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Styrelsen har ordet 

År 2022 började hoppfullt med att restriktionerna på grund av Covid-19 äntligen kunde 
släppas. Enskede IK:s verksamhet kunde därför starta säsongen traditionsenligt. Det är 
vackert att se att så många spelare, föräldrar och tränare utvecklas i klubbens regi! 

Under året har styrelsen fokuserat på att göra en omorganisation av kansliet. Med hjälp av 
vår huvudsponsor RYK Group fanns möjlighet att förstärka kansliet för att få ännu bättre 
sportslig verksamhet. Efter en lång och omfattande rekryteringsprocess anställdes 
verksamhetschef Håkan Pontén Andersson. Omorganisationen gav att tre sportchefstjänster 
skapades samt en tjänst för fotbollsutvecklare.  

Enskede IK anställde även kommunikatör Emanuel Lundin vars uppdrag är att förstärka och 
förbättra klubbens kommunikation.  

Under ledning av Verksamhetschef Håkan arbetades kansliets lokaler om till att bli ett 
Sportkontor. En plats för tränare att få råd, hjälp och stöd av sportcheferna. Sportkontoret 
har kvällsöppet och är ett gott exempel på hur styrelsen prioriterat den sportsliga 
verksamheten.  

Styrelsen har valt att fördela arbetsuppgifter mellan och inom sig. Arbetet speglar också 
styrelsens prioriteringar. Arbetsgrupperna har varit ekonomigruppen, arbetsgivargruppen, 
kommunikationsgruppen, jämställdhetsgruppen, disciplinkommittén och 
Enskedemodellsgruppen. Styrelsen deltar också i sportkommittén samt är en del av 
styrelsearbetet för SFC. 

Jämställdhetsgruppen har under året genomfört en jämställdhetsanalys tillsammans med 
Includer. Genom enkät, intervjuer och genomgång av klubbens dokument har Includer tagit 
fram en mängd olika rekommendationer som kansliets anställda har i uppgift att verkställa. 
Att kvinnor och män, flickor och pojkar har samma förutsättningar att utvecklas i klubben är 
av yttersta vikt.  

Under 2022 har fokus för arbetsgivargruppen legat på att sjösätta den nya organisationen 
vid EIK:s kansli. Det har bland annat handlat om att se över arbetsbeskrivningar och att hitta 
en tydlig arbets- och ansvarsfördelning mellan verksamhetschef och administrativ chef. Vi 
har också - tillsammans med cheferna på kansliet - jobbat med att sätta innehåll och 
organisatorisk hemvist för den nya tjänsten "Fotbollsutvecklare". 
 
Under året har det även varit aktuellt att tillsätta vikarie för en av sportcheferna som varit 
föräldraledig samt för den tidigare sportchefen som under året varit sjukskriven i varierande 
grad men som glädjande nog nu kan återgå mer och mer till jobbet - nu i den nya rollen som 
fotbollsutvecklare. 
 
Arbetet med att uppdatera krishanteringsplanen har påbörjats och kommer att färdigställas 
under 2023.  
Disciplinkommittén har under år 2022 fokuserat på att få god rutin och översyn över 
registerutdragen.  
Styrelsen har deltagit på StFF:s årliga möten samt deltagit på arbetsgivarmöten. Styrelsen 
har även haft konferensdag tillsammans med anställda och andra nyckelpersoner i klubben.  
 



Styrelsen vill tacka alla spelare, föräldrar och tränare som med själ och hjärta gör Enskede IK 
till den fantastiska fotbollsklubb som Enskede är. Tack för all fin fotboll, engagemang och 
glädje! Tack till all personal på kansliet som möjliggör fotbollen! 
 
Ekonomi och budget 
 

 
 
Den 24 januari i år presenterades den färdiga budgeten för 2023, där det tydliggjordes vad RYK 
medlen används till. Dessa satsningar, som vävs in som en del av verksamheten ju längre tiden går, 
kan summeras i form av att vi lägger resurserna på att förbättra kvaliteten på ledarna i alla delar av 
verksamheten samt extra satsningar inom olika områden där 50% av resurserna hamnar, bättre 
material och utrustning för 25% samt ökar på resurserna för kansliet med syfte att frigöra tid för 
ledarna och fokusera på att utveckla verksamheten med resterande 25%. 
 
Kommunikation och marknad 
 

Vi upphandlade under våren en reklambyrå för att få hjälp med en kommunikationsstrategi 
framåt och att hjälpa oss prioritera resurser och arbete. Detta arbete pågick under Q2/Q3 
primärt och har nu landat i en strategi som vi kommer att arbeta utifrån. Vi har under året 
anställt en kommunikatör på 50%, Emanuel Lundin, som ska arbeta med strategin och de 



åtgärder vi beslutat om, samt realisera en aktivitetsplan för kommunikationen. Förutom de 
50% på kommunikation jobbar Emanuel även 50% med administrativa uppgifter där material 
och kafeteria har kommit att bli två stora ansvarsområden. 
 
Under året har sponsorfrågan rent strategiskt varit vilande och kommer nu att prioriteras 
och ses över under 2023. Inför 2023 tar gruppen nya tag och har rekryterat in flera deltagare 
med bakgrund inom marknad och kommunikation som ska stärka vårt arbete framåt när vi 
nu ska realisera kommunikationsplanen.  
 

Under andra halvan av 2022 så har frekvensen av nyheter och annat material som föreningen 

producerar tilltagit avsevärt och givit eko. Närvaron på sociala medier har stärkts ytterligare och 

breddats och ett nytt nyhetsbrev har startats upp. Under sommaren gjordes även en ordentlig 

upprustning av EIK:s hemsida och föreningens formspråk har genomgått ett ”face lift”, något som har 

fungerat som stöd för både medarbetare och andra grupper i föreningen. 

 

Sammanfattningsvis, genomfört och mål framöver: 

 

• Skapat ett enhetligt form- och bildspråk som känns igen, oavsett plattform. 

• Breddat närvaron digitalt i nya kanaler som LinkedIn och Youtube. 

• Jobbat med hemsidan och skapat en tydligare struktur som har klätts i ett mer 
igenkänningsbart och korrekt utseende som ska vara en röd tråd i allt föreningen 
producerar. Hemsidan kopplades också ihop med Analytics vilket gör att vi får bättre 
dataunderlag som underlättar arbetet. 

• Skapat ett nytt nyhetsbrev som går ut en gång i månaden i snitt. Där har vi en 
öppningsfrekvens som ligger mellan 52%-66% vilket känns superroligt. 

• Det väcktes liv i föreningens Youtube-kanal som precis kommit igång med allt från 
djupdykande intervjuer till sportrelaterat material. Klippen når flera hundra 
intresserade av EIK och är en bra start mot ökad digital närvaro. 

• EIK:s seniorlag har fått helt nytt stöd med sin kommunikation som har 
uppmärksammats såväl som från förbund som andra lag och supportrar. 

• Vi har under andra halvan i 2022 producerat dubbelt så mycket nyheter, ofta med 
högkvalitativa bilder som också används för delning på såväl Facebook som LinkedIn 
där vi har stärkt vår närvaro avsevärt genom bra samarbete mellan sport och 
kommunikation. 
 

Vi kommer att påbörja mätningar som ska svara upp på strategin och assistera den stora satsningen 

på sporten via spelarutbildningsplan, utbildningar och branding på EIP. Mycket av vårt fokus kommer 

ligga på att förmedla, utbilda och berätta om vår verksamhet och hur vi tillsammans kan få EIK att 

växa framåt. 

Administration 

I Februari 2022 beslutade styrelsen om en ny organisation i Enskede IK. Grundtanken med den är att 

stärka sporten och fotbollen i föreningen. För att frigöra så mycket tid för detta som möjligt så tar 



administrativa benet i organisationen över ansvaret för renodlat administrativt arbete inklusive 

kommunikation. 

I uppdraget ingår stödfunktioner som budget/ekonomi, IT/teknik, generella avtal, inköp och 

materialfrågor. Utöver det även lokal- och anläggningsfrågor samt ansvar för processer kring EIK:s 

verksamhetsplanering. Arbetet med sponsorer är också en viktig del av uppdraget. Likaså ingår stöd 

till föreningens förtroendevalda i form av beredandet av styrelsemöten i form av handlingar, 

kallelser, protokollskrivande m.m. 

Sist men inte minst ansvarar också administrationen för vår kafeteria, en viktig del i vår verksamhet i 

form av mötesplats för våra medlemmar och trygghetsfaktor för våra barn och ungdomar. 

Betydelsen av toast, kaffe, korv och glass bör inte heller underskattas. Till 2023 byter vi leverantör 

från Sportscater till Minibar vilket blir en spännande nystart. 

 

Sporten på ett övergripande och generellt plan 

Omorganisation  

Under 2022 genomfördes en större omorganisation i föreningen, detta gjordes successivt i 

olika steg. Under våren riktades mer fokus till den sportsliga verksamheten. Tre medarbetare 

frigjordes tid från administrativa uppgifter för att ägna mer tid till sporten, d.v.s. våra ledare 

tränare och spelare. Dessa tre fick nya arbetsbeskrivningar och nya yrkestiteln sportchef. 

Uppdelningen- Sportchef barn upp till 12 år (pojkar flickor). Sportchef dam från 13 år till 

senior. Sportchef herr från 13 år till senior. Senare under året genomfördes 

omorganisationen i sin helhet med avd. sportkontor och avd. administration. Ny 

verksamhetschef anställdes i september med helhetsansvar för den operativa 

verksamheten.  

 

Ny uppdaterad spelarutbildningsplan implementerades. 



I maj blev den nya spelarutbildningsplanen klar.  

Enskede IK:s ”nya” spelarutbildningsplan är framtagen med utgångspunkt i SvFF:s 

spelarutbildningsplan. I spelarutbildningsplan lånar vi en del stycken, innehåll och bilder från 

SvFF:s spelarutbildningsplan. Syftet med planen är att öka kunskapen hos ledare/tränare i 

EIK med hjälp av forskning och beprövad erfarenhet. Målet med spelarutbildningsplanen är 

att beskriva hur EIK Fotboll, med en sund lärandemiljö, kan utveckla fler duktiga 

fotbollsspelare.  

Vidare fyller spelarutbildningsplanen syftet att ledare/tränare i EIK ges möjlighet till samsyn 

om hur spelarna ska utbildas, vilket i sin tur leder till en likvärdighet mellan lagen och spelarna. 

Dessutom leder spelarutbildningsplanen till att ledare och tränare talar samma 

”fotbollsspråk” och att det blir en naturlig stegring i lärandet. Slutligen leder detta till att 

spelare, oavsett vilket lag de tillhör, får tillgång till samma utbildning. 

 

Sportkontor öppnades 

15 september invigdes sportkontoret 

Syftet: Att öppna upp dörrarna för våra ledare till ett modernt sportsligt servicekontor på 

Enskede IP. De ska stärka våra relationer och skapa mer delaktighet mellan tränare ledare 

och anställda i Enskede IK 

Öppettider måndag till torsdag 15.00 – 20.00 

(lördagar 10.00 – 16.00 under säsong) 

• Öppen mötesplats för tränare och ledare 

• Stötta vid frågor om träning 

• Hjälpa till med träningsmaterial 

• Skapa trygghet genom närvaro 

• Sjukvårdsmaterial första hjälpen 

• Tips på träningsplanering 

• Gemenskap 

• Föreningskänsla 

• Arrangera fotbollsutbildningar 

• Temakvällar 

 

Sportkommittén 

Ny sportkommitté tillkom i september efter några års vilande. 



Syfte: att säkerställa kvalitet och utveckling genom hela föreningen. 

Ansvarar för att föreningens policy, riktlinjer, och processer formuleras kvalitetssäkras och 

tydligt finns tillgängliga och kommunicerade 

Utbildningsveckorna 45–46 

Nytt för i år (2022) 
Under veckorna 45–46 när den ordinarie verksamheten är något lugnare drog vi i gång med 
utbildningar på Sportkontoret för alla tränare i klubben. Det var under två veckor måndag – torsdag 
en spännande blandning mellan egna interna utbildningar, inspirerande föreläsningar och utbildning 
från förbundet som vi såg tillsammans och bröt ner och diskuterade i workshop. 
Det var ett kanontillfälle att träffas, diskutera och fördjupa kunskaper tillsammans. På fredagen som 
avslutning bjöd vi dessutom på grillad lunch med fasta situationer. 

Barnsektionen 

5 mot 5 verksamheten 

(På 5-åringar och 6-åringar finns Raili med som ledarcoach) 

Fotbollslek 

I Fotbollslek deltog ca 200 barn, flickor och pojkar. I verksamheten arbetade 55 

ungdomsledare födda 2008, hälften killar och tjejer. Fotbollslek inleds alltid med ett 

föräldramöte där deltagarna 2022 var ca 170 föräldrar. Under mötet informerar vi om 

Enskede IK som förening och om verksamheten för 5-åringar. Ungdomarna utbildades i två 

steg 

Leda små lirare/StFF 

Föreningsegen utbildning/Helena & Raili 

Under träningarna finns Helena och Raili med som stöd.  

6-åringar, uppstart av nya lag 

I uppstart av nya lag för 6-åringar hade vi ett tydligt mål på att få in fler kvinnliga tränare i 

verksamheten och därmed öka antalet kvinnliga ledare i föreningen på sikt. Vi bjöd in alla 

mammor till ett inspirerande möte för att försöka rekrytera fler kvinnor och det resulterade i 

att när vi startade upp 6-åringarna hade vi 51% kvinnor som ledare för åldersgruppen.  

Vi startar alltid verksamheten med ett föräldramöte där vi informerar om verksamheten och 

Enskede IK som förening. I slutet på mötet tillsätter vi tränare på samtliga grupper.  

För att höja utbildningsnivån hos våra tränare det första året i verksamheten planerade vi 

alla deras träningstillfällen utomhus genom Supercoachappen vilket gjorde att alla barn fick 

samma utbildning och ledarna lärde sig att använda appen som ett bra och stöttande 

verktyg i att bedriva bra fotbollsträningar oavsett tidigare erfarenheter eller kunskap. Vid 

möte med alla tränare utbildade vi dem i alla träningspass och övningar. 

I samtliga grupper för 6-åringar hade vi också två ungdomsledare på varje grupp som en 

stöttning till våra föräldratränare.  



Utbildningar: 

”Tallkrogensmöte” 

Leda små lirare/StFF 

Föreningsegen utbildning med Helena och Raili 

Supercoachutbildning 

Normbollen 

NPF-utbildning 

Vi anordnade en egen tränarutbildning C för våra kvinnliga ledare.  

 

7-åringar 

Vi planerade allt träningsinnehåll i Supercoach-appen och gick igenom alla träningspass och 

övningar under ett möte.  

För 7-åringarna startade vi på helgerna upp ett matchspel som en förberedande verksamhet 

inför att under 2023 starta tävlingsverksamheten i S:t Eriks-Cupen. De spelade då 

internmatcher varannan helg. Då vi saknar flicklag bjöd vi in Älvsjö att spela tillsammans med 

flickorna.  

Utbildningar 

Tränarutbildning C 

Tränarutbildning C (kvinnor) 

NPF-utbildning 

Åldergruppsträffar 2st 

8-åringar 

Första året i St: Eriks-Cupen 

Vi anordnade utbildningar med fokus på ”Inför Sanktan”. Där bjöd vi också in ledarna till en 

föreläsning ”Prestation före resultat” med Idrottspsykolog Jonas Nyqvist som också är 

tränare i Enskede IK.  

För 8-åringar anordnade vi målvaktsutbildning för första gången tillsammans med StFF.  

Utbildningar  

Åldergruppsträffar 

Tränarutbildning C 

NPF-utbildning 



Coachande föräldraskap 

 

Barn- och ungdomssektionen (Åldersgrupperna 2013-2008) 

Under 2022 fortsatte arbetet som påbörjades 2021 med att skapa fler och bättre 

utbildningar för våra tränare i Enskede IK:s spelsätt och metodik. Till 2023 blir det vår största 

satsning från föreningen att göra ännu bättre.  

För P2008 blev det en förändring i och med att styrelsen beslutade om att sänka 

selekteringsåldern till 15 år även på pojksidan. Vi skapade här en struktur för hela processen 

som kommer användas varje år framöver. Klubben arvoderade en tränare som blev ansvarig 

för att under hela året hålla i träningar/matcher (lag Gul) och i slutändan ta ut ett förstalag 

utifrån spelarna som ville ingå i den processen tillsammans med fotbollsansvarig på kansliet.  

För F2008 bildades inte ett förstalag och generellt lag utan där slog vi i stället ihop våra två 

grupper i samråd med ledarna för att kunna behålla och utveckla spelarna på bästa sätt.  

Vi anordnade återigen höst- och påsklovscamper tillsammans med Supercoach under för 

våra spelare födda 2010–2014 där vi både hade egna ungdomsledare samt ledare från 

Supercoach med. Våra ungdomsledare som deltog fick därmed praktisk erfarenhet och 

utbildning av Supercoach under veckan som dom tar med sig till sina lag. Till 2023 kommer 

dessa att helt hållas av våra egna ungdomsledare men fortsatt drivas av Supercoach. 

Ytterligare fokus blir på att utbilda ungdomsledarna under camperna.  

Under året har vi sökt och fått in cirka 20 ungdomsledare på våra lag inom 2013–2008. Dessa 

är egna juniorspelare från föreningen som vill testa på en tränarroll. Ungdomsledarna är 

inbjudna till alla våra interna utbildningar och får lära sig ledarskapet praktiskt av våra 

föräldratränare i grupperna samtidigt som ungdomsledarna bidrar med färsk 

fotbollskunskap. Denna kombination har varit enormt uppskattad av alla 

spelare/ungdomsledare/tränare och är något vi kommer satsa mycket på till 2023. En 

långsiktig vision blir att vi utbildar våra framtida junior- och seniortränare från våra egna led.  

 

Juniorsektion  

Övergripande 

Under året har föreningen gjort en omorganisation där man under hösten introducerade tre nya 

sportschefsroller varav Mathias Viera varit Sportchef Herr med ansvar från 13-åringar upp till A-laget 

på herrsidan. Under hösten har Mathias varit föräldraledig och hans roll täcks av Pontus Gustafsson, 

tidigare styrelseledamot.  

Under första halvåret var Mathias ansvarig för junior, 15-19 år på både pojk och flick. Nedan är en 

redogörelse för dessa grupper.  

Juniorsektion, 15-19 år (2006-2003) 

2022 gick vi in i året med 13 träningsgrupper och ca. 30 tränare. 



Under våren har vi fortsatt implementeringen av det gemensamma arbetssättet genom vår 

internutbildning kallad A16. Det förenklar för våra ledare och spelare att rotera mellan lagen i träning 

och matcher och till slut även få möjligheten att ta en plats i våra seniorlag. Dessa träffar har letts av 

Hakan Bezgin (Huvudtränare Herr) och Mathias Vieira (chefstränare Junior) fram till hösten.  

Vi har fortsatt med veckovisa rotationsmöten med alla tränare i träningsgrupperna där många 

spelare som ligger i framkant i sina grupper fått testa på att träna i en äldre åldersgrupp.  

Genom den nya organisationen där en övergripande verksamhetschef har anställts har även tid 

frigjorts för att vara mer närvarande ute på planerna vilket har underlättat stöttning av tränarna. 

Inom pojkjunior har även en ledarcoach stötta lagen och sportchefen.  

 

I ålderskullen P2007 deltog deras Lag gul i serien P15 kval till P16. Gruppen tränades utav Daniel 

Herrmann och Marcus Axelsson med hjälp utav Mathias Vieira som stöttade i träning och match.  

Laget lyckades till och med vinna serien! Ca 25st spelare deltog från ålderskullen i träning och match i 

en utav Stockholms tuffaste serier. 

De tuffaste utmaningarna under 2022:  

- Nya organisationen och föräldraledighet: Samtidigt som den nya organisationen sjösatts har även 

Mathias varit på föräldraledighet. Det har således varit både överlämning av lag och arbetsuppgifter 

samtidigt som en vikarierande sportchef som dessutom inte jobbade heltid behövt installerats.  

- Selektering av två ålderskullar 

Under året har vi sänkt selekteringsåldern på pojk vilket innebär att två ålderskullar selekterades 

samtidigt. Sportchef Dam som tidigare varit ansvarig för ena gruppen (fram till sommaren) kunde 

lyckligtvis stötta upp och hantera ena selekteringsprocessen.  

 

Sportsligt 

P16:A 

Tränades av Krister Qvil och John Isacsson (under första halvåret). Hade stora spelmässiga 

utmaningar i en för svår division 1-serie. Efter att stärkt upp på målvaktspositionen lyckades laget 

skrapa ihop några fler poäng under hösten.  

P2006- 1B 

S:18 V:3 O:1 F:14 

P16:G 

Tränare under året var Oussem Kharrat som under hösten fick hjälp av Hamid Reza. Spelade i jämn 

div 3 Sanktan och slutade på tredje plats efter en rafflande avslutning.  

P2006- 3D 

S:14 V:9 O:0 F:5 

P17:1 

Tränades av Sebastian Palmér med stöttning av Miguel Montecinos. I en relativt jämn serie, bortsett 

från en klar vinnare och sista placerat lag, hamnade laget på den nedre halvan. Laget lyckades även 

vinna Stockholm Football Cup. 

P2005- 1B 

M:14 V:4 O:2 F:8 



P17:G 

Tränarna var Anthony Munoz och Antonio Ordonez. Deltog i div.3 Sanktan. I en serie där enbart 5 lag 

kvarstod i slutet av serien lyckades man knipa en andraplats strax bakom vinnaren.  

P2005- 3C 

M:8 V:6 O:0 F:2 

P18 

Tränades av Sebastian Nemorin och Jonatan Kesete och deltog i kvalserien till P19 där man lyckades 

kvala in genom en tredjeplats. Efter att ha inlett säsongen starkt tappade man något under hösten till 

följd av en relativt tunn trupp med många skador och tungt matchande.  

 

P2004 kval till P19 

M:19 V:14 O:1 F:4 

P19 

Tränades av Yoav Fernandoy och Mohammad Khamani och spelade i division 1 Sanktan (herrjuniorer) 

där man hamnade i mitten. Laget hade en del utmaningar med närvaro och spelare som kom och gick 

men spelade stundtals en bra fotboll.  

HJ- 1A 

M:12 V:5 O:2 F:7 

Dam J 

Stora utmaningar att motivera och behålla spelare under året som såklart även påverkade resultatet 

på planen. Trots detta så hade vi starka kort på ledarsidan med Malin från damlaget, Sofia H med 

många års erfarenhet utav flickfotboll i EIK samt vår ”egna” Victor Irmalm. Denna grupp led 

fortfarande utav F06s uttåg ur föreningen och repade sig aldrig riktigt.  

DJ-1 

M:11 V:2 O:1 F:8 

F15 

Tränades utav Oskar Elfström, Olof Bohlin och Anton Västberg och spelade i F2007 div. 3B 

Oskar som första arvoderade tränaren för gruppen tog spelarna framåt några kliv i sin 

fotbollsutveckling. Deltog ofta i rotationsträning/match med Dam J under hela säsongen.  

F2007 div. 3B 

M:10 V:6 O:2 F:2 

 

Herr 

Peter Kelly gjorde sitt första hela år som herransvarig och vi fick även in Jimmy Jansson som lagledare 

och Peter Svanemar som materialansvarig medan Trevor slutade efter lång tjänst som materialare. 

Slutade efter säsongen gjorde även huvudtränaren Hakan Bezgin, assisterande tränaren Kenny Pavey 

och målvaktstränaren Farid Shams Alishah.  

Enskede IK:s herrlag spelade under 2022 i division 2 Södra Svealand.  

Ledargruppen bestod av: 



Hakan Bezgin  Ansvarig tränare 

Kenny Pavey  Assisterande tränare 

Farid Shams Alishah Målvaktstränare  

Peter Svanemar Material 

Janne Rundqvist Material 

Bubben  Lagledare 

Zack Ålring  Sjukgymnast 

Peter Kelly  Herransvarig 

Jimmy Jansson Lagledare 

Herrsektionens målsättning att fortsätta arbetet med att utbilda spelare från de egna leden till A-

laget (spela kvar i div 2). Andelen egna produkter i spelartruppen ska successivt ökas, med det 

långsiktiga målet att en majoritet av spelarna i truppen har utbildats i Enskede IK. Under 2022 var 

13st av spelarna i herrtruppen utbildade i EIK:s ungdomsverksamhet. Vi flyttade upp 5 spelare under 

året och ett relativt stort antal spelare roterade upp från vår P18-grupp, trots avsaknad utav en 

träningsgrupp för P19 som spela på någorlunda hög nivå.  

Resultatmål för herrlaget inför 2023 

1. Topp 5 

2. Spela kvalmatcher till Div.1 

3. Kvalificera oss till Div.1 

 

Under hösten blev det även klart att det en del förändringar i tränarteamet och ledargruppen. Martin 

Augar tog över som huvudtränare med Tommy Efraimsson som assisterande och Marko Maksimovic 

som målvaktstränare. Vi fick även in Mikael Pettersson som materialare.  

Spelartruppen har även uppgraderats inför 2023. Ett par spelare valde att gå med vår förra 

huvudtränare när denne skrev på för IK Nordic som deltar i div.1 2023 men i stora drag har vi fått 

behålla de spelare vi önskat få behålla.  

Starka kort har inkommit så som EIK-kända S.Ostojic men också flera spelare med många div.1 

matcher i ryggen så som Cosic, Singh och Pedram för att nämna några. Utöver detta även några unga 

spelare från Stockholms-akademierna. Joel Lundgren som 2022 lånade ut till FOC Farsta (som han i 

högsta grad hjälpte att ”nicka” upp till avancemang till div.2) har kommit tillbaka.  

Herr 

Herrlaget slutade på nionde plats i division 2 Södra Svealand.  

Tabellraden efter säsongens slut var: 

9. Enskede IK 26  10   4   15   41-47   34p 

Herrlaget misslyckades i år att kvala in till Svenska Cupen. 

EIK spelade i högsta division av Stockholmsserien och slutade på femte plats, med tabellraden: 



5. Enskede IK  12  5   1  6   20-34   16p 

 

Dam 

Damlaget drevs under våren fortsatt av damsektionen (bestående av Ove Eriksson). Efter 

omorganisationen som skedde under hösten drivs laget nu i stället av Sportchef dam.  

Enskede IK:s damlag spelade under 2022 i division 1 södra Svealand. Ledargruppen bestod av 

Fredrik Ehnström (huvudtränare), Per Nordström (assisterande tränare), Kristin Bengtsson 

(assisterande tränare), Farid Shams Alishah (målvaktstränare), Sven Johnsson (lagledare), 

Kenneth Englund (materialansvarig), samt Joakim Norgren och Mats Gustafsson 

(fysioterapeuter).  

Målsättningen för laget var att komma topp 5 och därmed stanna kvar i Div.1 när serierna 

görs om till 2023 samt att fortsätta utveckla egenfostrade spelare i damlaget. Alla lag utanför 

topp 5 åkte ur serien (laget som kom 6:a fick kvala för att stanna kvar). Under året flyttades 

tre spelare från egna led upp till seniorlaget.  

Laget klarade målsättningen och slutade till slut på en femteplats på målskillnad efter en 

vinst i sista matchen. Därmed säkrade vi en plats i en av tre division 1 i Sverige 2023, Div.1 

Mellersta. Fortfarande med en av Sveriges yngsta damtrupper på den här nivån. 

Resultatrad 2022: 5:e placering med 33p på 22 spelade, målskillnad 37-32 +5. 

Till säsongen 2023 blir det förändringar i tränarteamet och ledargruppen. Laget kommer att 

tränas av Scott Swainston (huvudtränare), James Vaughan (assisterande tränare), Marcus 

Wallin (assisterande tränare), Elliot Bastias (målvaktstränare). Tränarna kommer med nya 

idéer och energi med ambitionen att inom 3 år ta steget upp till elitettan samtidigt som vi 

behåller och utvecklar våra egna spelare. Runt laget kommer Sven Johnsson (lagledare), 

Kenneth Englund (materialansvarig), Andrea Odelius (Team manager), Ove Eriksson 

(damansvarig), Victor Irmalm (Sportchef dam) samt en ännu inte tillsatt fysioterapeut att 

jobba. Därmed stärker vi upp organisationen runt laget som i stort sett drivits av en person 

dom senaste åren.  

Målet för 2023 är att etablera oss i den nya serien som kommer vara betydligt tuffare i och 

med att det gick från 6 serier till 3. Samtidigt som vi fortsätter satsa på våra egenfostrade 

och unga spelare. 

Gåfotbollen 

Verksamheten växer och det är nu ca 85 spelare. De tränar två dagar i veckan och har utökat 

till ännu en dag som sker spontant på fredagar.  

Under 2022 anordnade StFF seriespel vid två tillfällen vilket var uppskattat. Vi har också flera 

spelare som är uttagna till landslagsspel och ska ut i Europa för VM i juni -23.  

Under 2023 kommer Enskede IK bli FAR-certifierad förening.  

Under 2022 hade vi 89 ungdomstränare i verksamheten som stöd till våra föräldratränare. 

Ungdomarna var främst på 5 och 6-åringar men även i andra ålderskullar.  



 

 

Beatrice Lönnqvist    Lisa Lindström 

Ordförande     Vice ordförande 

 

 

Pontus Hjalte (f.d. Eriksson)    Patrik Söderlund 

Sekreterare     Kassör 

 

 

Lina Magnusson    Hanna Myrling 

Ledamot     Ledamot 

 

 

Peter Blomdahl     Niclas Linde 

Ledamot     Ledamot 

 

 

Martin Månsson    Pontus Gustafsson 

Ledamot     Ledamot 

 

 

Tomas Eriksson     

Ledamot  

 

 

 


