Sköndals IK, Fotboll
Verksamhetsberättelse 2012-2013
Fotbollsektionen har under år 2012-2013 haft följande sammansättning:
Ordförande
Sekreterare
Senior
Dam
7 manna
Suppl
Suppl resp i HS

Lars Theander
Bengt Bondestad
Azra Durakovic
Pamela Redondo
Jonas Pettersson
Stefan Padellaro
Nicklas Fredsberg

Styrelsen har under året äntligen lyckats att få fram en hemvistelse för fotbollen. Gubbängens
IP kommer bli hemvisten i framtiden där vi delar den med GT 76. Vi och GT 76 har kommit
överens om ett avtal där fotbollen kommer driva servering från mitten av mars till mitten av
oktober. Detta innebär att vi flyttat vårt kansli till Gubbängens IP. Att ha ett kansli där
verksamheten flödar kommer att göra att föreningens beslutvägar blir enklare.
Idrottsmässigt kan vi dela på senior och ungdomssidan. Efter en jobbig start med spelar och
tränarkarusell orkade vi inte hålla oss kvar i div 5 samt pojkallsvenskan.
Styrelsen har efter detta jobba aktivt för att hitta en samarbetspartner på seniorsidan för att
kunna behålla de talangfulla spelarna som stannade kvar i Sköndals IK. Samarbetet kommer
under 2013 ske med Djurgårdsbrunns FC. Ungdomssidan fortsätter vi på de yngre lagen att
växa. Projektet med att ta fram unga ledare till vår verksamhet har startat med en positiv
utveckling. Vi har idag flera unga ledare en vad föreningen upplevt tidigare. Detta är en
satsning som kommer att fortsätta. Vårt P99 tog sig upp till den högsta serien. Under hösten
har föreningar varit aktiva att plocka spelare från gruppen. Detta innebar att vi hade en tung
vår med nya ledarna men har lyckats skapat en bra grupp som börjar sakta men säkert ta för
sig i verksamheten. Satsningen på de yngre lagen med egen spelplats kommer att gynna
föreningen på lång sikt.
Sköndals Puls som tidigare kallades friskoteket har blivit en satsning som styrelsen beslutat
att göra. Styrelsen är övertygad om att Sköndals Puls på lång sikt kommer att bli en viktig
knutpunkt för våra medlemmar och medlemmarna i Sköndals Puls. Renoveringen av lokalen
innebär att man idag i Sköndal kan träna i en fräsch lokal med en personlig tränare.

Styrelseordförande Sköndals IK Fotboll
Lars Theander

Sköndals IK, Fotboll 2012-2013
Pamela Redondo Lagledare
Lag: Sköndals IK Dam-lag
Truppen:
Ledare:

Peter Rönnberg Tränare
Michael Näslund Tränare
Pamela Redondo Sportchef

Truppen har bestått av tjejer från Sköndal,
vi har varit cirka 15 aktiva.
Försäsongen:

Truppen:

Vi har tränat inomhus en till två gånger i
veckan november – mars.

Truppen har bestått av damer från olika
delar av Stockholm. Vi har varit c:a 15-18
aktiva spelare under säsongen,

Träningarna:

Träningarna:

Vi tränade två dagar i veckan och spelade
matcher i Sankt Erikscupen i division 5. Vi
har i genomsnitt varit 13-16 spelare på
träningarna. Många av tjejerna pluggar och
jobbar vilket har gjort att dem ibland haft
svårt att hinna träna alla pass i veckan.

Vi har tränat två dagar i veckan och spelat
en match under säsongen från mitten av
mars.
Vi har i genomsnitt varit 10 spelare på
träningarna.
St:Erikscupen:

Vi har spelat i ST-Eriks cupens serie för
flickor födda 98!

Utbildning:

Utbildning:

Vi har haft representanter på alla klubbens
ledarträffar.

Vi har varit på alla ledarträffar som
klubben anordnat under året!

Avslutning:

Avslutning:

Vi deltog i Klubbens gemensamma
avslutning på Magnolia i Stora Sköndal där
alla lag fick gå upp på scenen och där
priser delades ut till årets bästa prestationer
m.m.

Vi deltog i Klubbens gemensamma
avslutning på Magnolia i Stora Sköndal där
alla lag fick gå upp på scenen och där
priser delades ut till årets bästa prestationer
m.m. Detta var mycket uppskattat bland
alla våra tjejer!

Övrigt:

Vi har under året fått fler spelare vilket gör
att vi inför nästa säsong kommer att ställa
upp med ett lag i ST-Erikscupen division
4. Vårt mål är att ha roligt och utvecklas
men även att vinna serien och på så sätt
locka ännu fler tjejer till laget men även
föreningen!

Övrigt:

Vi har under säsongen varit ett härligt gäng
tjejer som tränat fotboll och haft kul
tillsammans!
/Krister Holmlund, Tränare F 96
Lag: Sköndals IK F 98

/Peter Rönnberg Tränare Dam-lag
Lag: Sköndals IK F 96
Ledare:

Ledare:

Krister Holmlund Tränare
Jonna Holmlund Tränare
Pamela Redondo Lagledare

Krister Holmlund Tränare
Jonna Holmlund Tränare
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Truppen:

Försäsongen:

Truppen har bestått av tjejer från Sköndal,
vi har varit cirka 15 aktiva.

Vi har tränat inomhus en gång i veckan
november –mars.

Försäsongen:

Träningarna:

Vi har tränat inomhus en till två gånger i
veckan november – mars.

Vi har tränat två dagar i veckan och spelat
en match under säsongen från mitten av
mars.
Vi har i genomsnitt varit 13-14 spelare på
träningarna.

Träningarna:

Vi har tränat två dagar i veckan och spelat
en match under säsongen från mitten av
mars.
Vi har i genomsnitt varit 10 spelare på
träningarna.

St:Erikscupen:

Eftersom vi både har tjejer födda 01-02 har
vi spelat i ST-Eriks cupens serie för flickor
födda 01!

St:Erikscupen:

Vi har spelat i ST-Eriks cupens serie för
flickor födda 98!

Utbildning:

Vi har varit på alla ledarträffar som
klubben anordnat under året!

Utbildning:

Vi har varit på alla ledarträffar som
klubben anordnat under året!
Avslutning:

Vi deltog i Klubbens gemensamma
avslutning på Magnolia i Stora Sköndal där
alla lag fick gå upp på scenen och där
priser delades ut till årets bästa prestationer
m.m. Detta var mycket uppskattat bland
alla våra tjejer!

Avslutning:

Vi deltog i Klubbens gemensamma
avslutning på Magnolia i Stora Sköndal där
alla lag fick gå upp på scenen och där
priser delades ut till årets bästa prestationer
m.m. Detta var mycket uppskattat bland
alla våra tjejer!
Övrigt:

Vi har under säsongen varit ett härligt gäng
tjejer som tränat fotboll och haft kul
tillsammans!

Vi har under säsongen varit ett härligt gäng
tjejer som tränat fotboll och haft kul
tillsammans! Inför nästa säsong hoppas vi
på några nya tillskott i laget och vi
kommer endast spela i flickor 11 i svår och
lätt serie.

/Krister Holmlund, Tränare F 98

/Calle Erlandsson, Tränare F 01-02

Övrigt:

Lag: Sköndals IK F01-02

Lag: Sköndals IK F 04-05

Ledare:

Ledare:

Calle Erlandsson Tränare
Agneta Ferdfelt Tränare/Lagledare
Helena Schewen Lagledare

Marina Böhm Tränare

Truppen:

Truppen:

Truppen har bestått av tjejer från Sköndal,
vi har varit cirka 12 aktiva.

Truppen har bestått av tjejer från Farsta
Stadsdel. Vi har varit c:a 20-23 aktiva
spelare under säsongen,
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Försäsongen:

Utbildning:

Vi har tränat inomhus en till två gånger i
veckan november – mars.

Vi har utbildat alla våra ledare som jobbat
på fotbollskolan via SISU!

Träningarna:

Övrigt:

Vi har tränat två dagar i veckan och spelat
en match under säsongen från mitten av
mars.
Vi har i genomsnitt varit 8 spelare på
träningarna.

Vi har under säsongen varit ett härligt gäng
med tjejer och killar som tränat fotboll och
haft kul tillsammans!

St:Erikscupen:

Lag: Sköndals IK A-lag

Vi har spelat i ST-Eriks cupens serie för
flickor födda 04-05!

Ledare:

Utbildning:

Mustafa Ismaili Tränare
Azra Durakovic Tränare
Philip Krolopp Ass. Tränare/Lagledare

Vi har varit på alla ledarträffar som
klubben anordnat under året!
Avslutning:

Vi deltog i Klubbens gemensamma
avslutning på Magnolia i Stora Sköndal där
alla lag fick gå upp på scenen och där
priser delades ut till årets bästa prestationer
m.m. Detta var mycket uppskattat bland
alla våra tjejer!
Övrigt:

Vi har under säsongen varit ett härligt gäng
tjejer som tränat fotboll och haft kul
tillsammans!

/Philip Krolopp, Ansvarig Fotbollskolan

Truppen:

Truppen har bestått av herrar från olika
delar av Stockholm, dock har de flesta bott
i Farsta Stadsdel. Vi har varit c:a 12 aktiva
herrar under säsongen och fyllt upp
truppen med spelare från PA-laget.
Försäsongen:

Vi har tränat inomhus i Gubbängshallen
november –mars tillsammans med PAlaget men även tränat på gym och i
Spångahallen en gång i veckan.
Träningarna:

Philip Krolopp

Vi har tränat tre dagar i veckan och spelat
en match under säsongen från mitten av
mars.
Vi har i genomsnitt varit 20-25 spelare på
träningarna. Många av herrarna jobbar och
har då ibland svårt att hinna träna alla pass
i veckan.

Truppen:

St:Erikscupen:

Truppen har bestått av tjejer och killar från
Sköndal födda 06-07. Vi har varit cirka 30
aktiva.

Vi har spelat i S:t Erikscupen division
H5S. Laget spelar nästa säsong i division
H6S.

Träningarna:

Utbildning:

Vi har tränat en dag i veckan. Vi har i
genomsnitt varit 20 spelare på träningarna.

Vi har haft representanter på alla klubbens
ledarträffar.

/Marina Böhm, Tränare F 04-05
Lag: Sköndals IK Fotbollsskola F/P
06-07
Ansvarig ledare:
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Avslutning:

Utbildning:

Vi deltog i Klubbens gemensamma
avslutning på Magnolia i Stora Sköndal där
alla lag fick gå upp på scenen och där
priser delades ut till årets bästa prestationer
m.m.

Vi har deltagit på alla ledarträffar.

Övrigt:

Vi har under säsongen tappat spelare och
därför varit tvungna att slå ihop Alagstruppen med PA-truppen. Vi hoppas
detta ska ha utvecklat spelarna till nästa
säsong!
/Mustafa Ismaili, Tränare A-lag
Lag: Sköndals IK PA Elit
Ledare:

Mustafa Ismaili Tränare
Azra Durakovic Tränare
Philip Krolopp Ass. Tränare/Lagledare

Avslutning:

Vi deltog i Klubbens gemensamma
avslutning på Magnolia i Stora Sköndal där
alla lag fick gå upp på scenen och där
priser delades ut till årets bästa prestationer
m.m.
Övrigt:

Säsongen var väldigt tung och vi hade
svårt att få alla dra åt samma håll. Då
många a-lags herrar valde att lämna
Sköndals IK var vi tvungna att dubbla i två
serier vilket påverkade resultaten. Vi åkte
ut ur båda serierna. Trots detta tror vi
många stannar inför kommande säsong då
vi under hösten lyckats bygga ett härligt
gäng!
/Azra Durakovic Tränare PA-laget

Truppen:

Lag: Sköndals IK P 96

Truppen har bestått av killar från olika
delar av Stockholm. Vi har varit c:a 22
aktiva spelare under säsongen,

Ledare:

Försäsongen:

Vi har tränat inomhus i Gubbängshallen,
Spångahallen, på gym och ute och
löptränat tre till fyra gånger mellan
november – mars.
Träningarna:

Vi har tränat tre dagar i veckan och spelat
en till tre matcher under säsongen från
mitten av mars.
Vi har i genomsnitt varit 18 spelare på
träningarna. Många av killarna har bott på
andra sidan stan och har haft svårt att
komma till träningarna.

Magnus Eriksson Tränare
Niclas Johnsson Tränare
Malin Eriksson Lagledare
Truppen:

Truppen har bestått av killar från söderort,
Farsta, Gubbängen, Hökarängen och
Skarpnäck! Vi har varit c:a 20-30 aktiva
spelare under säsongen
Försäsongen:

Vi har tränat inomhus i stora hallar två
gånger i veckan november – mars men
även varit ute och sprungit och tränat på
gym en gång i veckan
Träningarna:

Seriespel:

Vi har spelat i Pojkallsvenskan Elit
Mellersta och Sankt Erikscupen H5S
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Vi har tränat två till tre dagar i veckan och
spelat en till två matcher under säsongen
från mitten av mars. Detta har vi gjort pga
av att vi spelat i två serier!
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Vi har i genomsnitt varit 20-22 spelare på
träningarna. Då många av killarna
fortfarande går i skolan har de ibland haft
stora prov och inlämningar vilket gjort att
dem inte kunnat komma på träningarna.

Försäsongen:

St:Erikscupen:

Träningarna:

Vi har spelat i S:t Erikscupen för pojkar
födda 96/95

Vi har tränat en till två dagar i veckan och
spelat en till två matcher under säsongen
från mitten av mars.
Vi har i genomsnitt varit 12 spelare på
träningarna. Då många av killarna
fortfarande går i skolan har de ibland haft
stora prov och inlämningar vilket gjort att
dem inte kunnat komma på träningarna.

Utbildning:

Vissa av killarna har utbildat sig via SISU i
första hjälpen och andra enklare
tränarutbildningar.
Avslutning:

Vi deltog i Klubbens gemensamma
avslutning på Magnolia i Stora Sköndal där
alla lag fick gå upp på scenen och där
priser delades ut till årets bästa prestationer
m.m. Kanske inte det roligaste för en
tonåring men ändå uppskattat hos killarna i
efterhand!
Övrigt:

Det känns som att vi tappar spelare hela
tiden, men ändå blir vi fler. Vi är en bra
grupp med många som umgås privat vilket
gör att sammanhållningen är bra. Ibland
blir det lite svängdörrar men är så i den
ålder, ena dagen är det fotboll som gäller
andra är det något helt annat. Vi kommer
bli hårdare på detta inför nästa säsong att
man hör av sig om man kommer eller inte!

Vi har tränat/spelat innebandy mellan
november – mars men även varit ute och
sprungit och tränat på gym en gång i
veckan.

St:Erikscupen:

Vi har spelat i S:t Erikscupen för pojkar
födda 97/98
Utbildning:

Vissa av killarna har utbildat sig via SISU i
första hjälpen och andra enklare
tränarutbildningar.
Övrigt:

Vi är en bra grupp med många som umgås
privat vilket gör att sammanhållningen är
bra. Ibland blir det lite svängdörrar men är
så i den ålder, då dem flesta av dem här
prioriterar innebandyn på vinter blir ibland
antalet spelare på träningarna få. Vi
kommer bli hårdare på detta inför nästa
säsong att man hör av sig om man kommer
eller inte!

/Magnus Eriksson Tränare P 96
/Niclas Johnsson Tränare P 97/98
Lag: Sköndals IK P 97-98
Ledare:

Rolf Lituinen Tränare
Niclas Johnsson Tränare
Truppen:

Truppen har bestått av killar från söderort,
Farsta, Gubbängen, Hökarängen och
Skarpnäck! Vi har varit c:a 15-20 aktiva
spelare under säsongen
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Lag: Sköndals IK P 00
Ledare:

Magnus FjelkmanTränare
Christian Larsson Tränare
Truppen:

Truppen har bestått av killar från söderort
och vi har varit c:a 12 aktiva spelare under
säsongen.
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Försäsongen:

St:Erikscupen:

Vi har tränat inomhus i november – mars
två gånger i veckan.

Vi har inte spelat i någon serie då det är
andra året för killarna.

Träningarna:

Utbildning:

Vi har tränat två dagar i veckan och spelat
en match under säsongen från mitten av
mars. Ibland har killarna svårt att hinna till
de tidiga träningarna och då killarna blir
allt äldre är det andra saker som lockar.

Vi har representerats på alla viktiga träffar
och möten klubben har hållit.
Avslutning:

Vi har spelat i S:t Erikscupen för pojkar
födda 00!

Vi deltog i Klubbens gemensamma
avslutning på Magnolia i Stora Sköndal där
alla lag fick gå upp på scenen och där
priser och diplom delades ut till alla
spelare.

Utbildning:

Övrigt:

Vi har varit med på föreningens alla träffar
och möten.

Vi har bara blivit fler och fler under året
vilket är jätte kul! Nästa säsong kommer vi
börja spela matcher vilket både vi och
grabbarna ser väldigt mycket framemot! Vi
är så pass många att vi kommer spela i tre
serier!

St:Erikscupen:

Avslutning:

Vi deltog i Klubbens gemensamma
avslutning på Magnolia i Stora Sköndal där
alla lag spelare i laget fick gå upp på
scenen och där priser delades ut till årets
bästa prestationer m.m.

/Sissi Nilsson, Tränare P05
Lag: Sköndals IK P 01

Övrigt:

Vi har väldigt många spelare och kommer
inför nästa säsong behöva fler ledare som
kan hjälpa oss kring träningar etc.
Självklart vill vi ha fler killar också, det är
bara kul att vara många!

Ledare:

Robert Nilsson Tränare
Christian Larssson Tränare
Pamela Redondo Lagledare
Truppen:

Lag: Sköndals IK P 05

Truppen har bestått av killar från söderort
och vi har varit c:a 18-24 aktiva spelare
under säsongen.

Ledare:

Försäsongen:

Tomas Nilsson Tränare
Sissi Nilsson Tränare

Vi har tränat inomhus i Gubbängsskolan
och Spånghallen november – mars två
gånger i veckan.

/Magnus Fjelkman Tränare P 00

Truppen:

Truppen har bestått av killar från Sköndal
och Farsta! Vi har varit c:a 27 aktiva
spelare under säsongen
Träningarna:

Träningarna:

Vi har tränat två dagar i veckan och spelat
en till två matcher under säsongen från
mitten av mars då vi är anmälda i två serier
pga av att vi har så många spelare.

Vi har tränat en dag i veckan på Sköndals
BP!
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Vi har i genomsnitt varit 16-18 spelare på
träningarna. Ibland har killarna svårt att
hinna till de tidiga träningarna men ändå en
mycket bra uppslutning varje träning.

Vi har i genomsnitt varit 8-10 spelare på
träningarna.
St:Erikscupen:

St:Erikscupen:

Vi har spelat i S:t Erikscupen serie för
pojkar födda 02 i en lätt serie.

Vi har spelat i S:t Erikscupen i två serier
för pojkar födda 01!

Utbildning:

Utbildning:

Vi har haft representanter på alla klubbens
ledarträffar.

Vi har varit med på föreningens alla träffar
och möten.

Avslutning:

Avslutning:

Vi deltog i Klubbens gemensamma
avslutning på Magnolia i Stora Sköndal där
alla lag spelare i laget fick gå upp på
scenen och där priser delades ut till årets
bästa prestationer m.m.
Övrigt:

Vi deltog i Klubbens gemensamma
avslutning på Magnolia i Stora Sköndal där
alla lag fick gå upp på scenen och där
priser delades ut till årets bästa prestationer
m.m.
/Philip Krolopp, Tränare P 02
Lag: Sköndals IK P 02

Vi har väldigt många spelare och kommer
inför nästa säsong behöva fler ledare som
kan hjälpa oss kring träningar etc.
Självklart vill vi ha fler killar också, det är
bara kul att vara många!
/Robert Nilsson Tränare P 01
Lag: Sköndals IK P 02

Ledare:

Jonas Pettersson Tränare
Michael Nylund Tränare
Tommy Sahl Tränare
Truppen:

Truppen har bestått av killar från Sköndal!
Vi har varit c:a 14 aktiva spelare under
säsongen,

Ledare:

Philip Krolopp Tränare
Magnus JarnloTränare
Niclas Ericsson Tränare

Försäsongen:

Truppen:

Träningarna:

Truppen har bestått av killar från Sköndal!
Vi har varit c:a 12 aktiva spelare under
säsongen.
Försäsongen:

Vi har tränat två dagar i veckan och spelat
en till två matcher under säsongen från
mitten av mars.
Vi har i genomsnitt varit 14-16 spelare på
träningarna.

Vi har tränat inomhus i Gubbängsskolan
november – mars två gånger i veckan.

St:Erikscupen:

Träningarna:

Vi har spelat i S:t Erikscupen serie för
pojkar födda 02 i två serier.

Vi har tränat inomhus i Gubbängsskolan
november – mars två gånger i veckan.

Vi har tränat två dagar i veckan och spelat
en match under säsongen från mitten av
mars.
Verksamhetsberättelse 2012 -2013

Sid 8

Sköndals IK, Fotboll 2012-2013
Utbildning:

Vi har haft representanter på alla klubbens
ledarträffar.

priser delades ut till årets bästa prestationer
m.m. Tyvärr kom inte Zlatan i år heller,
men alltid lika uppskattad dag hos
grabbarna!

Avslutning:

Vi deltog i Klubbens gemensamma
avslutning på Magnolia i Stora Sköndal där
alla lag fick gå upp på scenen och där
priser delades ut till årets bästa prestationer
m.m.
/Jonas Pettersson, Tränare P 02

Övrigt:

Vi ökar hela tiden i antal vilket är jätte kul,
men samtidigt svårt med plantider etc.
Inför nästa säsong har vi som mål att träna
tre dagar i veckan och spela i tre serier! Vi
vill alltid ha fler killar men snart kommer
det bli svårt att ta emot alla! Ett angenämt
problem!

Lag: Sköndals IK P 03
/Pierre Nilsson Tränare P 03

Ledare:

Pierre Nilsson Tränare
Dardan Ferhati Tränare
Marta Mårtensson Lagledare

Lag: Sköndals IK P 04
Ledare:

Tomas Gärde Tränare
Truppen:

Truppen har bestått av killar från Sköndal
och Farsta! Vi har varit c:a 35 aktiva
spelare under säsongen
Försäsongen:

Vi har tränat inomhus Hökarängsskolan
och Magelungsskolan november – mars en
till två gånger i veckan.

Truppen:

Truppen har bestått av killar från Sköndal
och Hökarängen de flesta bor i Farsta
Stadsdel. Vi har varit c:a 20-25 aktiva
spelare under säsongen,
Försäsongen:

Vi har tränat inomhus en gång i veckan i
en lite skolidrottshall.

Träningarna:

Vi tränade två dagar i veckan och spelade
en till två matcher under säsongen från
mitten av mars.
Vi har i genomsnitt varit 24 spelare på
träningarna.

Träningarna:

Vi har tränat en gång i veckan och spelat
en match under säsongen från mitten av
mars.
Vi har i genomsnitt varit 16 spelare på
träningarna.

St:Erikscupen:

Vi har spelat i S:t Erikscupens serie för
pojkar födda 03! Vi har spelat i två serier
då vi har väldigt mycket killar har vi
försökt varva så mycket som möjligt så alla
ska få spela lika mycket.
Avslutning:

Vi deltog i Klubbens gemensamma
avslutning på Magnolia i Stora Sköndal där
alla lag fick gå upp på scenen och där
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St:Erikscupen:

Vi har spelat i S:t Erikscupens serie för
pojkar födda 04!
Utbildning:

Vi har varit med på en av klubbens
ledarkurser.
Avslutning:

Vi deltog i Klubbens gemensamma
avslutning på Magnolia i Stora Sköndal där
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Sköndals IK, Fotboll 2012-2013
alla lag fick gå upp på scenen och där
priser delades ut till killarna vilket dem
tyckte var jätte häftigt!
Övrigt:

Vi är ett glatt gäng grabbar där nästan alla
går i samma skola och känner varandra.
Målet för nästa säsong är att locka fler
killar att börja spela fotboll! Nästa år
kommer vi testa på 7-manna fotboll läskigt
men spännande!
/Tomas Gärde, Tränare P 04
Aktivitet: Sköndalsbollen
Ansvariga personer:

Lars Theander
Niclas Johnsson
Bengt Bondestad
Lollo Bruna
Philip Krolopp
Börje Lundberg

Övrigt:

Sett över lag blev det ändå en mycket
lyckad turnering då vi fått lovord från både
egna ledare men även från andra
föreningar.
/Lars Theander Ansvarig Sköndalsbollen
Aktivitet: Zlatan Camp
Ansvariga personer:

Lars Theander
Philip Krolopp
Planeringsarbete:

Vi beslutade att köra Zlatan Camp för
sjätte året i rad. En vecka på hösten för
våra egna medlemmar. Vi riktade in oss på
åldrarna 00, 01, 02 och 03!
Utförandet:

Vi fick ihop 110 deltagare från våra egna
lag. Under fyra dagar fick barnen svettas
och lära sig nya finter och skott a la Zlatan
stil, vilket var väldigt uppskattat!

Planeringsarbete:

Vi beslutade att köra Sköndalsbollen på ett
styrelsemöte under hösten 2011!
Man skulle ha lag födda: 00, 01, 02 och 03
uppdelat i två helger, 7-manna ena helgen
och 5-manna andra helgen! Vi gick ut med
inbjudan till alla kontakter vi hade i hopp
om att få ihop cirka 50 lag.

Efterarbete:

Efter en bra vecka fick vi med oss
erfarenheter som att ha mer vätska vid
planen, mer ledare på plats och bättre flyt i
övergångarna mellan grupperna och
tidshållningen och tidigarelägga maten.
Övrigt:

Utförandet:

Vi fick ihop planer och lag för att kunna
genomföra turneringen som blev väldigt
lyckad. Dock hade vi återigen otur med
vårvädret då vi fick brottas med snön.

Sett över lag blev det ändå en mycket
lyckad fotbollscamp med mycket skratt
och glädje vilket är själva syftet med de
här fyra dagarna.
/Philip Krolopp Ansvarig Zlatan Camp

Efterarbete:

Efter två långa helger utvärderade vi
turneringen och kom fram till att vi
behöver fler personer som hjälper oss på
plats men även innan turneringen för att
höja standaren. Vi behöver även bli bättre
på att köpa in saker så att vi inte efter
turneringen har massvis med saker kvar!
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