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Årsredovisning 2018 

Enskede IK på fem sekunder 

Enskede IK är en av Sveriges största fotbollsföreningar med säte i Enskede, Stockholm. 

Föreningen har över 2 000 aktiva medlemmar och hade 2018 över 100 lag anmälda till S:t 

Erikscupen. Verksamheten sker i enlighet med Enskedemodellen.   

 

Verksamhetsidé  

Enskede Idrottsklubb (Enskede IK) erbjuder sina medlemmar en bred utbildning och 

verksamhet med ambitioner inom fotboll och futsal från knatte till senior.  

Vi bidrar till en livslång glädje, engagemang och god fotbollsutveckling genom att skapa 

förutsättningar för att så många som möjligt spelar och engagerar sig så länge som möjligt.  

Genom att ta ett socialt ansvar i vårt närområde vill vi fostra goda samhällsmedborgare och 

bidra till samhällsutvecklingen.  

Verksamheten bedrivs inom ramen för Enskedemodellen. 

Enskede IK ska stå för:  

• Mångfald och jämlikhet  

• Laganda och kamratskap 

• Respekt och fair play 

• Utveckling och lust att lära 

  

 

  



Styrelsen har ordet 

Enskede IK är en av landets största fotbollsföreningar. Vi bedriver en viktig verksamhet både 

för våra spelare och för samhället. Så många som möjligt ska få möjlighet att spela fotboll så 

länge som möjligt. Vår vision är: Enskede IK ska vara ”bäst i Sverige på att skapa 

möjligheter för varje individ att utvecklas och nå sin fulla fotbollspotential”. Genom att ge 

varje spelare möjlighet att utvecklas i sin egen takt så skall också fler spelare med kapacitet 

till spel på en högre nivå kunna tas fram”. 

Vi kan konstatera att vi bedriver en omfattande och bra verksamhet med många aktiva spelare 

som har kul, trivs, lär sig och blir motiverade.  

Vi kan vara stolta över den verksamhet som bedrivs! Det vore inte möjligt utan det stora 

ideella engagemang som läggs ner inom alla delar av verksamheten. Samtidigt kan vi 

konstatera att det är en bit kvar innan vår vision är uppfylld. Fortfarande är det för många som 

slutar med fotbollen för tidigt och kvalitén på vår verksamhet kan och bör förbättras. En 

viktig nyckel till detta är utbildning och att vi förmår att tillsammans i föreningen skapa goda 

villkor för det ideella engagemanget. 

Under 2018 har därför föreningen arbetat med att ta fram en Verksamhetsbeskrivning och 

Verksamhetsplan som ytterligare ska kunna lyfta föreningen och skapa en tydlig inriktning. 

En spelarutbildningsplan har tagits fram för att ge ytterligare stöd åt tränare och ledare. 

Arbetet med att certifiera föreningen enligt SEF (Svensk Elitfotboll) har inletts och avses 

slutföras under 2019.   

Av de 9 personer som valdes till styrelse på årsmötet 2018 var 7 personer nya som 

styrelseledamöter samtidigt som föreningen bar med sig ett stort underskott från 2017. 

Prioritet för styrelsen har därför varit att få ordning på ekonomin och systematik i 

styrelsearbetet för att kunna ge föreningen möjlighet att kunna fortsätta bedriva och utveckla 

verksamheten. Arbetet har inneburit att vi fått ordning på ekonomin genom en tydlig 

uppföljning och prioriteringar under verksamhetsåret. Vi har en bra grund för verksamheten 

2019 men föreningens ambitioner och de ekonomiska förutsättningarna med bl.a minskat 

LOK-stöd, högre planhyror etc. förutsätter en stor kostnadsmedvetenhet, att vi prioriterar och 

håller hårt i de pengar vi har till förfogande.  

Inom föreningen har ett arbete med att skapa en Fotbollscup i Stockholm startats, SFC 

Stockholm Football Cup. Målet är att skapa en bra fotbollsupplevelse för lag från hela Sverige 

och skapa bättre förutsättningar för verksamheten inom Enskede IK. Under 2018 drog 

föreningen också igång gåfotboll. Ett steg i att kunna erbjuda fotboll för alla åldrar och med 

sikte på att få in fler frivilliga krafter i verksamheten.  

Styrelsen är nöjd med det sportsliga året 2018. Våra seniorlag gjorde bra ifrån sig, damerna i 

div 1 och herrarna i div 2 och i Svenska Cupen. Vi hade över 100 barn- och ungdomslag 

anmälda till Sankt Erikscupen och närmare 400 juniorer i spel, på flera olika nivåer.  

Förutsättningarna för ett framgångsrikt 2019 är goda.   

Avslutningsvis: Ett stort tack till alla medlemmar, spelare tränare och ledare som genom sitt 

medlemskap och sitt engagemang gör vår verksamhet möjlig. Ett stort tack också till våra 

medarbetare på kansliet för ett fantastiskt arbete! 



Ekonomi  

Under 2017 gjorde föreningen tyvärr en förlust på cirka en halv miljon kronor.  I stora drag 

berodde det på ett minskat statliga LOK-bidrag, en felberäknad materialkostnad och 

underskattade materialkostnader. Dessutom medförde starten av Enskede FF som en separat 

förening en ekonomisk belastning för Enskede IK med en osäker fordran på Enskede FF som 

resultat. 

För att undvika ett liknande utfall i 2018 har styrelsen i nära samarbete med kansliet och 

sektionerna etablerat nya rutiner.  Dels har en ekonomigrupp etablerats som i samband med 

varje månadsbokslut går genom och diskuterar resultatet och eventuella behov av åtgärder.  

Denna diskussion är sedan basen för påföljande styrelsemöte.  Ekonomigruppen består av 

styrelsens kassör samt ytterligare en styrelsemedlem, kanslichef, sportchef samt 

ekonomiansvarig. I tillägg till detta har två ekonomisessioner hållits under året med de olika 

sektionerna.   

• Under våren för att diskutera ekonomisk status och göra en prognos för resten av året.   

• Under hösten hölls också en session för att se om prognosen behövde uppdateras, men 

även för att lägga grunden för 2019 års budget.   

 

Styrelsen upplever att dessa åtgärder innebär att vi har ett mycket bättre grepp om föreningens 

ekonomi än tidigare. Som ett konkret bevis på detta har föreningen gått från ett underskott på 

500 tkr till ett överskott på 200 tkr: 

• Intäktsmässigt har vi gått upp något sedan 2017, även om vi budgetmässigt hade 

hoppats på större intäkter, där vi exempelvis hade förhoppningar om större intäkter 

från Bingolotto och Bingoalliansen. 

• Kostnadsmässigt gick vi in i 2018 med föresatsen att ha en större kostnadskontroll.  Vi 

har levererat på denna ambition och totalt sett minskat kostnadsbasen med ca. 800 tkr 

jämfört med 2017. 

• Föreningen har trots åtstramningar i budgeten kunnat satsa på fler arvoderade tränare 

för juniorlagen. 

 

Vi har under året också kunnat skriva ner den fordran vi haft på Enskede FF, och gör till slut 

ett överskott på ca. 200 tkr.  Det är dock inte ett självändamål att göra vinst för föreningen, 

däremot att säkerställa att våra intäkter och kostnader går ihop.  Inför nästa år har vi lagt en 

budget där vi gör vissa nya satsningar inom den intäktsram vi budgeterat för. 

 

 

 

 

 

 



 

Så styrs verksamheten  

 

 

  

Årsmöte 

Styrelse 
Lars Rådh, ordf. 

Maria Sterner Rehbäck 
Per Blom 
Peter Blomdahl 
Gittan Ahonen Gunnarzon 
Jessica Landström 

Anders Lindgren 

Magnus Gidlöf  
Christian Wetell 

Sportchef 
Vakant 

Kanslichef 
Pekka Partanen 

 

Kansli 
Helena Nordlöf 

Mathias Vieira 

Björn Wahrén 

 
Sponsorgrupp 

Utbildningsgrupp 

Sportkommitté 
Sportchef, ordf. 

Pekka Partanen, vice ordf. 

Per Fransson 

Magnus Pettersson 

Ungdom, vakans 

Senior, vakans 

 

Seniorsektion 
Ove Eriksson, Dam. 

Ove Lansén, Herr  

Björn Israelson, 

Martin Månsson 

Björn Wahrén 

 

  

 

Juniorsektion 
Frans Rensfelt 

Magnus Pettersson  

Lena Wehinger 

Cecilia Ringvall 

 

 

 

Barnsektion 
Helena Nordlöf 

Katarina Eklind 

Per Fransson 

Elias Larsson 

Malin Boström 

Raili Lamraani 

Mikael Andersson 

 

 

 

Ungdomssektion 

Tomas Bergsten 

Sofia Kindström 

Mathias Vieira 

Olof Bohlin 

Petter Jonsson 

 

 

 

Valberedning 
Frans Rensfelt 

Mats Wistedt 

Thomas Björkman 

Erik Sandberg 

Lena Wehinger  

 



Året i sammandrag  

Ca 2 500 personer var medlemmar i Enskede IK under 2018, av dessa var cirka 2 000 aktiva 

spelare och 420 var tränare, ledare eller förtroendevalda. Nedan följer en sammanställning av 

de viktigaste händelserna under året. 

I Enskede IK:s styrelse har totalt 9 personer, 6 män och 3 kvinnor, ingått. Styrelsen har haft  

12 protokollförda möten från årsmötet 2018. 

Kansli 

Fem personer (tre män och två kvinnor) har varit anställda på kansliet under 2018. En 

kanslichef, två föreningskonsulenter varav en 50 procent av heltid, en sportchef samt en 

ekonomiansvarig. Ekonomiansvarig arbetar också 50 procent av heltid. Mathias Vieira, 

föreningskonsulent, har under slutet av 2018 anställts som konsulent på heltid. 

Integrationsarbete 

Enskede IK har fortsatt bedriva spontanfotboll på Enskede IP. Spontanfotbollen är en öppen 

verksamhet för alla mellan 13 och 18 år och som inte kräver medlemskap i Enskede IK. 

Föreningen har bjudit in nyanlända i närområdet, som tillsammans med föreningens 

ungdomar spelat fotboll varje vecka. Sex ledare har tagit hand om gruppen som varierat i 

storlek mellan 20 och 50 personer. Stockholms idrottsförbund har stöttat verksamheten 

ekonomiskt.  

Verksamhetsbeskrivning 

Under 2018 har föreningen arbetat med att ta fram en Verksamhetsbeskrivning och 

Verksamhetsplan som ytterligare ska kunna lyfta föreningen och skapa en tydlig inriktning. 

Detta arbete är i slutfasen och kommer inom kort att presenteras på föreningens hemsida.   

Sponsorgruppens arbete 

Sponsorgruppen har under året bestått av Magnus Gidlöf (ordf./sammankallande), Frans 

Rensfelt, Martin Månsson, Ove Lansén, Linda Rosenberg och Pekka Partanen. Våra större 

sponsorer till föreningen är ICA BEA, Dunross, MAKAB, Stadium och Adidas. 

Sponsorträffar har hållits under året med syfte att skapa nätverk mellan våra sponsorer och 

informera om vårt arbete i föreningen. En större sponsoraktivering gjordes i slutet av året 

tillsammans med ICA BEA där en panttävling utlystes. Den medlem som pantade för högst 

sammanlagd summa vann ett presentkort om 2000:- på BEA. Pantmöjligheten på BEA med 

dubblering av insatt pant fortsätter under 2019, panta på!  

Vi är sedan utnämningen ”Årets barn- och ungdomsförening 2016” en attraktiv förening för 

företag att sponsra men det är svårt att hitta lokala sponsorer och alla tips är välkomna. Har du 

tips, idéer kring hur vi kan få fler sponsorer alternativt vill engagera dig i sponsorgruppen, hör 

av dig till kansliet. 

Arrangemang 

2019 genomförde föreningen MAKAB knattecup för alla spelare födda 2012 (den 14 oktober) 

och Höst5an som en intern cup för alla spelare födda 2010 och 2011 (den 27 oktober). 



Föreningen arrangerade också landslagets fotbollsskola under sommaren 2018. Totalt deltog 

538 spelare, varav 461 var killar och 77 tjejer. 29 personer (24 killar och 5 tjejer) fick arbete 

som ledare i fotbollsskolan. 

Många av ledarna var födda 2001 och 2002. Det innebär att återväxten för 2019 ser ljus ut. 

Marcus Holmberg (projektledare) och Rasmus Hård har ansvarat för fotbollsskolan. 

Sportkommitténs arbete 

Sportkommittén ansvarar för föreningens sportsliga verksamhet. Sportkommitténs ordförande 

har under 2018 varit Håkan Pontén Andersson, sportchef i föreningen. Under sportkommittén 

finns fyra sektioner: barn, ungdom, junior, senior.   

Barnsektionen 

Barnsektionen har under året bestått av Katarina Eklind, Elias Larsson, Raili Lamraani, 

Mikael Andersson, Per Fransson, Malin Boström samt Helena Nordlöf. 

Tidigare spelformsansvariga har 2018 ersatts av Supercoach som stöd för våra tränare. 

Supercoach är en app/nätbaserad utbildningsplan för målvakter och utespelare i åldrarna 6-15 

år. Innehållet riktar sig till föreningar eller lag, tränare och spelare. Vi har under 2018 erbjudit 

två stycken utbildningar i Supercoach för alla ledare för 12:or-05:or, en grundutbildning och 

en avancerad. Supercoach har varit uppskattat av ledarna och används flitigt. Det har visat sig 

vara är ett bra verktyg för att locka ideella som inte har tidigare fotbollskunskap att vara 

tränare. Helena och Håkan har ansvarat och varit tillgängliga på 5 mot 5-verksamheten.  

Knatteverksamheten  

2018 anställdes Victor Irmalm som projektansvarig för fotbollslek med stöd från Helena på 

kansliet. Ca. 40 av våra egna 16-åringar i föreningen har varit ledare för fotbollslek under 

ledning och utbildning av Mathias och Helena. Utbildning av ungdomsledarna består av två 

tillfällen varav en teoretisk med mycket pedagogiskt innehåll och en praktisk utbildning. Som 

stöd till träningarna har vi i fotbollslek använt Supercoach i utbildning av ungdomsledarna.  

I uppstart av nya lag har vi under 2018 haft tre utbildningstillfällen med våra nya 

föräldratränare. Fokus på det första föräldramötet har varit att ge föreningsinformation, hur en 

förening fungerar och sedan tillsätta ledare för alla lag. Vid den andra träffen utbildar vi mer 

pedagogiskt om tränar/ledarrollen. På den tredje träffen har vi en praktisk genomgång där vi 

visar hur man kan träna barnen. Efter uppstart har Helena och Håkan funnits tillgängliga och 

stöttat lagen.  

 

Alla ledare på knatteverksamheten blir också inbjudna till Supercoachutbildning och C-

diplom.  

 

2008:orna arrangerade Knight cup. En intern cup som spelas en kväll i oktober där vi mixar 

lagen och spelar utan att räkna resultat.  

 

I Maj arrangerade vi en föreläsningsserie i tre delar för våra barn/ungdomar födda 2003-2006. 

Föreläsningarna handlade om självkänsla, HBTQ och normer, hur vi tillsammans kan få en 

tillåtande miljö i och omkring idrottsplatsen. Totalt deltog 220 ungdomar på föreläsningarna.  



Fotbollsförbundets ledarutbildning C diplom har under 2018 legat under Fotbollszonen vilket 

innebar att vi som förening kunde ansöka om att vara så kallad värdförening vilket innebär att 

vi kan arrangera en utbildning i våra lokaler och då får 12 platser åt våra egna medlemmar. 

Resterande platser går till andra föreningars medlemmar.  

Barnsektionen har under 2018:  

• Haft månatliga möten och representerat spelare och ledare i åldersgrupperna 06-12:or 

och rapporterat till Sportkommittén. 

• Deltagit i de flesta olika åldersgruppmöten som förekommit under året. 

• Vid uppstart av nya lag har representanter från Barnsektionen varit med på 

föräldramötet och berättat om verksamheten.  

• Besökt samtliga lags träningar vid ett flertal tillfällen, med speciellt fokus på våra nya 

lag i åldersgrupperna 2013:or och 2012:or och även kunnat ge så kallat ”tränarstöd” på 

plats. 

• Genomfört flera tränar- och ledarutbildningar såväl inom- som utomhus. 

• Vi har kunnat erbjuda lagen så kallade popup-mål. 

• Bildat en intern kö av barn som vill börja spela i EIK. 

• Vi har bildat en ”Manualgrupp” som skall se över möjligheterna att skapa guider till 

Föräldrar, Lagledare och Åldersgruppansvariga. 

• Tillsammans med medlemmar från Barnsektionen arrangerat MAKAB Knattecup och 

Höst5an. 

Ungdomssektionens arbete 

I kategorin ungdom, ålder 10-15 år, har det funnits 7 träningsgrupper på flicksidan och 30 

träningsgrupper på pojksidan.  

Ungdomssektionen hade fram till sommaren 2018 regelbundna möten, efter ordf. Mats Alvem 

slutade så har endast sporadiska möten hållits under hösten.  

Enskede IK Camp som hölls första gången 2016 har också fortsatt med 85 deltagare under 

2018. 

Juniorsektion  

 

I den del av Herrsektionen som 2018 ansvarat för herrjuniorerna har Frans Rensfelt, Magnus 

Pettersson och Björn Wahren ingått med stöd av övriga Herrsektionen. 

 

Juniorverksamheten inom herr har under 2018 engagerat ca 140 spelare i 7 träningsgrupper 

och spelat matcher i 8 serier. Dessa har letts av 16 tränare och 8 lagledare. Under året har 

tränarna haft stöd av chefstränare Lennart Wass både praktiskt på träningar och i samband 

med matcher men även med regelbundna tränarträffar/lärgrupper för samtliga tränare. Våra 

målvakter har haft målvaktsträning med Alexander Andersson som även är målvakt i vårt 

seniorlag. 

 

Vi fick sent en plats i U17 vilket dels innebar lite organisatoriska problem, dels att en del 

spelare redan lämnat klubben eller slutat spela när beskedet om platsen kom.  

 



Glädjande är att vi sportsligt har nått upp till de uppsatta målen att kvalificera oss för U17 och 

U19 div 1 med råge då vi både i P18 kval och P16 kval gick obesegrade genom serierna. Vårt 

lag i U17 hade ett tufft år delvis för att vi tappade spelare innan vi fick platsen. Man kan 

konstatera att skall vi klara av att sikta på att ha nog starka lag i U17 och U19 för att utmana 

om uppflyttning till U17 och U19 Allsvenskan och samtidigt säkra upp följande års U17 och 

U19 platser med konkurrenskraftiga P16 kval och P18 kvallag behöver vi ha stora och intakta 

ålderskullar varje år. Det som talar för det framöver är att vi för tredje året i rad har över 80 

spelare som tar steget in i junioråldern och spelar i våra P16 serier kommande säsong. 

 

På våra sportsliga meriter har vi även erbjudits att under vintersäsongen delta i Ligacupen för 

U17 och U19, ett bra sätt för lagen att få skarpa matcher den delen av året. 

 

Vad det gäller spelar- och tränarutveckling har vi arbetat vidare. På spelarsidan har vi 

glädjande nog kontrakterat 3 juniorer till vårt Seniorlag inför 2019, 2 st. -01or och en 02a 

samt flera juniorer som roterar och även spelat träningsmatcher redan med Seniorlaget.  

 

Vi har under året arbetet aktivt med rotation mellan träningsgrupperna men även till 

Seniorlaget. 

 

På tränarsidan har vi inför 2019 kunnat rekrytera och behålla 75% från de egna leden och 

även kunnat fortsätta med en stor andel yngre tränare som vi med intern och extern utbildning 

kan erbjuda fin utveckling i tränarkarriären. 

 

Nedan sammanställning av träningsgruppernas seriespel och dess ledare 2018 

 

Vi tackar extra i år Per Carlsson som följt med sitt lag ända upp till P18/P19 och nu väljer att 

engagera sig i Juniorkommittén och även Mats Jahnfors som efter 11 år som lagledare lämnar 

laget men tar ett fortsatt ansvar som Huvudlagledare i Juniorkommittén. 

 

P18 Kval 

 

Träningsgruppen U19 spelade i P18kval till U19 div 1 

Tränare: Joel Rådh och Marcus Ekroth 

Lagledare: Jan Thonérfelth 

 

Antal matcher     V   O   F          GM-IM        P    Placering 

 

20                      15  5   0           76-24           50        2 

 

 

P18/P19 

 

Träningsgruppen P18/P19 spelade i Sanktan P18-19 div 1B 

Tränare: Per Carlsson, Niklas Lilja och Per Lilja 

Lagledare: Magnus Johansson 

 

Antal matcher     V   O   F          GM-IM        P    Placering 

15                       4    3   8           29-45         15                                  

 

U17 



 

Träningsgruppen U17 spelade i U17 div 1 Svealand 

Tränare: Jakob Claesson och Emil Källström/Oskar Elfström 

Lagledare: Mats Jahnfors  

 

Antal matcher     V   O   F          GM-IM        P    Placering 

 

 18                      2  4   12            27-61       10          10 

 

 

U17:2  

 

Träningsgruppen U17:2 spelade i Sanktan P17 div 1B 

Tränare: Jesper Malm och Jonathan Kesete 

Lagledare: Mats Jahnfors och Thomas Wrisemo 

 

Antal matcher     V   O   F          GM-IM        P    Placering 

 16                      1    1   16          20-93        4         7 

 

 

U16:1 

 

Träningsgruppen U16:1 spelade i P16 kval till U17 div 1 

Tränare: Mathias Vieira och Victor Irmalm  

Lagledare: Daniel Roos 

 

Antal matcher     V   O   F          GM-IM        P    Placering 

19                       14    5    0         63-22         47        1 

 

U16:2 

 

Träningsgruppen U16:2 spelade i Sanktan P16 div 1B och div 2C 

Tränare: Anthony Munoz och Antonio Ordonez 

Lagledare: Johan Rehbäck och Anders Hallgren 

 

Div. 1B 

Antal matcher     V   O   F          GM-IM        P    Placering 

18                       7    2   9            39-58       23       7 

 

Div. 2C 

Antal matcher     V   O   F          GM-IM        P    Placering 

14                       7    2   5           45-44         23       4 

 

U16:3 

 

Träningsgruppen U16:3 spelade i Sanktan P16 div 2C och div 3C 

Tränare: Ironia Condori och Zackaria Abdi Faisal 

Lagledare: Fredrik Hallgren och Daniel Roos 

 

 



Antal matcher     V   O   F          GM-IM        P    Placering 

16                      10    2   2           54-21        32     2 
 

Dam Junior 

 

Vi startade Dam J under den första veckan i november 2017 som en helt ny grupp i 

föreningen, bestående av 20 träningsvilliga spelare. Några av dessa spelare hade varit i 

Enskede tidigare och sen tillkom det spelare från hela Stockholm såsom Hammarby, AIK, 

Skogås, Dalarö och Mälarhöjden. 

 

Dam j deltog under året i ett flertal cuper och turneringar bl.a. Skadevi, Eskilstuna Pingst 

Cupen, Gothia och Vänersborg ute och ST-cupen, Snöbollen och Lucia cupen inne. 

I samtliga turneringar nådde man A-slutspel eller final. 

 

I Sanktan spelade vi 11-manna F15 svår i den södra gruppen och tog en fjärde plats. 

Vi har även hjälpt Dam U i J19, 16~19 Div. 1 och Div. 2. 

 

Träningsupplägget har varierats mellan träning på konstgräs och i inomhushallar i snitt har vi 

tränat tre ggr i veckan och en till två matcher på helgerna. Detta under ledning av Johan 

Nilsson och lagledare Lena Wehinger. Till hjälp har vi haft vår kassör, målvaktstränare och 

fystränare 

 

Dam J var även på ett mycket uppskattat träningsläger i Prag under påsklovet. 

Samt ITALIA camp hemma på IP i början på sommaren med Elena Proserpio Marchetti, 

italienska flicklandslagens tränare. 

 

Det har varit en fantastisk rolig resa och en stor utmaning att jobba med dessa spelare under 

året som gått och många av de är kvar i föreningen och utgör nu en del av Dam U. 

 

Vi ser med spänning fram emot att ta nästa steg 2019. 

 

 

Dam 

 

Dam U:s nya fotbollsår började med att gamla Dam J blev Dam U och att 2 st. spelare 

flyttades upp i A-truppen. Under året har sen 3 spelare gått samma väg. Vi var vid starten 63 

spelare. 

 

Vi deltog under året i en del cuper. Linköping Mcd cup, november 08, Eckerö Linjen Cup, 

Snöbollen cup, ST-cupen, Stuvsta Ladies cup, Dallas Invitational Cup, Girls Elite Cup och 

Gothia cup. Cupsäsongens höjdpunkt blev Dallas resan samt 3:e platsen i Gothia. 

 

Utöver detta så har vi spelat Futsalligan som vi toppade när den summerades. Sanktan har vi 

förstås spelat med 1 lag i 16-19 Div. 1 och 1 lag i Div. 2. Dessutom spelade vi ett lag i Flickor 

J19. Totalt blev det 103 matcher i 11-spel och 33 inomhus matcher. Cuper och 

träningsmatcher inkluderade. Viktigt att inte glömma är förstås JDM, och F16SM samt 

ITALIA Camp hemma på IP tillsammans med DamJ där vi tränades av en italiensk 

flicklandslags tränare. 

 



Samarbetet med A-laget har under året fungerat mycket bra och vi har låtit flera spelare 

rotationsträna vid ett flertal tillfällen. I många matcher har vi haft hjälp av både Dam J och 

F04 och en del av de har även rotationstränat med oss. 

 

Tyvärr har en del spelare under året lämnat vår trupp medan en del nya har tillkommit. 

 

Vi har varit 5 tränare, kassör och lagledare som kämpat tillsammans. 

När säsongen avslutades var vi ca 40 spelare. 

 

Nu ser vi fram emot 2019. 

Herrsektionens arbete 

Herrsektionen har under året bestått av Ove Lansén (ordförande), Björn Israelson, Bo 

Andersson, Björn Wahrén. Martin Månsson tillkom under hösten. 

Herrsektionens uppdrag är att sköta verksamheten för seniorlagen. Herrsektionen har haft elva 

protokollförda möten under året. 

I enlighet men sportkommitténs önskemål har 5 spelare från U16-U19 grupperna flyttas upp 

och erbjudit kontrakt under 2018. Filip Sundberg (1999), Viktor Fuchs (1999), Filip 

Nieminen Ericson (2001), Jakub Kolarczyk (1999) och William Weidersjö (2001).  

Dessutom flyttades under hösten ytterligare en lovande spelare, Vilmer Rönnberg (2002), upp 

till A-lagstruppen. 

Endast A-laget ingick i herrsektionens tävlingsverksamhet 2018, då man ansåg att kvalitén på 

B-lags serien är för låg. För att kompensera att vissa spelare inte fick tillräckligt med speltid 

spelades ett flertal träningsmatcher under säsong mot konkurrerande lag i samma serie. 

Dessutom kunde några av de yngre spelarna som inte fick speltid i laget, beredas plats och 

spela matcher med U-truppen. 

A –lag 

 

Vi byggde en nästan helt ny trupp efter det att vi fått respass 2017 från division 1. Ny tränare 

Hakan Bezgin anställdes, en tränare som vill utveckla och satsa på våra yngre spelare.  

Efter en överraskande bra vårsäsong gick luften ur och från att varit med om att spela om 

avancemang till Div. 1 hamnade vi till slut på en 5:e plats.   

Ledare för A-truppen har under året varit: 

• Huvudtränare: Hakan Bezgin 

• Assisterande tränare: Joel Råd 

• Fystränare: Keivan Moussavi 

• Målvaktstränare: Alexander Bernhard 

• Lagledare: Stig Näsström. 

• Materialansvariga: Björn Lundberg, Kenneth Englund och Dan Sundberg 

 

Tabell Div. 2 Södra Svealand 

Enskede IK 26      13       7          6                43-29                                  46 p 



 

Svenska cupen 

Omgång 1, Enskede IK- Sollentuna FF (Div. 1) 2-1. 

Omgång 2, Enskede IK- Degerfors IF (Superettan) 1-2 efter förlängning (1-1). 

 

Damsektionens arbete 2018 

Damsektionen organiserar och administrerar från 2018 endast damlaget.  

Sektionen har under året hanterats av Ove Eriksson (ansvarig för damlaget). 

Enskede IK:s damlag spelade under 2018 i division 1 södra Svealand. Ledargruppen bestod 

av tränarna Fredrik Ehnström (huvudtränare), Sanna Johansson (assisterande tränare), 

Christian Andersson (målvaktstränare), Sven Johnsson (lagledare), Jerry Söderström 

(materialansvarig) samt Joakim Norgren (fysioterapeut).  

Damsektionens målsättning var att A-laget skulle klara kontraktet i division 1, samt att 

fortsätta arbetet med att utbilda spelare från de egna leden till A-laget. Andelen ”egna 

produkter” i spelartruppen ska successivt ökas, med det långsiktiga målet att en majoritet av 

spelarna i truppen har utbildats i Enskede IK.  

A-laget klarade målsättningen att vara kvar i division 1, vilket var en utmärkt prestation av en 

överlag mycket ung och orutinerad spelartrupp. 

Tabellraden efter säsongens slut var: 

8. Enskede IK 22    7   4   11   46-53    25p 

Eftersom vi inte längre får ha B-lag, har ”B-lagsfunktionen” (som behövs för att spelare som 

inte startar i matcherna i division 1 ska få speltid) hanterats genom ett samarbete med Dam U 

om spel i J19-serien. Samarbetet med EIK:s U-lag har 2018 fungerat utmärkt, och detta goda 

samarbete fortsätter inför 2019. 

Säsongen 2019 spelar Enskede IK i division 1 södra Svealand. Damlaget deltar även i 

Svenska Cupen 2019. 

Inför 2019 har Per Nordström (som tidigare tränat Dam U) rekryterats som ny assisterande 

tränare. Sanna Johansson har efter ett års rehab-träning återgått till att vara spelare. En av 

spelarna 2018, Rebecca Davis, slutar som spelare, men är rekryterad som assisterande tränare 

2019. Övriga ledare fortsätter 2019. 

Spelartruppen inför 2019 var i stort sett klar redan före jul. Som nämns ovan är en viktig 

målsättningen för damlaget att truppen till stor del ska utgöras av spelare som utbildats i 

EIK:s ungdomsfotboll. Tre juniorer flyttades upp till A-laget hösten 2018. Totalt har 

spelartruppen inför 2019 tio spelare som kommer från EIK:s ungdomsfotboll, varav sex som 

haft EIK som klubb ända sedan knatteåren. Fyra av spelarna (födda 02 och 03) har under 2018 

kallats till regionala landslagsläger eller landskamper. EIK har också börjat bli ett attraktivt 

val för unga spelare från andra klubbar. Truppen 2019 är liksom 2018 mycket ung; mer än 



hälften av spelarna är juniorer eller förstaårsseniorer. Det ser således mycket bra ut för 

Enskedes damlagsverksamhet inför de kommande åren. 

 

 

 

 

Utbildning 

Domarutbildning 

Under 2018 har ca 50-60talet domare i åldrarna 14-19 år dömt matcher i EIK:s regi. Under 

året har vi utbildat domarna och fortbildat domarna. Dessa domare har verkat på alla nivåer 

mellan 5 mot 5 och 11 mot 11. 

Dessa domare som även är medlemmar och aktiva som spelare eller ledare i föreningen har 

klubbens domarsamordnare Marcus Holmberg haft ansvar för.  

Marcus har ansvarat för coachning, utbildning och matchtillsättning för domarna samt varit 

bollplank för föreningen i frågor som är relaterat mot domarverksamheten. 

Inför säsongen 2019 har redan 34 stycken domare gått fortbildning och vi domare ser med 

glädje bland annat fram emot Stockholm Football Cup i sommar!  

Enskededagen 2018 

I november bjöds samtliga ledare, cirka 400 stycken, in till en halvdag med Enskedemodellen 

och verksamheten 2018 i fokus. Johan Fallby föreläste om barn och ungdomars idrottande. 

Syftet med dagen var att informera om Enskede IK:s verksamhet på ett samlat sätt samt ge 

ledarna möjlighet att nätverka med varandra. Dagen var indelad i två block: ett gemensamt 

block och ett sektionsblock. I sektionsblocket delades ledarna in efter den sektion som de 

tillhörde och fick särskild information om hur just den verksamheten fungerar. 

Nystartade lag födda 2012 

Under våren startade en ny årskull barn sin lagverksamhet i Enskede IK. Detta är en lång 

process som oftast tar uppemot ett år innan verksamheten har hittat in på rätt spår. Förutom att 

alla lag ska komma på plats ska också tränare och lagledning till.  

Under mars bjöds alla föräldrar in till informationsmöte där föreningen presenterades. Syftet 

med detta möte var också att hitta en lagledning. 

5-årsverksamhet. 

För tredje året i rad bjuds nu 5-åringar in till verksamhet. Cirka 135 pojkar och flickor födda 

2013 har deltagit under totalt 11 träningspass under perioden maj-oktober 2018. 

Verksamheten leds av våra ungdomar i föreningen, födda 2002 och 2003. Både tjejer och 

killar har varit verksamhetsledare och totalt har 50-talet ungdomar varit igång. 



Inför denna verksamhet har utbildning genomförts under ledning av kansliet och 

spelformsansvariga på 5-manna. Projektet har varit lyckat och vi ser nu fram emot 2019 års 

verksamhet då barn födda 2014 bjuds in. 
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Gittan Ahonen Gunnarzon    Jessica Landström 
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Christian Wetell    Magnus Gidlöf 

Ledamot     Ledamot 
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