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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 

FALKENBERGS FOTBOLLFÖRENINGS 
NITTIOANDRA VERKSAMHETSÅR 2020 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

 

Ordförande:  Patrik Hannell 

Vice Ordförande: Rolf Landholm 

Sekreterare:  Magnus Wernersson 

Ledamot:  Jan Andersson 

Ledamot:  Jörgen Hallgren 

Ledamot:  Ulrika Winroth 

Ledamot:  Heléne Stålbom 

Ledamot:  Niklas Korshag 

Ledamot:  Bodil Möller 

 

Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten. Medlemsavgiften har fram till den 31/12 

erlagts av 856 medlemmar vilket är en ökning jämfört med 2020. Resultat- och balansräkningar enligt 

bilaga. 

Året som gått 

Falkenbergs FF:s styrelse vill tacka hela vår fotbollsverksamhet med senior-, akademi- samt 

ungdomsverksamhet och vår personal och alla ideella krafter för ett på alla plan mycket väl utfört 

arbete under året. 

År 2020 kommer med all säkerhet bli ett historiskt år på grund av pandemin Covid-19 som tidigt slog 

mycket hårt mot hela vårt samhälle och självklart även fotbollen. Året har präglats av viruset både i 

form av sjukdom men även av riktlinjer och restriktioner i hela vårt samhälle. För fotbollens del och 

vår verksamhet har det inneburit fotboll utan publik, omklädning hemma, uteblivna matcher och 

träningar för en del lag och även förkortade serier. Vi har arbetat hårt för att hålla nere smittan av 

Covid-19 och föreningen har tagit ett stort ansvar och alla ledare och spelare har skött detta på ett 

mycket bra sätt och förtjänar ett stort beröm.  

Vi klarade inte målet  

Inför säsongen hade vi målsättningen att vårt herrlag skulle klara sig kvar i Allsvenskan. Tyvärr gjorde 

vi inte det utan vår andra allsvenska sejour blev denna gång bara tvåårig. Vi hade dock möjligheten 
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ända in i den sista omgången som spelades hemma mot Mjällby AIF men till skillnad från förra 

säsongen lyckades det inte denna gång. Under våra fem år i högsta serien har vi i den allsvenska 

maratontabellen avancerat från 63:e till 36:e plats och även om det blir ett tillfälligt stopp i 

klättringen 2021 är det bara en tidsfråga innan vi är tillbaka för att etablera oss på allvar i 

Allsvenskan. 

En säsong nästan helt utan vår tolfte spelare 

Supporterkulturen i Falkenberg har med YWP under åren utvecklats positivt. Vi upplever att allt fler 

har ett intresse för FFF både i och utanför Falkenberg och vi har numera över 10 000 som följer oss 

på Facebook. I år fick vi tyvärr spela utan publik och det har varit en stor saknad att inte ha våra 

supportrar på plats. Fast helt utan publik var vi ju inte för under alla matcher hade vi stöd av några 

trogna supportrar på distans från kullen utanför arenan och ibland även från en provisorisk 

byggställning på kortsidan utanför arenan. Dessutom fick vi som enda match under hela säsongen ta 

in 300 åskådare när vi mötte Djurgårdens IF den 1 november. Givetvis vann vi den matchen och 

dessutom toppade vi för första gången den allsvenska publikligan när serien var slut. Vi vill även 

tacka våra supportrar för allt stöd som att t ex köpa fingerade biljetter för att stärka vår klubbkassa. 

Damerna tog första serievinsten 

Vårt nya damlag startade 2020 med division 4-spel och gjorde mycket glädjande ett bra första år med 

en härlig framfart i seriespelet. Damerna vann serien överlägset och spelade en väldigt rolig och 

positiv fotboll med idel vinster och 73 gjorda mål. Vi ser nu med tillförsikt fram emot 2021 och spel i 

division 3. 

Inställda arrangemang 

Många av våra arrangemang som t ex Gekås Ullared Minicup och olika sponsoraktiviteter har tyvärr 

blivit inställda under året på grund av pandemin. Oerhört tråkigt men vi tar nya tag och hoppas på ett 

mer normaliserat 2021. 

God ekonomi 

Falkenbergs FF har gjort ett bra ekonomiskt bokslut vilket till stor del beror på spelarförsäljning av 

John Björkengren och vidareförsäljningar av Niclas Eliasson och Jesper Karlsson. Detta visar på vikten 

av att satsa på en egen akademi där vi kan fortsätta utveckla egna bra spelare. Vårt goda resultat 

beror också på att vi verkat mycket kostnadsmedvetet under pandemin och agerat för att ha en sund 

ekonomi. Vi har dessutom numera ett bolag med finansiärer som är beredda att gå in och backa upp 

intressanta värvningar. 

Avslutning 

Falkenbergs FF kommer spela i Superettan 2021. Det blir en stor utmaning vilket vi verkligen ser fram 

emot och vi har en tydlig målsättning att ta oss tillbaka till Allsvenskan igen – tredje gången gillt. Vårt 

damlag är nykomlingar i division 3 men har ändå en hög målsättning som vi ser fram emot att följa. Vi 
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har duktiga och utvecklingsbara ungdomar både på pojk- och flicksidan och vi ser fram emot deras 

fortsatta framfart på fotbollsplanerna.  

 

För Falkenbergs FF är det oerhört viktigt att markera vår stolthet över den kommun vi representerar 

och vi åker med glädje ut i landet som laget vid havet och som goda ambassadörer för Falkenberg. 

 

Falkenberg den 4 februari 2020 

 

Patrik Hannell  Rolf Landholm  Jan Andersson 

Ordförande  Vice Ordförande 

 

 

Magnus Wernersson Bodil Möller  Jörgen Hallgren  

 

 

 

Heléne Stålbom Niklas Korshag  Ulrika Winroth 
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Årsberättelse FFF Herr 2020 

Det gör fortfarande ont att försöka skriva en sammanfattning om fotbollsåret 2020. För det första 

blev den olik alla andra fotbollsår vi varit med om pga pandemin men även sportsligt blev det ett år 

som blev en stor besvikelse. Vi gick in i säsongen med ett gott självförtroende och en tro på att vi 

hade ett lag som kunde ta ett kliv ytterligare. Säsongen började också bra spelmässigt men tyvärr fick 

vi inte poängen med oss och med skador på spelare vi hade hoppats mycket på, ett antal beslut av 

domare som inte var till vår fördel blev det en säsong i moll. Falkenbergs FF kommer alltid tillbaka 

och det är vi fast övertygade om att vi kommer att göra denna gång också. 

Inför säsongen 2020 försvann; Ludvig Johansson, Hampus Svensson, Johan Lassagård, Robin Östlind, 

Per Karlsson, Kirill Pogrebnyak, Hampus Nilsson, Mergim Laci, Dennis Bengtsson, Denis Kelmendi och 

Passi Prudence. 

Gabriel Johansson, Lorik Ademi, Carl Martinsson, Mohammad Ahmadi och Rasmus Fridolf flyttades 

upp från vår Akademiverksamhet. 

Nyförvärv inför säsongen var Melker Nilsson (Malmö FF, anlände sommaren 2019) Kwame Kizito (BK 

Häcken), Matthew Garbett (Western Suburbs FC), Tim Erlandsson (IK Frej), Viktor Noring (Kalmar FF), 

Sander van Looy (PEC Zwolle), Gregoire Amiot (Fortuna Sittard, anlände under sommarfönstret), Axel 

Noren (Gefle IF, anlände under sommarfönstret), Gustaf Nilsson (BK Häcken, lån under 

sommarfönstret). 

Hasse Eklund fortsatte som huvudtränare med Jonas Axeldal, Tobias Tuvesson som assisterande och 

Björn Nordberg som mv-tränare och Mårten Hansen fysio. 

Vi började säsongen på ett utmärkt sätt med oavgjort mot BK Häcken och vinst mot Mjällby. Tyvärr 

hamnade vi ganska snart i en trend med tappade poäng sent i matcherna mot bl.a. AIK, Djurgården 

och Helsingborg. Sakta men säkert dränerades självförtroendet och vi lyckades inte rädda kontraktet. 

Falkenbergs FF hamnade på 16:e plats i Allsvenskan med följande tabellrad: 

SM:30 V: 5 O: 9 F: 16 M:33-54  P:24  

Anton Wede och Kalle Söderström deltog i samtliga 30 matcher. Calle Johansson och Christoffer 

Carlsson deltog i 29 st. 

Edi Sylisufaj gjorde flest mål: 7 st. 

Nu går vi in i 2021 och skall försöka göra vårt absolut yttersta för att ta oss tillbaka till den svenska 

fotbollens finrum. 
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Stort tack till ledare i A-truppen: 

Hasse Eklund, Jonas Axeldal, Björn Nordberg, Tobias Tuvesson, Sverker Nilsson, Mårten Hansen, Lars 

Kärrå och Jetullah Brahimi. 

Håkan Nilsson, Sportchef Herr 

  

Årsberättelse FFF Dam 2020 

Vi som alla andra drabbades av Corona och effekten av detta blev att seniorernas träningsmatcher 

ställdes in. Vi fick tänka om och tränade då mer på större spel när tillfälle gavs. Men helt klart är att 

träningsmatcher är viktiga för att på rätt sätt testa spelare på olika positioner. 

Vår målsättning var att spela med ett seniorlag i div 4 och ett lag i F17 serie. Respektive lag lyckades 

med sina mål genom att vinna serien. På grund av covid-19 halverades serierna och med 22 

utespelare i damlaget insåg vi att det skulle bli minimalt med speltid för damlaget. I och med detta så 

anmälde vi oss till U-serien. 

Vi har tränat på att utveckla spelarna utifrån sin individuella nivå samtidigt som vi har arbetat med en 

tydlig laganda och sammanhållning i hela gruppen. Vi har fokuserat på vårt sätt att bygga upp spelet 

med ett effektivt passningsspel som startar med att rulla ut från målvakt och samtidigt har vi tränat 

på att sätta hög och snabb press när motståndarna har boll. Skadeförebyggande träning har hela 

tiden legat inbyggt i träningen vilket resulterat i väldigt lite skador. 

Den andra halvan av säsongen har vi tränat och pratat mycket om spelvändningar vilket vi lyckades 

bra med i de sista matcherna. 

Tomas har som målvaktstränare varit en viktig del i vårt arbete med både synpunkter kring spel, 

målvaktsträning och skottövningar. 

Fredrik Wisén, Sportchef Dam      

 

Årsberättelse akademi P19 

P19-truppen har under året bestått av 24 spelare födda 2001-2003. Vi har genomfört 150 

gemensamma träningar och spelat 26 matcher. Dessutom har spelarna på eget initiativ genomfört 

flera träningar i mindre grupper, när Covid-19 stoppat lagträningar. 
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Säsongen inleddes normalt med nyårscupen, träningsstart efter trettonhelgen och 

träningsmatcher/ligacup i början av februari. Men ganska snart efter det blev Corona-viruset något 

som kom att påverka det dagliga livet och självklart även fotbollen. För P19 kom det att innebära att 

vi kunde träna fullt ut fram till november, så antalet träningar och våra träningsmöjligheter har i stort 

varit som ett vanligt år. Möjligheten att spela matcher har däremot påverkats, vissa perioder har vi 

inte kunnat spela alls och vid något tillfälle bara kunnat matcha mot lag i närområdet. Så under 2020 

spelade P19 ca 10 matcher färre än normalt. 

Seriespelet i P19 div 1 inleddes i slutet av maj och spelades som en enkelserie. Vår ambition var att 

tillhöra topplagen, helst vinna serien och få chansen att kvala till P19 Allsvenskan. Tyvärr var vi för 

ojämna i våra prestationer och slutade femma. I DM åkte vi ut redan i första omgången mot Fjärås, så 

det blev ingen DM-final 2020, vilket alltid är en målsättning för P19-laget. 

Förra året var vi stolta över att fem spelare flyttades upp i A-truppen. Till säsongen 2021 blir det en 

spelare som får chansen i A-truppen: Nadeem Omar. Vår viktigaste uppgift är att utveckla spelare för 

elitfotboll, spelare som har kapacitet för vår A-trupp, så självklart är vi inte nöjda när enbart en 

spelare flyttas upp, men hoppas fler spelare lyckas med det 2021. 

Så visst finns det viss besvikelse över en del saker 2020, men det finns även massor av positiva 

upplevelser. För även detta år har truppen bestått av fantastiska killar, som älskar att träna och tävla, 

som tycker det är viktigt med en bra gemenskap och en god utvecklingsmiljö för alla i gruppen. Stort 

tack till er! 

Även ett stort tack till alla i föreningen som hjälpt och stöttat oss under året! 

Ledare: Anders Jensen och Tomas Larsson 

 

Årsberättelse akademi P17 

I år har P17 varit en träningstrupp på 34 spelare. Vi har haft tillgång till en helt egen anläggning som 

heter AIK-vallen vilket har varit skönt då man inte har blivit störd av andra lag utan har varit väldigt 

lätt för killarna att behålla fokus hela tiden. Vi har genomfört 100 träningspass detta året och deltagit 

i matchspel 53 gånger.  

Vi har haft 3 seriespel igång samtidigt för att kunna erbjuda alla att spela match. P17 Div1, P16 

Nationell och en Hallandsserie div5 pojkar födda 03-05. 

P17 har haft 14 seriematcher, P16 Nationell 13 matcher och Div5 pojkar Halland 26 matcher. Så vi 

kan med gott samvete säga att alla har fått chansen att spela matcher där vi har nivåanpassat så det 
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inte blir för lätt alternativt svårt för spelarna. Vi har tyvärr inte haft möjlighet att delta i något 

cupspel i år. 

Ledare: Marcus Johansson, Mattias Johansson, Michal Sutowicz 

 

Årsberättelse F17 

F17-truppen har under 2020 varit 15 spelare och det är en träningsflitig grupp tjejer med en väldigt 

bra sammanhållning.  

Vi spelade i SM-seriespelet för F17, där säsongen startar med en regional serie där lag från flera av de 

största klubbarna i regionen medverkar. Tjejerna gick igenom den regionala serien obesegrade och 

tog sig vidare till kvalspelet för F17 SM.  

Kvalet spelades i gruppspelsformat och även denna gång gick tjejerna obesegrade genom gruppen 

och tog sig vidare till slutspelet i SM. Resan slutade dock denna gång i 1/8-delsfinalen där vi åkte på 

en uddamålsförlust mot Eskilsminne IF/Eskilsminne DFF. 

Utöver serien har laget också medverkat i DM för F17, där man efter en mycket jämn final mot HGH 

FC lyckades knipa guldet. 

Tjejerna var även anmälda och skulle under sommaren ha medverkat i Gothia Cup, men denna blev 

ju inställd med anledning av Covid-19. 

Sammanfattningsvis så har det varit en fantastisk säsong med både serieseger, DM-vinst och SM-

slutspel och det har varit jättekul att se hur tjejerna har tagit sig an matcherna och hur de har 

utvecklats som lag, både fysiskt och mentalt.  

Ledare: Niklas Winroth, Jonas Wedenbrand, Ulrika Winroth 

 

Årsberättelse akademi P16  
 
P16-truppen har under 2020 bestått av 22-24 spelare. Vi har genomgående under året haft en hög 

träningsnärvaro och genomfört totalt 140 träningar och 42 matcher. Säsongen inleddes i 

december och det var ett gäng förväntansfulla spelare som var redo att ta steget in i akademin. 

Första månaderna (januari/februari) hann vi beta av individuella samtal, teorigenomgångar och olika 

samtal i smågrupper. Under denna period fick även grabbarna byta om tillsammans inne på arenan, 

något som var helt nytt för killarna. Vi spelade några träningsmatcher och deltog även i Vintercupen, 

en cup som Halmia organiserade och som skulle kunna jämföras med ligacupen men endast för 
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halländska lag. Sen kom mars och ja… utbrottet av Covid-19 tog fart på allvar och präglade sedan 

hela detta år.  

Vi fortsatte träna och förbereda oss inför seriestart, trots att tiden var oviss och att vi inte visste när 

vi skulle få spela några matcher. Serien drog så småningom igång och vi ställde upp med ett lag i div 5 

Halland samt ett lag i P16 Nationell. I div 5 Halland har det blandats spelare från akademin i åldrarna 

födda -05, -04 och -03. I P16 Nationell har laget bestått av spelare födda -05 och -04. P05-killarna har 

axlat detta på ett föredömligt sätt på så vis att de mött äldre motstånd, fått delta i två olika seriespel 

med olika förutsättningar för hur fotboll skall spelas, blandats med äldre som de vanligtvis inte tränar 

tillsammans med och dessutom under ett pandemi-år. Båda serierna har varit tuffa för oss 

resultatmässigt men utvecklingsmässigt och utbildningsmässig har det varit ett väldigt lärorikt år. Vi 

har fått spela mycket försvarsspel och arbetat frekvent med grunder inom positionsförsvar. I 

Hallandsserien har vi mött lag som Tölö, Fjärås, Hyltebruk och Vinberg. I den nationella serien 

ställdes vi bl.a. i mot Halmstad BK, BK Astrio, Helsingborgs IF och Örgryte IS. 

Under sommaruppehållet passade vi på att svetsa samman gruppen genom en lagaktivitetsdag. 

Dagen startade med paintball, följdes upp med grillning och avslutades med lagtävlingar och kan som 

helhet beskrivas som en mycket lyckad dag för alla inblandade. Vi har även haft en intern tävling som 

pågått hela året som vi kallat för ”Superstar”. Spelarna har haft möjlighet att samla poäng vid olika 

tillfällen, både under träningar och utanför träningar. Exempel på tävlingar är sätta ribban, 

tvålagsspel, kicktävlingar etc. Den slutgiltiga vinnaren med hela 26 superstar poäng under året var 

Felix Blockgren, som under året i princip inte förlorade en enda tempospelsmatch.  

Under sommaren skulle vi även spelat Gothia Cup SEF Trophy, men den blev inställd likt mycket 

annat. Denna cup med deltagande från 24 stycken elitföreningar runt om i Sverige spelades istället i 

oktober månad i Norrköping. Vi bodde på hotell och levde som fotbollsproffs under fem dagar. 

Cupen innehöll bra motstånd och var väldigt nyttigt för oss i ett utbildningssyfte. Motståndarlagen 

var lite bättre, lite större, lite snabbare och lite bättre individuellt vilket gjorde det svårt för oss att 

matcha de lagen. Vi tar dock med oss viktiga lärdomar och en väckarklocka om vad som krävs för att 

nå elitfotbollen. 

Vår huvudsakliga uppgift är inte att leverera resultat, utan att utbilda och förbereda våra 

akademispelare till att nå elitfotbollen. Detta har vi lyckats få spelarna att förstå, då de ständigt hållit 

motivation och fokus uppe och visat härlig attityd på samtliga träningar och matcher.  

Min uppfattning är att spelarna blivit bättre fotbollsspelare men även tagit stora personliga kliv 

utanför planen. 
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Till sist vill jag rikta ett stort tack till föräldrar, övriga ledare, spelare och inte minst föreningen för all 

hjälp under detta minst sagt märkliga fotbollsår. 

Ledare: Anders Pentéus, Linus Swärd, Oscar Bjarneborg, Nils Anders Carlsson 

 
Årsberättelse P -06 

Pojkar -06 är en härlig grupp människor och fotbollsspelare som består av ca 20 ungdomar. 2020 var 

ju för oss som alla andra ett väldigt speciellt år med Corona. Coronan gjorde att spelschemat blev 

väldigt komprimerat med många matcher på kort tid. Det gjorde också att cuper och liknande saker 

blev inställda.  Killarna har under året utvecklats både som spelare och människor. Vi har i år tränat 

tre dagar i veckan.   

I seriespelet har vi haft två lag representerade, ett lag i lokal serie och ett i en regional serie. Vår 

målsättning har varit att man ska spela på rätt nivå med lagom utmaning hela tiden.  En ganska tuff 

vår/tidig sommar vände till en väldigt stark höst. Vårt regionala lag kom 4:a i serien samtidigt som 

vårt lokala lag vann sin serie.  

Under säsongen har vi fokuserat på att killarna ska utveckla breddspelet, känna oss bekväma i nytt 

spelsystem samt skapa ännu mer kommunikation på planen. Vi har jobbat med grunderna när det 

gäller teknik och spelförståelse. Offensiven har varit viktigare än defensiven, men samtidigt har vi 

jobbat mer med än defensiven än tidigare år.  

Våra killar har nu gjort sitt sista år som pojklagsspelare och övergår nu till akademin. Det har varit en 

ära att få träna dessa killar under alla dessa år. 

Ledare: Sven Delin, Enes Kocanovic och Ronnie Jensen 

 

Årsberättelse P -07  

P07 var under året 23 spelare och 3 ledare. Trots ett svårt år har vi kunnat träna och spela matcher i 

större utsträckning än de äldre åldersklasserna i enlighet med rekommendationerna. Vi har tränat tre 

gånger/vecka hela året med fokus på teknik, passningsspel och spelmoment. Extra fokus har lagts på 

första touch och omställningar. Vi har även fortsatt att jobba med styrke-, smidighets- och 

snabbhetsträning.  

Seriespelet genomfördes med två lag, en i regionala Hallandsserien och en i Geografisk serie. Båda 

lagen hamnade i topp efter sammanlagt 26 matcher. Vi deltog även i Getingecupen med två lag där vi 

vann både A- och B-finalen. En höjdpunkt var som vanligt IFK Göteborg Invitational Cup som spelades 
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i Prioritet Serneke Arena. För femte gången fick vi chansen att mäta oss med några av Nordens bästa 

lag. Trots ovana vid 11-mannaspel gjorde vi en klart godkänd turnering.  

Tack till spelare och föräldrar som bidrar till vår fina sammanhållning. Nu ser vi framemot fotbollsåret 

2021 och nya utmaningar.  

Ledare: Daniel Alexandersson, Mia Sandberg, Lars Vallin 

 

Årsberättelse P -08 

Vi består av ca 25 spelare samt 5 Ledare samt en målvaktstränare. Vi har under år 2020 tränat 2 

ggr/vecka.  Fokus har varit på anfallsspel med hög press då det funkar bra i  7-manna fotboll. 

Vi hade med tre lag i serien mkt pusslande men det innebär också många matcher vilket vi tycker är 

bra. 

Vi har haft mycket teknikövningar positionsbyten samt satsat mkt på anfallsspel, under 2021 så går vi 

över till 9-manna och det ska bli väldigt kul, vi kommer att träna 3 ggr/v.  Där kommer vi att träna 

försvarspel samt ha mer teori 

Ledare:  Andreas K, Peter, David, Andreas P, Anders och Hajdar Mv-tränare 

 

Årsberättelse P -09 

Vi är 26 st killar som tränar 2ggr per vecka 1,5h/tillfälle. På träningarna har vi övat mycket på 

anfallsspel och att backlinjen ska hjälpas åt som en kedja. Detta året har vi lagt till målvaktsträning 

för killarna som vill det. Vi har övat mycket på att försvara bollen vid trängda situationer för att få 

möjlighet att hitta en bra passningsväg.  Vi har spelat totalt 38 matcher under 2020 inklusive 

träningsmatcher. Tyvärr så har pandemin stoppat oss från att spela cuper.  

Ledare: Michael Kentlid, Marcus Emanuelsson, Henrik Royson och Stefan Rodevåg. 

 

Årsberättelse P -11/12 

Vi startade året med att vara en grupp med killar födda både 2011 & 2012 men för att skapa bra 

förutsättningar för alla delades laget upp i två olika åldersklasser i samband med att 

utomhusträningen startade. P12-gruppen är ungefär 12-16 st killar per träningstillfälle och vi har 
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tränat 1 ggr/vecka under året. Vi medverkade i Getingecupen i början av året och har under 

utomhussäsongen medverkat i sex sammandrag med 5v5-spel och med två lag vid varje tillfälle. 

Under utomhussäsongen har vi i vår träning valt att ha olika teman under ett antal veckor i taget. 

Syftet med detta har varit att ge tillfälle att fokusera på en färdighet för att utveckla den på ett så bra 

sätt som möjligt. Fokusområden har bland annat varit dribbla samt passa. 

Träningarna börjas alltid med samling för att förklara dagens träning och för att få gruppen att varva 

ner. Därefter uppvärmning genom någon lek/stafett. Sedan genomförs olika färdighetsövningar på 

temat för träningen, gärna i mindre grupperingar för att skapa en bra lärmiljö. I färdighetsövningarna 

har vi försökt få till en naturlig stegring från isolerade övningar till mer 

matchlika/komplexa/funktionella övningar. Träningarna avlutas alltid med spel 5x5 som är vår 

spelform. 

I år har vi mer fokuserat på olika boll/spelövningar än tidigare. Det är nu en trygg grupp som känner 

varandra och oss tränare vilket gör att vi kan fokusera mer på fotboll än på att skapa gruppkänsla. 

Dock är bemötande viktigt och vi diskuterar alltid med killarna om något icke acceptabelt skulle 

inträffa. 

Vi har valt övningar utifrån pågående tema. I våra övningar har vi försökt hitta en naturlig 

progression genom att hålla så många parametrar som möjligt lika och stegrat svårighet i övningarna 

genom att till exempel öka hastighet, minska/öka spelyta, lägga till fler ”motståndare”/”okända” 

variabler att förhålla sig till.  

Vi har också medvetet valt att försöka begränsa antalet övningar/träningstillfälle för att ge killarna 

chansen att bekanta sig med övningarna i lagom tempo. 

Killarna i laget har haft en häftig utveckling under året. Det märks tydligt att de tar med sig det de lärt 

sig på träningarna till matcher/sammandragen och vi har tyckt oss se en tydlig förbättring i de 

färdigheter som vi har fokuserat på i träning. Killarna har under året också fått en bra blick för spelet 

och vågar utmana med dribblingar men också slå lite längre passningar – och inte alltid till den som 

står närmst. 

I efterhand skulle vi ha kunnat lägga mer tid på träning fokuserad på de fysiska grundkvalitéerna. 

Ledare: Håkan Bengtsson 

 

Årsberättelse P -13 

På grund av corona hade vi inga sammankomster på våren dock tre styck på hösten. Den första 

genomförde vi med enbart Böljan som motstånd. Sen blev det i Vinberg och i Skrea. 
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Mellan 20-30 killar varje träning. Utomhus och inomhus. 

Mest lek. Uppvärmning, nån liten teknikövning och sen mycket spel. Mycket lek för att dom 

är små. Vi försöker få in lite passnings- och även målvaktspel då de ska börja spela 5 mot 5. 

Ledare: Henrik Unosson, Peter Forsgren, Jonas Atthage 

 

Årsberättelse P -14 

Antalet spelare under året har varit ca 25 st.  

Vi har spelat ett "träningssammandrag" mot Slöinge utomhus under hösten.  

Vi hade planer på att göra något liknande inomhus men det fick vi ställa in på grund av Corona. 

Vi är idag 2 ledare men försöker rekrytera fler.  

Träningarna har ofta bestått av en liten uppvärmning, sedan olika stafetter både med och utan boll, 

teknikövningar med boll, och småspel. 

Omställningen till att inte ha föräldrar med under träningen gick utan problem. Kanske t.o.m så att 

vissa barn tyckte det var bättre. 

Ledare: Patrik och Alex 

 

Årsberättelse Fotbollslekis 

I slutet av maj startade vi vårt fotbollslekis för pojkar och flickor födda 2015. Utomhusträningarna har 

bedrivits på Kristineslätts gräsplan på tisdagar. I slutet på oktober övergick vi till inomhusträning där 

vi hade sex träningstillfällen i Hjortsbergsskolans idrottshall på söndagar. Totalt har vi haft 16 

träningar och utomhus var antalet deltagare i snitt ungefär 15 barn per träning, med en toppnotering 

på 19 barn. Inomhus var antalet deltagare något färre, i snitt ungefär 8-10 barn per träning.  

Syftet med fotbollslekis är att ha roligt med en fotboll under lekfulla former och att lära sig fungera i 

grupp. Varje träning har innehållit någon spelövning och därutöver har vi har haft övningar där 

barnens allsidiga motoriska träning främjas och där de får öva på grundläggande färdigheter, som 

t.ex. hoppa, landa, springa, bromsa, kasta, fånga, rulla, åla och krypa.  

Ledare: David, Fredrik och Daniel 


