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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FOTBOLLSSEKTIONEN 

Fotbollssäsongen 2015 

 

Under säsongen 2015 deltog så här många lag i seriespel.: 

- Senior   3 lag  Dam, herr och herr veteran 

- Ungdom 13-19 år  19 lag 9 och 11-manna 

- Barn 8-12 år  34 lag 5, 7 och 9-manna 

 

Januari – Mars 

Under försäsongen bedrivs det organiserade plusträningar med instruktörer från Svenska 

fotbollsakademin, SVFA, i Åkeshovshallen på söndagar. Deltagarna vid dessa tillfällen var 

både flickor och pojkar födda 2005 och äldre.  

 

April – Juni 

Knatteskolan startade i april och  

intresset var större än någonsin  

tidigare. Totalt under året var det  

nästan 200 anmälda i knatteskolan  

och som i år riktade sig till  

barn födda 2009 och 2010. Ledare  

för knatteskolan var ungdoms- 

spelare i Ängby IF. Nytt för i  

år var att en del av knatteskolan  

bestod av spel med innebandysarg 

för att bollen ska vara kvar i spel  

hela tiden. 

 

Spel med sarg fick även våra yngsta grupper, F/P08, testa på och vid några tillfällen hade de 

även matchsammandrag där de spelade matcherna mot varandra under några timmar. 

Sommarfotbollsskolan genomfördes under vecka 25 och vecka 26 och då under fyra dagar 

båda veckorna. Totalt så var det nästan 250 spelare på dessa två veckor och nästan 40 

ungdomsledare.  

 

SVFA hade en sommarcamp på Ängby IP i tre dagar vecka 26 där det var nästan 60 stycken 

som var med från Ängby IF.  

 

Gemensamt åkte föreningen med 17 lag till Örebro-Cupen som spelades mellan den 26 – 28 

juni. Med på denna turnering var P01 – F/P05.  

 

Juli 

Spelledigt. 

http://www.angbyif.se/
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Augusti – Oktober 

Fotbollsskolan genomfördes under fem dagar vecka 33 med drygt 100 spelare och 15  

ungdomsledare. Parallellt med fotbollsskolan hade SVFA en camp tre dagar under vecka 33 

på Ängby IP där drygt 60 spelare från Ängby IF deltog. I slutet av augusti genomfördes 

Ängbydagen med fint väder och med mycket folk på plats. Knatteskolan avslutades med 

utdelning av medaljer samt fika. Deltagarna som var födda 2009 bildade nya grupper inför 

uppstarten av säsongen 2016.  

 

Ängby IP 3 börjar byggas om så att  

gruset blev ett minne blott och  

istället blir det konstgräs med plats  

för tre 5-mannaplaner och en  

7-mannaplan. I slutet av oktober 

var spelarantalet för första gången  

över 1000-strecket i fotbolls- 

sektionen.     

 

November – December  

En mild vinter gör det möjligt  

att kunna bedriva träningar  

under dessa månader och framför- 

allt används den nya konstgräs- 

planen på Ängby IP 3.  

 

 

Seniorlagen 

Damerna spelade i div 3 under året.  

Då det var en turbulent start på säsongen  

blev våren motigt resultatmässigt. Under  

hösten höjdes nivån men tyvärr så räckte  

det inte till utan damerna åkte ur div 3 och  

får sikta in sig på spel i div 4 under 2016. 

 

 

Herrarna spelade i div 4 och startade säsongen  

väldigt starkt med vinst på Stockholm Stadion  

som höjdpunkt. Under hösten blev det desto  

jobbigare och laget slutade till sist på en fjärde 

plats.  
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Herr veteran slutförde serien med fler förluster  

än vinster. Glädjande var dock att det var många 

som var med under året och i skrivande stund  

finns det 39 stycken registrerade i gruppen för  

säsongen 2016.  

 

 

 

Utbildningar under året 

- Föreningen hade vid två tillfällen under våren C-diplomutbildning i klubbhuset 

- Fortbildning för domare som ville döma 5/7-manna på Ängby IP (F/P00-01), de 99or 

som vill fortsätta döma 9-manna gick utbildning hos förbundet. Ängby IF hade under 

året två stycken som gick vidare i domarutbildningen.  

- Kostföreläsning för F/P02 under hösten.  

- Föreläsning om idrottsskador erbjöds för ledare.   
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