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Verksamhetsberättelse för fotbollssektionen säsongen 2014 
 
Fotbollssektionen har haft en uppdelning i 5 manna, 7 manna, 9 manna och 11 manna 
fotboll under säsongen 2014.  
 
Fotbollssektionen har under innevarande säsong ökat sitt underlag med aktiva spelare och 
ledare och i skrivande stund är vi nu ca 900 spelare och 200 ledare. Ängby IF har haft 56 lag 
i fotbollens seriespel under 2014 vilket är nytt rekord. Knatteskolan har ökat med sina 174 
deltagare och fotbollsskolan var över 330 deltagare.  
 
Seniorlagen 
Damerna spelade som nykomlingar i division 3 och slutade på en fin femte plats som kunde 
ha varit en andraplats då serien var mycket jämn.  
 
Herrarna spelade i division 4 och slutade på en fin andra plats vilket innebar kval till division 
3. Kvalet blev tufft och vi siktar in oss på division 4 under 2015.  
 
Nytt för i år är att vi även startade upp ett veteranlag öppet för alla våra vuxna medlemmar 
över 35 år. Veteranlaget deltog även i seriespelet. 
 
Barn och ungdomslagen 
2013 års nyhet att införa 9 manna spel för 13 åringar föll väl ut men till 2014 ändrades en 
del gällande planens storlek och mål. 2014 spelade man med 7 manna mål samt på en 
något smalare plan. Från 2015 införs även 9 manna för 12 åringar. 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 bollkontakt än i 11 manna. Fler av våra lag har under säsongen presterat många fina 
matcher, anordnat egna cuper och varit runt och spelat i många roliga cuper. Lagen har 
representerat oss i Gothia cup, Hudik Cup, Aroscupen, Rimbocupen mm. 
 
Domare 
Tidig vår anordnades med hjälp av Stockholm Fotbollsförbund en domarutbildning för 40 
Ängby ungdomar, tjejer och killar födda 99, 00 och 01 och alla är aktiva fotbollsspelare i 
Ängby IF. Målet var att få behörighet att döma 5 och 7 manna matcher. De 40 utbildade 
ungdomarna dömt alla 5 och 7 mannamatcherna på Ängby IP under året. Återkopplingen 
från övriga 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.  
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Anläggning 
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. Under sommaren byggdes en ny 7 manna konstgräsplan på 11 manna gruset 
och vilken succé det har varit under hösten. Spontanspelet på den nya planen har varit 
omfattande och är mycket glädjande.  
 
Caféverksamheten har flyttats till området mellan planerna på IP och fått en fin veranda 
och läktare med hjälp av våra engagerade medlemmar. Materialcontainern som tidigare 
stod utanför klubbhuset har flyttats till ytan bakom vår cafévagn. 

Föreningen för också en dialog med Stockholms kommun för att få till ett beslut om att 
lägga mer konstgräs på lilla grusplanen på Ängby IP och vår förhoppning är att vi kan 
komma överens under vintern och anlägga mer grönyta under 2015.  
 
Fotbollsskolan 
Fotbollsskolan 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 över 330 barn och ungdomar ledda av över 55 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.  
 
Knatteskolan 
Knatteskolan blev återigen en succé och antalet deltagare var 172 tjejer och killar födda 08 
och 09. Träningarna/leken genomfördes 8 gånger på våren och 8 på hösten. Knatteskolan 
genomfördes på tisdagar och lördagar då Ängby 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 och har gjort 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 09 och var med i årets 
knatteskola kommer att fortsätta med knatteskola även nästa år med nya kompisar födda 
09 så glöm inte bort att anmäla er.  
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