi 
att göra debut i Sanktan, vilket vi alla ser fram 
emot.

Sanktan nästa

GUL

Tack för 
den här 
säsongen

Bakre raden: Thomas Schönbeck, Vigor Olemyr, Hugo Ireby, Ludwig Lönnqvist, Mats Hellsten, Anton Einarsson, William Hamilton, Isac Schönbeck, 
Per-Erik Hotti, Christian Ireby Mellersta raden: Gustav Lind, Fredrik Hotti, Tage Henning, Alvin Gallon, Leo Kaspar, Gustav Made, Hugo Bårdén 

Främre raden: Liam Stenmark, Edvin Strid, Oskar Stenson, Elias Hellsten, Leonard de Susini, Hannes Corrias, Noel Källner

Bakre raden: Pierre Enecrona(ledare), Hugo Enghag, Hugo Boudet, Kristian Berglin(ledare), Miki Bakirdan, Lukas Kjellqvist
Åke Söderström, Ante Söderström (Ledare) Mellersta raden: Theo Mansnerus Barcelo, Ossian Berglin, Anton Högberg, Jonatan Gran

Oskar Tillvén, Sander Ruda, Tim Eriksson Främre raden: Sixten Hjelmberg, Malte Enecrona, Arvid Jutehammar, Anton Mellin
Anton Häger Frånvarande spelare: Filip Buch, Nils Eriksson, Melker Hedblad, Ludvig Lindfors, Ludvig Palmqvist, Jacob Selin, Ernst Selin

William Bång Frånvarande ledare: Jesper Eriksson, Kevin Eckmeyer, Patrik Hjelmberg



I våras träffades vi för första gången. En del av kil-
larna kände varandra sedan tidigare, genom skola 
och den geografiska indelning som gjordes.
Några av killarna var nya för varandra men de lärde 
snabbt känna sina nya lagkamrater. Det har varit ett 
otroligt roligt första år med P06 Vit.
Alla har varit laddade från första stund och verkligen 
kommit med en positiv inställning till varje träning 
och match. Vi har haft en hög träningsnärvaro vilket 
borde vara ett kvitto på att pojkarna haft det roligt 
under året.

Kul är också att vi fått fint gehör både på träning och 
match. Att de kan lyssna och stå stilla och ta till sig 
instruktioner. De har även utvecklat sin förståelse för 
lagidrott och dess fördelar.
Det är ett lag med många vinnarskallar och på 
träning under tvåmålsspel räknas det mål för fulla 
muggar. Den matten kan pojkarna, vill vi lova.
Vi har sagt till våra spelare att man inte kan förlora 
mot sitt eget lag, så alla blir vinnare ändå på ett sätt 
när tvåmålsspelet är över. Vilket alltid uppskattas av 
det lag som råkat "förlora". Det är fint :-)

Vi har lagt mycket tid på passningsspel och bollkon-
troll. Vilket har synts då vi spelat miniturneringar 
mot de andra P06-lagen.

Laget avslutade säsongen med en träningsmatch 
mot Bromsten. Matchen slutade med 3-2 seger, 
något som killarna såklart tyckte var kul.
Extra roligt var att vi fick mycket beröm av 
Bromstens tränare för vårt fina passningsspel. Det 
bygger vi vidare på till nästa säsong.

Vi tränare vill tacka alla spelare för denna säsongen. 
Tack också till Er föräldrar som lånar ut era barn till 
oss, det är kanonkillar allihopa och vi har väldigt 
roligt tillsammans.

Tackar vädergudarna också för det fina väder vi 
bjudits på under året.
Väl mött nästa år!
Leo Lundberg Lilliér & Joakim Bissmark

20 ÄNGBY RUNT 2013 ÄNGBY RUNT 2013       21

RÖD

Bakre raden: Niclas Bagelius, Eric Garcia, Sam Bunner, Jonas Oreland, PeterKihlström, Hugo Strömgren, Arvid Wahlbin, Wille , Calle Solander
Mellersta raden: Victor Bagelius, Philip Lindström, Edwin Kihlström, Albin Strömgren, Alex Wernersson, Isak Mejer, Filip Henriks,

Främre raden: Sixten Wahren Stattin, Alfred Wernersson, Simon Solander, Hugo Alfvén, Rasmus Höök, Jonatan Oreland, Gustav Fondelius

En inbjudan skickas ut
En dag kom en inbjudan att delta i Future cup, dit ett 
urval av nordens bättre lag varje år bjuds in, detta 
år bl.a. 16 st F98-lag från Sverige, Danmark och Fin-
land. Eftersom vi hade intresse av en riktig duvning 
innan Sanktan så tackade vi ja till inbjudan.

Gruppspelet, där det börjar
Första matchen spelades mot tekniska och bollskick-
liga danska Bröndby IF. Det blev en helt jämn match, 
men vi gjorde jobbet fullt ut och fick en bra start i 
cupen efter en 2-1 vinst,
Andra motståndaren var Norrköping City DFF med 
bl.a. semifinalsmeriter från Gothia cup. Vi började 
i rasande tempo och tog snabbt ledningen. Trots 
chans att stänga matchen tidigt blev det istället 
kamp hela vägen. Vi var trots allt starkare och gick 
av plan med ännu en 2-1 vinst.
Redan klara för A-slutspel inför sista gruppspelsmat-
chen. Även om IK Zenith kämpade bra så var vi det 
klart bättre laget. Detta blev dock cupens botten-
napp när vi förlorade med 0-1 trots mycket stort 
spelmässigt övertag. Det fick bli ett ordentligt snack 
efter matchen.

Slutspelet, där det avgörs
Kvartsfinal mot Värmlands bästa lag, QBIK. Upp 
till bevis; endera fortsätta ”skitspelet” från förra 
matchen eller studsa tillbaka som vi brukar göra. 
Resultatmässigt blir det ”bara” en 2-1 seger, men 
vårt spel och insats var helt kanon. Starkt gjort av ett 
starkt lag.
Bekanta Vasalund i semifinalen, och efter ett fint 

nickmål på hörna tog vi lägligt nog vår första seger 
mot Vasalund.
Final på Heden mot ännu ett duktigt danskt lag, AC 
Silkeborg. Det blev en mycket bra match från båda 
lagen, från start till slut. Avgörandet kom med fem 
min kvar, när vi fick en rättvist dömd straff. Den 
slogs in säkert, och vi redde ut den efterföljande 
forceringen för seger.

Bästa prestationen hittills
Aldrig har vi spelat så många matcher mot så bra 
motstånd under så kort tid, och dessutom kommit 
segrande ur på andra sidan. På en skala var detta 
det bästa vi har presterat – hittills.

Mats Nylén

F98 segrade i nordisk inbjudningsturnering

Fotograf: Åke Gradén
Vi hade mycket bra föräldrastöd under hela cupen. Så här glada blev 
man på sidlinjen när slutsignalen gick på finalen.

Fotograf: Annika Kock Laget med pokalen

Bakre raden: Joakim Bissmark, Leo Lundberg Lilliér
Mellersta raden: Filip Ciscar Sjöberg, Lowe Jellnor, Hugo Lilliér, David Söder, Tim Rudenstål

Främre raden: Carl Tinaeus Bursjö, Ian Rosander Bodén, Arvid Larsson, Elias (slutat), Alexander Bissmark
Saknas på bild: Alexander Melosso, Kalle Norrby

"Lilla Barcelona"

Ängby IF P06 Röd består av 20 härliga killar 
som har tränat en gång i veckan. Tack vare ett 
stort gäng engagerade ledare har vi fått till 
mycket bra träningar.
Det behövs lite ledare som förutom själva trä-
ningen kan hjälpa till med att knyta skor och 
blåsa på skrubbsår! Med hjälp av sjuåringens 
energi och glädje har dessa killar utvecklats 
fantastiskt som fotbollsspelare. Vi har haft för-
månen att få se en hel del smarta finter, vassa 
passningar och snygga mål!
 
Vi avslutade säsongen med att delta i vår för-
sta externa cup. En ny och lite pirrig upplevel-
se! Ösregn och blåst hindrade inte killarna från 
att kämpa på bra och inget värmer väl mer 
än att få en medalj efteråt? Vi ledare ser fram 
mot en ny säsong med dessa härliga killar!
 
Lena Fondelius

Vassa killar
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ANSLAGSTAVLAN

Norra Ängby Trädgårdsförening 
delade ut stipendie
På Ängbydagen den 25 augusti delade Norra Ängby 
Trädgårdsförening ut ett stipendie till våra ansvariga Knatte- och 
fotbollsskoleledare Anna Oljons och Sara Danielsson. 

Priset delades ut av deras ordförande Anna-Karin 
Ekholm. Motiveringen lyder " För att Anna och Sara med stort 
engagemang introducerar barn via lek och glädje in i fotbollens 
gemenskap". 

- Vi är mycket glada och stolta att Norra Ängby Trädgårdsförening 
vill stödja Ängby IF och uppmärksamma våra duktiga ledare Anna 
och Sara säger Ängby IF ordförande Fredrik Englund. Stort Grattis 
säger vi på Ängby IF.

Ärade läsare
Känner du för Ängby 
IF, kan Du/Ditt före-
tag sponsra fören-
ingen genom att 

sätta in ett bidrag på 
Ängby IF Bankgiro 
654-6337, märk 

talongen “Livlinan”

ÄNGBY IF:s
Herr- och damlagsspelare står för granförsäljningen i år.

Stöd Ängby IF köp 
Ängby-granen Grön och grann   

SÖKES
Ängby IF söker efter fler eldsjälar som vill 

hjälpa till i föreningen. 

Om du har frågor eller är intresserad av 
att hjälpa till kontakta 

kansli@angbyif.se

Julklappstips från Ängby IF nu finns det 
mössor och en hel del andra souvenirer 
att köpa på kansliet. Se hemsidan för 

pris och bilder.

Vi ställde upp med 5 lag i Hudic Cup, 3 lag gick 
vidare till A-slutspel och 2 till B-slutspel. Strålande 
insats och inställning av alla 5 lag som vi hade med 
i cupen.
 
Total var det 66 stycken lag som var med i P-02 
serien. 
 
Av Ängbys 5 lag kom Ängbys lag gul längst. Efter 
straffdrama i både kvart och semi tog vi sedan hem 
andraplatsen i finalen. Strålande insats av alla spe-
lare och ledare. 
 
Vi var 56 stycken som åkte iväg till Hudic, 44 spelare 
och 11 tränare.
Efter cupen tog vi "vår" buss hem med stop på MC 
där 56 hungriga, trötta men nöjda killar fick en god 
middag. Vi fortsatte sedan mot Norra Ängby med 
nöjda och glada killar.
 
Tror att alla inblandade var mycket nöjda med 
helgen och killarna skötte sig alldeles utmärkt, med 
stöttning vid matcher, bra lekar, och respekt mot 
varandra. Stort plus för det.
 
Vi tackar alla inblandade för er insats både på plan 
och utanför.
Hoppas vi kan upprepa detta även nästa år också!
 
/Tränarna i Ängby P-02

Ett av fem Ängby lag som deltog i Hudic Cup 
P-02 serien 14-16 juni tog hem Stora Silver

Få fart på försäljningen! 
Besöksbokning, Leadsinformation, 
Marknadsundersökningar, Kundträffar m.m

Välkommen!
070-3415610 • helena@connaction.se • www.connaction.se

Granförsäljning på Ängbytorg
Stöd Ängby IF - Kom och köp formklippta svenska 
handplockade granar av våra herr och damlagsspelare 
på Ängby Torg. 

Säljstart den första advent, 
söndag den 1 december kl 10-17. 
Andra advent lördag och söndag kl 10-17
Vardagar från den 13 december till den 23 december 
kl 16-20 (med reservation för slutförsäljning). 

Allt överskott går oavkortat 
till Ängby IF.
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Även denna säsong kunde vi välkomna nya spelare. 
Mycket roligt.
Sträng vinter igen, men vi tränade på inne och ute. 
För att få kvalitet lade vi några pass på uppvärmd 
plan och inomhus på Bosön.
Under våren matchade vi igång och testade lite olika 
saker. Vi gick segrande ur träningsmatcherna efter 
genomgående bra spel.

Två lag till slutspel – igen
I Elit gav en bra matchserie en sjätte plats. I div3 
togs seriesegern i sista omgången på målskillnad. 
Vi får tro att augustiträningslägret i Danmark bidrog 
till att vi igen gjorde en bra vårsäsong, men en ännu 
bättre höstsäsong. Som enda förening kvalificerade 
vi två lag för slutspel – igen, där vi gick till kvartsfi-
nal.

Seniorfotboll
Vi har fortsatt seniorspela i reservlagsserien, men 
en handfull spelare har även debuterat, och gjort 
mål, i A-laget. Hade vårt spelschema tillåtit så hade 
det blivit fler A-lagsmatcher – för dessa och andra 
spelare.

Cup och annat
Innan Sanktan spelade vi Future cup. Efter en serie 
jämna matcher mot några av nordens bästa lag stod 
vi med segerleende och pokal. Helgen därefter spe-
lade vi Nyköpings vårcup i en äldre klass där spelet 
också lovade gott.
Under sommaren spelade vi Örebrocupen med två 
lag i en äldre klass, trots få spelare. Det blev tuffa 
matcher, men roligt och lärorikt, på och utanför 
planen.

Under året har vi också hunnit med några aktivite-
ter vid sidan av fotbollen, till exempel Segwaypolo 
Zumba och boule.

Fortfarande ett av Stockholms bästa lag

Bakre raden: Sara Moberg, Sofia Edgren, Annika Kock, Marie Augustsson, Mats Nylén, Daniel Wiklund, Sofia Björklund, Helena Buhrgard, Amanda Persson
 Mellersta raden: Myra Bunner, Ella Wiklund, Tess Otterlund, Samira Davis, Felicia Strömgren, Isabella Kock, Frida Edström, Patricia Hellström, Ava Baghchesara, Ella Löfberg, Hedda Lundström, 

Ottilia Löfvendahl Främre raden: Emma Mattsson, Cornelia Gradén, Nora Karlsson Kazeem, Emma Nylén, Mickaela Stoker, Frida Hedkvist, Emmie Stoker, Klara Neumüller Broth, 
Johanna Ahlstrand, Greta Björklund, Linda Andersson

Vintersäsongen 2012/13 var en bra och rolig vinter 
med mycket fotbollsträning och cuper. Vi spelade 4 
inomhuscuper med en seger och 2 andraplatser och 
en kvartsfinal som resultat.

I april flydde vi vintern i Sverige och åkte till Barce-
lona för ett roligt träningsläger med hård och bra 
träning och mycket god mat och många skratt.

I juni spelade vi final i Ersan-cup men ett hårdsat-
sande Älvsjö var för dagen för bra och vi fick nöja 
oss med en andraplats.

I Sanktan spelade vi med ett lag i F14 elit och ett 
i div 3. I elit blandade vi mycket bra matcher med 
några mindre bra men säkrade plats i F15 elit när 
3 omgångar återstod. I div 3 serien säkrade vi 
seriesegern med 3 matcher kvar att spela och fick 
därigenom 2 lag i slutspel. I slutspelet gick vi all-in 
och satsade allt mot Boo som slutade 3a i elit. 
Satsningen höll nästan men vi förlorade med 2-3 i 

1/8-finalen. Det nykomponerade andralaget, med 
mest 00:or och några 01:or gjorde en heroisk insats i 
sin 1/8 mot Täby FC men förlorade klart.

I somras spelade vi en cup, Skadevi Cup i Skövde 
och hade 3 mycket roliga och trevliga dagar där 
vi blandade mycket bra spel med mindre bra på 
de, kvalitetsmässigt, ojämna gräsplanerna. Vi åkte 
ner med ett breddlag, 21 manna trupp, och bästa 
matchen var mot Husie som vi vann med 3-0, Husie 
som senare vann cupen. Detta var första cupen till-
sammans med 00:orna och erfarenheterna var bara 
goda, bra stämning och ambition i hela truppen.
Säsongen 2013 avslutades med en sen gratisinbju-
dan till Vendelsö Flickcup där vi till slut lyckades 
skrapa ihop lag med inlån av 2 00:or och 2 98:or. 
Cupen var en rolig avslutning på säsongen där den 
icke samspelta truppen ändock lyckades vinna mot 
ett blandat motstånd där bl.a. Hammarby och Tyresö 
besegrades innan bucklan kunde lyftas.

Vi ledare sammanfattar säsongen med 3 guld och 
3 silver i cuper och serier samt en räcka bra resultat 
mot hårdsatsande akademilag. Men minns framför 
allt alla härliga situationer som våra fantastiska 
tjejer, med sin träningsvilja, ambition, humör och 
jäklar-anamma, gett oss under säsongen. Stort tack 
tjejer!

Nu laddar vi mot nästa säsong där vi kommer att ha 
försäsongsläger i april, spela i F15 elit och F15 div 2 
samt spela Gothia Cup. Vi tränar hårt under vintern i 
ett samarbete med F00 och F01 men glömmer aldrig 
bort att det viktigaste med fotboll är att det skall 
vara roligt.

Är du 99a, 00a eller 01a som spelat fotboll några år 
och vill fortsätta att utvecklas och framförallt ha kul 
på fotbollsplan är du välkommen att komma förbi 
Ängby IP och prova på.

Ängby F99 och roligaste säsongen hittills

Bakre raden: Anna Ekdahl Roos, Anna Molnö, Emma Karlsson, Emma Tiberg, Frida Heulin
Mellersta raden: Andreas Winell, Stina Torell, Emmy Svensson, Jannica Åhlfeldt, Fredrika Bergström, Alva Eckersund, Carl Bergström

Främre raden: Emmie Robertini, Alice Wischer, Viktoria Silferplatz, Tea Winell, Hanna Bergström
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Efter den årliga vinterträningen var det äntligen dags 
att prova formen i FK Brommas vårcup i början av 
april. Det som förutom bra spel gjorde den helgen 
lite extra speciell var att mitt i cupen (lördag kväll!) 
så agerade tjejerna servitriser för att tjäna in extra 
pengar till laget. Guldstjärna!! 

Säsongen i Sanktan har bjudit på många spännande 
matcher och härligt go i laget. Mest minnesvärd var 
matchen mot Sollentuna FK, vilka vi alltid har haft 

svårt mot, men nu lyckades vi få allt att klaffa och 
vi vann till slut med klara 4-1! Andra riktiga höjd-
punkter är UNT-cupen i Uppsala och det fantastiska 
höstlägret som vi hade tillsammans med F01 i Stora 
Sundby.

Positivt är också att flera i laget tagit chansen att ut-
bilda sig till domare, detta har gjort att de växt både 
som personer och samtidigt har de fått ännu bättre 
blick för själva spelet. 

Vi har under året haft ett mycket bra sammarbete 
med F01 och F99, vilket har gjort att vi känner oss 
väl förberedda att ta steget upp till 11-manna nästa 
år. Detta tillsammans med de nya härliga tjejerna 
som tillkommit till laget gör att nästa år redan nu 
känns riktigt kittlande och spännande!

Janke Fjellner
Lagadministratör F00

Ängby bästa och skönaste tjejer!

Bakre raden: Kristoffer Andersson, Hanna Lienhart, Lilith Urbach, Vilma Bergström, Siri Krosness, Camilla Eliasson, Lisa Hellman, Vendela Nydén, 
Lina Fjellner, Linnea Andersson, Natalie, Kenneth Wielinder

Främre raden: Maya Samuelsson, Alice Beijmo, Ida Beimo, Hanna Brinck, Tove Wielinder, Liana Tekle, Felicia Sirén, Sara Danielsson

Under vintern har spelarna förutom enstaka inom-
husträningar haft en del löp- och fysträning utom-
hus. I februari spelades en inomhuscup i Kungsäng-
en och efter att ha förlorat ett spännande avgörande 
med straffar i striden om finalspel hamnade laget till 
slut på en tredjeplats.
 
Fotbollsåret började dock ”på riktigt” den sista mars 
med en två-dagars daycamp i Spånga. Trots kylan 
höll spelarna tempot och humöret uppe. En tränings-
match mot Lidingö avslutade campen.

I mitten av juni deltog laget i Rimbo cup. Cupen på-
gick under två dagar och slutade med en andrapla-
cering. Därefter togs ett välförtjänt sommaruppehåll.

Hösten inleddes med ett riktigt lyckat träningsläger 
i Stora Sundby tillsammans med F-00. Lägret hade 

allt man kan önska sig, bl a; bästa tänkbara väder, 
underbara omgivningar, hård träning, matchspel, 
fantastiska tränare, kämparglada och positiva 
spelare, hjälpsamma medföljande föräldrar, fina 
fotbollsplaner, bad, skratt och samarbetsövningar. 

Sanktan 2013 har gått bra. F-01 har deltagit med ett 
lag i den medelsvåra serien. De flesta matcher har 
slutat med vinst och laget har verkligen utvecklat sitt 
spel. Sista matchen är nu spelad och nästa säsong 
väntar niomannaspel. 

F-01 samarbetar mycket med F-00 och träningar 
genomförs ibland gemensamt. På träningarna är det 
som tidigare stort fokus på grundläggande teknik, 
passning/mottagningsövningar och matchliknande 
spelövningar. En sak som bevisar lagets stora 
intresse för fotboll och gemenskap är att samtliga 

spelare valt att delta i Svenska fotbollsakademins 
extraträningar, vilket är jätteroligt! Idag är det 15 
spelare i laget, men önskan finns att bli flera. Nya 
spelare är varmt välkomna! 

Snart är fotbollssäsongen slut (två cuper kvar) och 
tjejerna ska få sin säsongsavslutnings-aktivitet som 
förhoppningsvis ska få dom att känna belöning för 
sina fantastiska insatser under 2013. 

Vi föräldrar vill slutligen ge en STOR eloge till trä-
narna som ligger bakom lagets utveckling och bidrar 
till den fina gemenskap och goda kämparanda som 
finns bland våra spelare. 

TACK för denna säsong!

F01´s  föräldrar genom Jessica Klevfors

Ett duktigt lag med härlig gemenskap och kämparanda!

Bakre raden: Henrik Höök, Tilda Lindquist, Sara Höök, Ebba Björklund, Lovisa de Jounge, Filippa Johnsson, Hanna Linné, Frida Johnsson, Sofia Björklund
Främre raden: Sara Mahmod, Yrla Jakobsson, Frida Höök, Alice Klevfors, Elsa Josephson
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När detta skrivs har vi i Flickor 02 precis avslu-
tat matchdelen av säsongen 2013 med att spela 
Helenecupen i Rotebro. Under ett par soliga dagar 
spelade vi sex matcher på två dagar, och slutade 
efter flera spännande och jämna matcher på tredje-
platsen i b-slutspelet! Det var ett gäng glada tjejer 
som lämnade Skinnaråsens IP med bronsmedaljer 
runt halsen.

Men för att ta det från början: Precis som vi gjort 
de senaste åren, inledde vi vårsäsongen med att 
spela Flick-Kick off, en turnering som i år flyttat till 
FK Bromma-vallen. Efter ett jämnt gruppspel på 
lördagen, slutade vi som grupptvåa och spelade 
kvartsfinal på söndagen. Tjejerna kämpade och i 

kvartsfinalmatchen blev Enskede för svåra, men 
cupen var absolut en inledning på säsongen som 
gav mersmak!

I Sanktan deltog vi med två lag i medelserien och vi 
blandade lagen inför varje omgång. Några gånger 
krockade matcherna eller låg tätt inpå varandra, och 
då fick vi bra hjälp av spelare från Ängbys F03:or. Det 
har blivit många matcher och det har också visat sig 
på våra tjejers utveckling. Speltempot har blivit hö-
gre och positionerna hittas bättre och bättre. Tjejer-
na visar också stor kämpaglöd och vilja i matcherna. 
Oavsett om vi leder eller ligger under, fortsätter alla 
kämpa hela vägen till slutsignalen. Vi har kommit 
tillbaka från underlägen vid flera tillfällen.  

Precis som förra året inledde vi höstsäsongen med 
ett helgläger i mitten av augusti i Sala. Det var 
mycket fotboll, minigolf, bad och härlig gemenskap! 
Vi avslutade lägret med en träningsmatch mot Sala 
FF:s 02:or. Matchen var jämn och slutade också 
oavgjort, 1-1.

Nya fotbollstjejer är förstås välkomna till oss i F02. 
Kontaktuppgifter och lite mer info finns på Ängby 
IF:s hemsida.

Stort tack till alla spelare och föräldrar för ett härligt 
fotbollsår med Ängbys Flickor 02!

Ett gäng glada tjejer!

Bakre raden: Lovisa Fjellner, Ella Schönbeck, Charlotte Andersen, Rebecca Halvarsson, Klara Olcén
Mellersta raden: Ulf Österberg, Ylva Österberg, Tyra Sjölander, Greta Kihlberg, Linnea Klingberg, Amanda Sabel, Ida Österberg, Felicia Stålgren, Mikaela Fritzdorf, 

Alma Ranefall, Tommy Andersson, Maria Stålgren Främre raden: Carolina Löfgren, Lisa Sånemyr, Stina Lindgren, Kajsa Ransmyr, Josefin Norlund

2013 var det första året som våra fantastiska fot-
bollstjejer i  Ängbys F03 spelade 7-mannalag.  Vi 
tjuvstartade redan förra hösten i Helenecupen att 
spela 7- mannaspel. Under hösten tränade vi utom-
hus ända tills snön föll i slutet på november. Sedan 
fick vi vänta ganska länge innan snön försvann igen 
på Ängby IP, den sista snön hackades loss av föräld-
rarna. Vi kom igång 2013 med träningar på onsdagar 
och söndagar, så småningom blev det också matcher 
i Sanktan. Vi har haft två lag igång även denna 
säsong- Stars och Saints, i serier för medelnivå. 
Under våren var det ibland tufft motstånd. Vi vände 
dock trenden under höstens matcher. Under hösten 
mötte vi lag som kanske var bättre än vi, men vår 
kämparglöd och goda stämning i lagen gjorde att vi 

vann flera svåra matcher.Efter sommaruppehållet tog 
vi också stora utvecklingsteg (placeringar,passningar, 
skott) som bidrog till en stark avslutning. 

I juni hade vi en dag med fotografering/pizzalunch/ 
teknikträning/match mot mammorna - mycket upp-
skattat av alla! Vi tog vår första pokal när vi deltog 
i Hässelby cupen i augusti. Båda lagen kom till slut-
spel.  Stars slog ut Saints i semifinalen och  därefter 
vann Stars B-finalen. 

Under året har vi också börjat med extra träning av 
tjejernas knä. knäkontrollen bidrar till att minska 
framtida knäskador. Vi ledare har haft utvecklings-
samtal  under hösten med tjejerna så att vi kan 

förbättra oss, både som lag och individuellt.

Vi har haft förmånen att välkomna några nya tjejer 
till laget, som gör att vi har nästan 25 stycken för-
väntansfulla fotbollstjejer som längtar till nästa års 
träningar och matcher. 

Björn, Johan, Torbjörn och Pelle tackar alla tjejer för 
ett mycket bra fotbollsår 2013.

Ängbys brudar tackar och bugar 
- säsongen var bra- tack ska ni ha!

Bakre raden: Björn Ahlström, Per Westin, Amanda Halvarsson, Embla Lagerstrand, Etta Jägestedt, Michaela Werbes, Sofia Pellegrini, Filipppa Gadstam, Lova Strimbold, Johan Edlund, 
Torbjörn Wiberg Mellersta raden: Wilma Aldén, Ebba Hamrin, Tilda Åhl, Alice Zotterman, Anna Mähler, Alice Fritshammar, Molly Barenthein, Sandra Ahlström

Främre raden: Emma Wallander, Emelie Ohlsson, Agnes Molnö, Nicole Tisljarec, Moa Westin, Johanna Wiberg, Maja Isaksson
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Det finns några trappsteg i fotbollen och under hösten tog 
laget steget in i 7 manna fotbollen. Större plan, resultat och 
slutspel var nyheter som alla 18 tjejerna uppskattade. 
Spelet flöt på bra och det märks att vi under säsongen gått 
upp till två träningar i veckan. Alla spelare har utvecklats 
individuellt och i gruppen vilket är roligt.
Några av våra spelare fick möjligheten att vara "Player Escort" 
till herrlandslaget och det blev en oförglömlig kväll på Friends 
Arena. Tillsammans med F05, P04 och P05 marscherade 
tjejerna in med Zlatan & co. Under 2014 skall vi åka på en 
övernattningscup vilket är en stor snackis redan! 
 
Vi tar emot nya spelare!
Se vår hemsida www.angbyif.se/f04 för info 
om kontaktuppgifter. 

Thomas Björkman

Hej då 5 manna 
och välkommen 
7 manna! 

Bakre raden: Thomas Björkman, Alice Haglund, Emma Björkman, Dick Andersson, Alice Fritzhammar, Ebba Brockert
Roger Malmhake Mellersta raden: Rebecca Wissmar, Klara Sörensen, Alice Wennerblom, Sofia Forslund, 

Nabila Sundman, Signe Lundén, Emilia Malmhake Främre raden: Tyra Brunius, Iris Blomberg, Julia Falkman, 
Elin Ekdahl Roos Saknas på bilden: Julia Lundkvist, Elise Bergström, Patrik Lundén, Mats Brockert

Bakre raden: Ulf Tillander, Ingrid Forsberg, Caroline Rehme, Sophia Bohlin, Nora Wulff, Jan Sträng, Ella Widman, 
Nåmi Stemme, Johanna Johansson, Ida Eliasson, Daniel Bergqvist Främre raden: Astrid Krautmeyer, Emy Haga

Moa-Linnéa Tillander, Emma Granér, Klara Brockert, Minna Sträng Saknas på bilden: Yaya Härneskog, Elin Sahlin, 
Elsa Brogren, Elsa Snellman, Emma Wallmark, Greta Paulsson, Hannah Envall, Hilda Marcusson, Jenny Egnell, 

Lova Ressman, Märta Welwert Sköld, Selma Lönn, Vera Wielinder

Det som utmärker Ängbys F05 är ett kämpande utöver det 
vanliga och att vi är bra på att göra mål. 
Vi har tre lag i Sanktan i år och vi har blandat i lagen så att 
alla fått spela med alla. Vi spelar offensivt med många som 
gillar att anfalla. Vi har vunnit många av våra matcher men 
även provat på att spela oavgjort och förlora några matcher.  
Det vi har satsat på i år är att alltid vara först på bollen och 
vinna närkamperna och det har vi lyckats väldigt bra med. Det 
är flera gånger vi legat under i halvlek och sedan vänt match-
erna mot slutet på ren kämpainsats.
Nämnas bör även våra målvakter - de flesta av tjejerna har 
provat att stå i mål och alla gjort det fantastiskt bra. Vi har 
flera gånger efter matcher fått höra från motståndarnas trä-
nare att vi har fantastiska målvakter.
Jag vill också passa på och tacka våra ungdomstränare Sara, 
Tova och Vendela från F00 som har inspirerat tjejerna i F05 
mycket
Jag vill avsluta med vår ramsa som vi tackar motståndarna 
med som förutom orden även innehåller koreografi med arm 
och höftrörelser…
Ängbys brudar tackar och bugar Oh! Ah! Cha-cha-cha!
//Tränarna  F05 genom Jan Sträng

F05 En fantastisk 
kämpainsats och 
många mål

I  våras, söndagen den 21/4 startade det här fotbollsgänget 
sin säsong. Det var ett 50-tal tjejer och 1 ledare anmälda när 
vi drog igång laget. Den ekvationen såg omöjligt ut, men 
tack vare vår driftiga Mattias, som startade upp helt på egen 
hand, var vi snart många fler ledare. Nu vid säsongens slut 
kan vi räkna 11 ledare som alternerat på träningarna och vi 
har fortfarande 36 pigga fotbollstjejer kvar . Vi har haft totalt 
22 träningar, 20 söndagar (kl 17-18 på konstgräset) och 2 
torsdagar (samma tid på lilla grusplanen). Torsdagarna var på 
försök och var inte så välbesökta som söndagarna. Tränare var 
det inte heller alltid så lätt att få ihop så där mitt i veckan, så 
i höst har vi nöjt oss med söndagsträningen. Som mest har 
vi haft 34 tjejer på träning och den sista söndagen i  juni  var 
det 8 ivriga fotbollsspelare på plats, men snittet ligger på 25 
spelare. Tjejerna har utvecklats enormt denna säsong. Det har 
varit så roligt att se! Söndagen den 6 oktober körde vi säsong-
ens sista träning och 25 spelare hade vi  denna soliga ljumma 
oktoberkväll. Det var uppvärmning och sen träningsmatch för 
hela slanten. Efter träningen avslutade vi med varm saft, bul-
lar & pepparkakor. Nu tar vi paus över vintern, men kommer 
tillbaka med nya krafter i vår igen. Då ska det bli spännande 
att få börja spela matcher. Vi syns snart igen!

Ledarna F06

Våra härliga 
fotbollstjejer F06

Bakre raden: Cia Lundin, Sanna Östmark, Stella Lundin, Norah Lindegård, Vega Östmark, Amanda Mesfun, Ebba Quiding, Julia 
Ahnegård, Johanna Pihl, Matilda Svenberg, Elvira Nilsson, Markus Feldt, Henrik Struwe, Angelo Capone, Johan Cederlund 3:e raden: 
Wera Augustison, Frida Klahr, Alice Sånemyr, Julia Hubendick, Freja Jonasson, Julia Hofmann, Sara Hiller Capone, Hedda Skärblom, 

Ellen Eriksson, Yasmin Sundman, Stella Ribbing 2:a raden: Filippa Emanuelsson, Julia Cederlund, Isabelle Björklöf, Selma Norlin, Ebba 
Åhl, Lisa Feldt, Sara Egnell, Noemi Alexandersson Främre raden: Hilma Bolmstrand, Tove Lundberg, Carla Struwe, Florence Wannfors, 

Jennifer Lingmerth, Emilia Stjernström

Vill du synas här med ditt företag i december 2014 
Inga problem, kontakta kansliet! Mail: kansli@angbyif.se

Försvinner aldrig snön…….på vår fotbollsplan på Ängby IP? Den frågan var högaktuell när säsongens första fotbollsmatch skulle spelas i mitten av april.  Vi fick vi helt 
enkelt hjälpa vårsolen att töa bort snön med hjälp av spadar, hackor och snöskyfflar.  Tack till alla medlemmar som vallfärdade till IP och hjälpte till att skyffla bort 
snön som gjorde det möjligt att matchen kunde spelas på utsatt tid. /Mari Friberg
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Innebandysektionen har ordet:
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Vill du bli medlem eller veta mer om Ängby IF, 
besök vår hemsida www.angbyif.se

eller maila kansli@angbyif.se

Innebandysektionen har lag i åldersgrupperna 07 – 99 och ett seniorlag herr. 
Inför säsongstarten är vi totalt 220 pojkar, 50 flickor och 20 seniorspelare. Vi 
har 9 lag anmälda till seriespel. 
Året har varit tufft för våra två äldsta ungdomslag, strax efter slutspelet 
i våras valde P-99 att lägga ner sitt lag. Det var givetvis ett svårt beslut 
framförallt för att om de höll ut ytterligare ett år hade det varit möjligt att 
överföra spelarna till vårt seniorlag. Ett av syftena med att ha ett seniorlag i 
seriespel är att visa våra ungdomar att det finns möjlighet att fortsätta med 
innebandy även högre upp i åldrarna. 
Säsongen 2013/14 hade knappt hunnit börja innan P-00 valde att dra sig 
ur serien och avveckla laget, de spelare som ville fortsätta lyckades man 
överföra till AIKs 00 lag. 

Det finns nog inte något entydigt svar till varför vi har det svårt att behålla 
våra äldre ungdomslag men en starkt bidragande orsak är vår avsaknad 
av drägliga träningstider i ändamålsenliga hallar. Inför hösten fick Ängby IF 
minst sagt en bedrövlig tilldelning av halltider. Huvuddelen av våra trä-
ningspass sker i små gymnastiksalar där den främsta utmaningen är att 
undvika att fastna med bollen i ribbstolarna i stället för att utveckla tekniken 
i realistiska matchscenarion. Vi i sektionen har arbetat hårt med att försöka 
lösa den akuta situationen bland annat har vi hyrt in i oss i privathallar samt 
ägnat mycket tid att i både skrift och möten försöka få gehör hos berörda 
politiker och förvaltningar. Det tråkiga är att det sker på bekostnad av den tid 
och energi som man önskar att lägga på den rent sportsliga utvecklingen av 
innebandysektionen.

Bortsett vår besvärliga situation med träningstider har vi många positiva 
händelser att väga upp med. I år startade vi innebandyskolan för pojkar och 
flickor födda -07. Intresset hos pojkarna var så stort att de fick delas upp i två 
lag. Ett som tränar på lördagar i Abrahamsbergsskolan och det andra på sön-
dagar i Blackebergsskolan. På flicksidan var tyvärr intresset inte lika påtag-
ligt.  Endast fyra anmälningar kom in vilket var dessvärre för få för att starta 
ett nytt lag. De blev istället erbjudna att träna med de något äldre -06:orna.

Inför 2014 ser vi fram emot att få träningstider i de nybyggda idrottshallarna 
vid Stora Mossen. Vi  håller tummarna att  hallarna inte försenas igen utan 
att de kan invigas till årsskiftet vilket är senaste beskedet från idrottsförvalt-
ningen. 
Under året hoppas vi få in representanter från våra nya -07 tränare i gemen-
skapen kring sektionsarbetet.  Vi skall även se över utbildningsnivån hos våra 
tränare och utifrån behov planera in och genomföra utbildningar i de steg 
som Innebandyförbundet/ Sisu tillhandahåller. 

Vi hoppas på en bra säsong med mycket matcher och utvecklande tränings-
pass samt inte minst viktigt att vi ska känna ett glödande engagemang och 
glädje för att spela innebandy.

Erik Torstensson
Innebandysektionen

P01 kör i höst o vinter vidare med samma starka 22 
mannatrupp som vi slutade förra säsongen med. Kul att 
så många fortsätter att spela - det är vi både glada och 
stolta över. Vi spelar vidare i serie med ett svårlag och 
ett lättlag. Träningar två dagar i veckan för att slipa vårat 
spel.
 
Hälsar - Ledarna genom Niklas Perlind

Vi kör på!

Bakre raden: Johan, Johan, Daniel, Erik, Kalle
Främre raden: Otte, Hugo, Anton, Albin, Tim, Gustav

Liggande: Gustav, Martin

P02´s fantastiska innebandygäng består idag av cirka 35 
aktiva spelare. Laget tränar två gånger i veckan i Beck-
ombergahallen och backas upp av engagerade tränare 
och lag-ledare.

I år har vi två lag i P02-serien och matcherna har hittills 
varit framgångsrika. Mestadels segrar, men också några 
mer jämna matcher inklusive någon enstaka förlust. 

Utöver detta är vi med och stödjer P01 med spelare, vid 
behov, i deras serie. 

Huvuddelen av spelarna började träna för fem år sedan. 
Då var det nästan 70 småkillar som tränade och spelade 
i Blackebergsskolan. Sedan dess har några fallit ifrån och 
andra kommit till men lagandan och gemenskapen är 
stark efter dessa år. 

Laget har verkligen utvecklats under dessa år. Från att ha 
”spelat/jagat boll i klunga” till att nu spela som ett lag 
där alla vet vad som krävs av dem beroende av vilken 
po-sition de spelar på. Fokus för denna säsong är att hitta 
rätt position för respektive spe-lare samt att höja kvali-
teten ytterligare i alla moment, så som passningsspel, 
tempo och tuffhet.

Alla som har sett en P02-match har sett med vilken 
entusiasm och energi dessa killar springer, dribblar, 
passar och skjuter oavsett om det går bra eller dåligt. 
Den passion som killarna visar sprider energi till både 
tränare och åskådare!

Så vare sig ni sett dem spela eller inte, Välkomna hit!

Stark gemenskap

Bakre raden: Mats Brockert (Coach), Gustav Johansson, Ulf Söderman (Coach), William Erlandsson, August Sjöstrand, 
Gustav Fohlstedt, Victor Blix, Oscar Friberg, Alexander Brockert, Fredrik Englund (Coach), Morgan Åkerblom (Coach)

Mellersta raden: Fredrik Eliasson (Coach), Andreas Linné, Felix Wennerstein, Samuel Oreland, Karl Rydåker, 
Samuel Olsson, Nils Kullman, Marcus Englund, Mourice Åkerblom, Erik Meyer, Hjalmar Eliasson, Jacob Elg, 

Marcus Lejon – Göransson.
Främre raden: Alvar Engström, Jonathan Möller, Pelle Söderman, William Hallqvist, Joel Hellman, Fredrik Åström, 

Christian Chamoun.
Liggande: Victor Grip och William Walger
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Vi är ett gäng på cirka 20 killar som tränar 2 gånger i 
veckan. Vi spelar match varje helg i mitt i cupen
och vi har mycket skoj. 

Vi har tränat ihop i fem, sex år och förra året gick det 
riktigt bra i serien.

Vi är alltid lite trögstartade på hösten då det flesta 
också spelar fotboll i Ängby  och därför kommer vi 
igång ganska sent med innebandy träningen men vi är 
alltid starka på vårsäsongen med många härliga segrar. 

En match som alla minns är när vi låg under med 0-6 i 
halvlek men vände och vann med 7-6. I år har vi också 
fått en del nya spelare som vi hälsar välkomna.

Tränarna i P03

På våren är vi 
som starkast!

Vi är 16 glada killar som tränar innebandy torsdagar 
(Norra Ängby Skola) och lördagar (Abrahamsbergssko-
lan). Hallarna vi kör i är vanliga skolsalar men i januari 
ser vi fram emot att få en träningstid i nybyggda Stora 
Mossens idrottshallar - det skall bli skönt att få sträcka 
ut ordentligt.

I år spelar vi första säsongen med riktigt seriespel där 
matcherna går på fullstor plan 20 x 40 m. Man spelar 
med 5 utespelare + målvakt. Trots vår ovana att spela 
på fullstor plan har vi trots det vunnit alla våra matcher 
hittills. 

Laget tränas av Erik Torstensson, Tom Westerlind och 
Per Runesson.

Vi ser fram emot 
Stora mossen

Bakre raden: Per Runesson, Kalle Runesson, Gustav Kysela, Jakob Serrander, Axel Olsson, Max Wahlgren, 
Gustav Wärme, Erik Torstensson

Främre raden: Johan von Arronet, Rasmus Wennerstein, Max Torstensson, Isak Wahlbom Klarby , Marcus Böhlmark
Liggande: Edvin Lundsten 

En rolig och spännande höst är till snart ända för 
Pojkar-06. Under höstens träningar har det varit en hel 
del lek, mycket skratt och en del bus. 

Vi började i Oktober med 40 killar, vissa nya men 
många som spelar andra året. När första delen av 
säsongen snart är slut dribblar, passar, spelar match och 
målgestikulerar vi varje söndag i Blackebergsskolans 
gympahall. 

Intresset och engagemanget är stort och det tycker vi 
är jättekul och något som bådar gott inför framtiden. 
Tränarstaben kan bara hoppas att intresset är fortsatt 
stort även nästa år och hälsar alla härliga ungar 
välkomna tillbaka.

/Tränarna

Många skratt och 
även lite bus

Ängby pojkar -05 är ett spelglatt gäng på 40 grabbar 
som gärna spelar innebandy på träning och deltar i 
cuper samt serie-spel.  

Våra killar vill alla skjuta mål – helst hela tiden, så vi 
satsar mycket på att lära dom passningsspel och 
positioner i laget som vi fortfarande roterar.

Tränarna
Lagledare/tränare: Erik Fohlstedt, Carina  Nordqvist, 
Fredrik Meyer, Johan Sydvander och Ulf Alexandersson. 
(saknas på bilden)

Spelglada killar 
som vill göra mål

Bakre raden: Hugo Zerne, David Ahnve, Viktor Meyer, Gordon Sundström, Rasmus Tengdin, Joel Sand, Teodor Opitz, 
Leo Strömqvist, Hugo Maseroni, Marcus Nyström Mellersta raden: Lucas Alexandersson, Vincent  Walger, Samuel  Soler, 

Isak Säfverblad, Alexander Adelman, Axel Nygård, Nicklas Dahlén, Hugo Wierup, Mio Åkerblom
Främre raden: Melvin Wilston, Markus Hartman, Viggo Pontander, Leo Kleist, Joakim Boström, Oscar Hubendick , 

Christoffer Nordqvist, Melvin Åkerblom, Filip Sundström Liggande:  Joel Engström
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Pojkar 07:s lördagsgäng (Lag vit) har varit igång sedan 
i november och det är fullt drag på verksamheten. Nya 
innebandykillar strömmar till träningen i Abrahams-
bergskolan vilket vi tränare tar som ett gott betyg – vi 
är nu cirka 25 barn.

Den största utmaningen är att hitta på kreativa och 
varierande övningar då sexåringar tenderar att tröttna 
fort. Men det kämpar tränarstaben hårt med och vi 
tycker att barnen bara på en handfull träningstillfäl-
len utvecklats riktigt bra. Passningarna börjar sitta, de 
höga klubborna blir allt färre, dribblandet mellan koner 
går galant och skotten tenderar att öka i hårdhet och 
precision. Dessutom är det imponerande bra flyt på 
matchspelandet mot slutet av varje träning.

Målet med verksamheten är förstås att barnen ska ha 
väldigt roligt samt att de får en skopa god motion . Och 
i förlängningen att de utvecklas med klubba och boll till 
riktigt stabila innebandyspelare!

Tränarna P07 Lag vit

Passningarna 
börjar sitta

Bakre raden: Simon Douglas, Jonas Grytberg, Robert Karlsson, Carl Sundell, Caspar Opitz 
Mellersta raden: Gustav Söderberg, Elton Douglas Mungenast, Oliver Flobecker, Jonathan Lotker, Tim Lönn-Peters, 

Gustav Rahlén, Joar Adolfsson, Yassine Trik 
Främre raden: Ramus, Malte Krey, Olle Tholén, Axel Thulin, Oskar Jarde, Adam Casserdahl, Axel Grytberg, Viktor Wedin

Sebastian Malm, Oscar Trobäck Sundell, Fabian Opitz (sittande) 

SVART

Flickor 99 har spelat innebandy i 8 år. Vi spelar mot 1 år 
äldre tjejer i division F98 2B. Förra året slutade vi tvåa i 
serien efter en fantastiskt säsong och fick en gratis plats 
i slutspelet. 

Vår ambition i år är att göra om bedriften från förra 
året. Tjejerna spelar en offensiv innebandy men är 
även väldigt duktiga i defensiven. 

Vårt mål är även att spela minst en innebandyturnering 
under vintern 2013/våren 2014

Gillis Werner

Bakre raden: Fredrika Bergström, Emmy Svensson, Anna Molnö, Lovisa Wener, Stina Torell, Alva Eckersund
Mellersta raden: Jannica Åhlfeldt, Alice Wischer, Tea Winell, Hanna Bergström  

Liggande: Corinne Cotteverte
Lagledare: Gillis Wener

Ambitionsnivån
är hög

Det senaste tillskottet i Ängby IF:s innebandysektion är 
pojkar födda -07. Under hösten drog vi igång de första 
träningarna, och med över 30 killar i gruppen, överfulla 
av energi, har vi onekligen intentiva söndagseftermid-
dagar. Efter några veckor börjar vi små smått lära känna 
varandra och det är verkligen ett roligt gäng. Vi tränar 
enkla passnings-, dribblings-, och skott-övningar - och 
avslutar naturligtvis med tvåmål. 

Många är väldigt spelskickliga och trots sin unga ålder 
har de en helt fantastisk klubbteknik och bollbehand-
ling. En varning utfärdas härmed; det är framtida 
stjärnor hela gänget!
 
Undertecknas av de stolta tränarna Daniel, Jens, 
Jerry och Micael

Hela gänget är  
framtida stjärnor

Vi är inne på andra säsongen av innebandyträning för 
flickor födda 04 och 05. Det är ett härligt gäng glada 
tjejer, som i år spelar matcher för första gången. Det är 
seriespel för F04 som gäller, superkul!! 

De stora segrarna har lyst med sin frånvaro än så 
länge, vi märker av att vi möter tjejer som har tränat 
lite längre och är mer vana vid matchspel, men det ser 
bättre och bättre ut för varje gång så snart smäller det!! 

Just nu har vi träning en gång i veckan  och matcher 
på lördagar med Ärvingehallen i Kista som hemmahall. 
Vi vill gärna bli fler spelare inom bägge ålderskatego-
rierna, för att så småningom kunna bryta upp det till ett 
04 och ett 05 lag. Kom gärna ner och pröva på en trä-
ning, klubba och inomhusskor är det enda som behövs! 
Välkomna till Blackebergsskolan på söndagar 16-17, det 
är bara att dyka upp eller kontakta ansvarig tränare, 
gunilla.brogren@iterio.se

Tränarna Gunilla, Lasse och Mattias

Ett härligt gäng 
glada tjejer

Bakre raden: Ebba Brockert, Elin Sahlin, Lova Ressman, Sonja Möller, Selma Lönn, Hilda Marcusson, Thea Struwe, 
Klara Brockert, Mattias Wulff

Främre raden: Lasse Lönn, Linnea Andersson, Yaya Härneskog, Minna Sträng, Nora Wulff, Elsa Brogren, Gunilla Brogren
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VASA Kem-Skrädderi & Skoservice
Kostym,Kappa,Dräkt eller Rock 145 kr/st

10 st skjortor 150 kr
OBS! Gäller vid inlämning av 1 kostym el. 2 byxor

Långskeppsg.1, 168 53 Bromma Tel: 08-870810, 073-7879254

Konsulttjänster inom affärs- och internkommunikation, 
marknadsföring och försäljning, interimschefsuppdrag.

www.fribergkommunikation.se

En varm & härlig sommar har tyvärr sina
 nackdelar, slitna toppar. 

Tycker ni som vi att det är dags för en 
hår-renovering inför hösten & vintern!

Välkomna att boka er tid på vår online bokning eller 
slå en signal till oss på salongen.

 

Är du som läser en positiv & erfaren frisör ute 
efter ett jobb, slå gärna en signal du 

också så pratar vi mer!
 

Vi på salongen önskar er alla en mysig höst & 
hoppas att vi ses snart!
/Tjejerna på Stubben

 Multrågatan 130 • www.stubben.nu • 08-376 379
Salong Stubben & Co

I år har vi dragit igång träningen för flickor födda 06 
och 07. Redan förra året var det ett gäng 06:or som 
smygstartade, men nu kommer de att bilda ett eget lag 
tillsammans med de som är födda 07. 

Vi tränar en gång i veckan och vi kommer spela 
matcher i minicupen vid några tillfällen under vintern. 

Vi behöver fler spelare inom bägge ålderskatego-
rierna så kom gärna och pröva en träning, klubba och 
inomhusskor är det enda som behövs! Välkomna till 
Blackebergsskolan på söndagar 16-17 eller kontakta 
per.runesson@ericsson.com
Tränare Per och Calle

Nu är vi igång 
på riktigt

Bakre raden: Calle, Ellen Johanna, Amanda, Ingrid, Per
Mellersta raden: Wilma, Adina, Märta

Liggande: Anna, Astrid

EFtERLYSNING
P-03 fotboll och 
innebandy söker nya spelare
Kontakta Peter på mail: peter.hamnstrom@aexp.com

F-01
Vi blickar framåt mot kommande tider och spel 

med 11-mannalag! Vi söker därför fler spelare. 

Vi är idag ca 15 stycken fotbollstjejer som har 

bra sammanhållning och en positiv laganda. 

Vi tränar tillsammans 2 ggr i veckan. Vi är ett 

breddlag och tränarnas ambition är att anpassa 

träningarna så att alla tjejer kan utvecklas efter 

sin egen förmåga. Utöver träningarna ordnas 

diverse andra aktiviteter för att ytterligare 

stärka sammanhållning och laganda. Dessa 

aktiviteter står lagets Eventgrupp för.

Kontakta Henrik Höök, 070-7985916

P-01 söker spelare både till vårt 
satsande lag i högsta serien i 
division 3 men även till vårt 
breddlag i division 5. Det finns 
även plats för dig som vill satsa 
som målvakt. Välkommen!

Maila: 
daniel.hallqvist@safemind.se

F-05 fotboll söker fler 

spelare

Kontakt Jan Sträng. 

Mail: jan.strang@telia.com

F-00 Spela med oss!
Vi söker fler spelare som vill utvecklas tillsammans med oss. Hör av dig till någon av tränarna eller kom helt enkelt ned på en träning och prova en gång. Välkommen!

Kristoffer Andersson 0700012810 kristoffer.toffe.andersson@gmail.comJoakim Beijmo 0732572536 jbeijmo@hotmail.com
Kenneth Weilinder 0725527250 kenneth_wielinder@hotmail.com

F04 fotboll
Vi tar emot nya spelare!Se vår hemsida www.angbyif.se/f04 för info. 



Din personliga matbutik
Öppettider

Mån-Fre 8-21
Lör-Sön 9-21

Telefon 08-37 65 90
Vultejusvägen 29, BROMMA

www.hemkop.se/Butiker/Hemkop-Angby-Torg


