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Styrelsen
Lars Theander
ordförande
Azra Durakovic
Pamela Redondo
Marina Böhm
Jonas Pettersson
Philip Krolopp
Adjungerad
Jenny Rönnberg fram till 2014-06-25
Kristine Ahlborg Delvin från 2014-09-01
Detta verksamhetsår har varit tufft för fotbollen både ekonomiskt, organisatoriskt samt att
fortsätta lägga en grund för verksamheten.
Vi ser och har själv hamnat i flera fall där vissa föreningar har påverkat våra medlemmar att
byta föreningar. När det sker i de äldre åldrarna blir konsekvenserna enormt stora och har till
och med inneburit att föreningen fått lagt ner verksamheten. Vi ser att fotbollen får svårare
och svårare att behålla spelare i de äldre lagen och kunna utveckla dem.
Vi fortsätter våra försök att hitta ungdomar som är beredda att jobba som ledare och bli
tränare. Ett av dessa projekt har varit ung livserfarenhet där man jobbar med ungdomar som
inte kommit in i arbetslivet och har ett idrottsintresse. Vi vet att för att kunna klara
framtidens ledarrekrytering måste man hitta unga ledare som är beredda att jobba med
verksamheten.
Organisatoriskt har det inte varit enkelt att fylla på styrelsen med ledamöter som vill jobba. Vi
är glada att Philip Krolopp valt att komma tillbaka som förtroende vald och jobba med
idrottslyft och andra aktiviteter mot stadsdelen och kommun.
Fotbollen har valt att fortsätta arbetet med att vara aktiv mot stadsdelen och deltaga aktivt i
deras olika aktiviteter. Här ser vi att idrottslyftet ger oss möjligheter att utveckla rekryteringen
av spelare och det är en viktig del för oss att jobba vidare med. Inriktningen med de olika
aktiviteterna har varit att skapa bra kontakter med skolan och deras elever att Sköndals IK
skall bli ett naturligt val.
Under året har de nya projekten inneburit att nya samarbeten med andra föreningar har
intensifierats. Vi har bra samarbeten idag med Årsta AIK handboll och GT 76 bandy. Vi är
övertygade att samtliga föreningar har ungefär samma problem och ju mer man kan hjälpa
varandra ju starkare kan organisationen bli.
Vi ser nu framåt det nya verksamhetsåret som kommer innebära fortsatt arbete med
ekonomin, organisationen och rekryteringen av spelare. En viktig fråga kommer bli att jobba
mot stadsdelen och idrottsförvaltningen gällande fotbollsplaner i Sköndal. Här är viktigt att vi
tillsammans med skolan kan hitta hur vi vill att planerna skall vara. Målet måste vara att driva
vår 5, 7 och 9 manna verksamhet i Sköndal på våra egna konstgräsplaner samt att 11 manna
och seniorlagen fortsätter på Gubbängens IP.
Vi ser framåt ett bra fotbollsår 2015.
Lars Theander
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Sköndals IK Fotbolls lag under verksamhetsåret 2014-2015:
Sköndals IK Damlag
Ledare:
Hasse Pohl Tränare
Krister Holmlund Tränare
Michael Näslund Tränare
Göran Ek Lagadministratör
Pamela Redondo Lagledare
Truppen
Truppen har bestått utav damer ifrån hela Stockholmsområdet. Det har varit mellan
18-25 aktiva spelare under säsongen. Under verksamhetsåret slog vi ihop oss med de
tidigare damjuniorerna, F98.
Träningarna
Tränar två dagar i veckan. Träningarna har ca 60 procent närvaro, vilket är mellan 1320 spelare. Många av damerna pluggar och jobbar.
Seriespel
Damlaget spelade under verksamhetsåret både i Dam Division 3 och Dam Division 5.
På målskillnad åkte laget ur Division 3 och valde att till kommande år spela i endast
en serie, division 4.
Övrigt
Den största förändringen var som sagt att Damjuniorerna och Damlaget slogs ihop.
Dessutom kom Hasse Pohl in som tränare. Damerna satsar på att komma upp i Div 3
igen.

Sköndals IK Damjuniorerna (F98)
Ledare
Krister Holmlund Tränare
Pamela Redondo Lagledare
Truppen
Slogs ihop med Damlaget under verksamhetsåret. Se Sköndals IK Damlag.
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Sköndals IK F02
Ledare:
Ida Theander
Christoffer Östnaes

Truppen
Truppen har bestått av 15 spelare på pappret. Tjejerna är främst från Farstaområdet
och är en blandning av åldrarna F03-F01. Truppen består både av tidigare laget
”F01/02”-spelare och nya spelare som ofta känner de spelare som redan är med i
truppen.
Träningarna
Träningsnärvaron har under verksamhetsåret varierat mellan 5-15 spelare per träning.
Eftersom stora delar av laget valde att gå till en annan klubb för mer elitsatsning blev
det en tuff start för lagets närvaro. Tack vare satsning från Ida och Christoffer samt att
tjejerna tar ner kompisar till träningarna har närvaron ökat och laget lever.
St. Erikscupen
Laget började i en serie med 7-mannalag. Laget spelar i F13. Vi spelar mycket bra
matcher, men orken tryter med för få avbytare.
Övrigt
Några spelare har under verksamhetsåret visat att de är intresserade av att leda i
bland annat Fotbollsskolan.

Sköndals IK F04/05
Ledare:
Marina Böhm Tränare
Mille Males Tränare
Julia Trygg Tränare
Emmie Holmlund Tränare
Peter Nyberg Tränare
Truppen:
Ca 16 tjejer från Sköndal, Farsta och Hökarängen födda 2004-2005.
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Försäsongen:
En fotbollsträning i veckan i Hökarängsskolan samt en fysträning i veckan i
Farstahallen. Träningsdeltagandet har varierat mellan 4-14 tjejer. Fokus har legat på
teknik och att ha roligt samt att bara underhålla stämningen i laget.
Träningarna:
Vi har tränat måndagar och onsdagar på Gubbängens IP. Träningsnärvaron har varit
hög och vi har kunnat utveckla vår egen förmåga på ett bra sätt. Vi lägger stor vikt
vid att ha en fungerande grupp. Vi arbetar aktivt med gruppkänslan genom lekar,
övningar och samtal. Vi har också en medvetenhet i arbetet med att lotsa in nya
spelare i truppen. Vi känner att vi skapat en positiv anda där spelarna i laget tar ett
viktigt ansvar i detta arbete.
St:Erikscupen:
Vi hade två lag i St:Erikscupen. Ett 04-lag som spelade 7-manna och ett 05-lag som
spelade 5-manna. Alla 05-or har fått spela i 04-laget och även om vi har svårt att orka
hänga med har vi haft roligt och kämpat i alla matcher. I 05 kändes det stundtals som
att planen blivit för liten och vi hade svårt att visa vår fulla potential. Även här har
fokuset givetvis legat på att ha roligt tillsammans och tjejerna fick verkligen möjlighet
att lyckas med sitt spel och testa nya grejer i matchspel och alla har spelat på olika
positioner.
Utbildning:
Marina och Mille gick under året ”Träna små lirare i små hallar”.
Avslutning:
Vi hade en avslutning på hösten där vi förutom att bara ha roligt tillsammans även
pratade lite om laganda och vad som gör oss till det bästa laget. Vi åt gemensam
middag.
Övrigt:
Vi har varit iväg på en del cuper, både inne och ute och det blir på dessa tydligt hur
mycket 04-spelet har hjälpt 05-tjejerna men vi har fortfarande svårt att hävda oss
ordentligt i mot andra 04 lag.

Sköndals IK F06/07
Ledare:
Patrick Gribert Tränare
Johan Alås Tränare
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Truppen
Truppen har under verksamhetsåret ökat ganska stabilt. Truppen är på ca 30 tjejer där
åldrarna 2007 och 2006 är relativt jämt fördelade.
Träningarna
Träningsnärvaron är bra på mellan 20-30 spelare. Tjejerna har tränat en gång i veckan
inomhus. Utomhus också en gång i veckan. Laget har valt att stanna i
Sköndalsområdet och inte lägga träningar på konstgräs som erbjudits 06orna. Detta
är en stor anledning till att laget fortfarande ligger stabilt med närvaro på träningarna
och match.
St. Erikscupen
F06/07 har spelat St. Erikscupen i F06 och F07
Övrigt
Fokuset från tränarna är på att ha kul och laget sprider positiv energi i Sköndals
närområde.

Sköndals IK Herrlag
Ledare:
Azra Durakovic Ansvarig
Mustafa Ismaili Tränare
Naser Ismaili Tränare till slutet augusti
Muharem Durakovic Materialare
Truppen:
Truppen består av ca 25 spelare.
Träningarna:
Träningsnärvaron var på 90 procent.
Seriespel:
Herrlaget spelade i Herrar Divison 4 södra.
Övrigt:
Spelarnas vilja är avgörande för hur högt laget ska satsa divisionsmässigt.
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Sköndals IK P99
Ledare:
Senad Babacic
Christian Larsson
John Sjöholm
Truppen
Truppen som bestod av ca 15 spelare, lades ner efter halva året.
Träningarna
Under första halvan av säsongen tränade vi 3 gånger i veckan. Närvaron var väldigt
varierande med ca 5-10 aktiva per träning.
Seriespel
Laget drogs ur sina serier under sommaren då laget lades ned.
Övrigt
Att laget lades ner var en förlust hos spelarna, ledarna och föreningen. Vi förlorade
ett satsande lag och många lovande ledare. Vi ser fram emot att se dom igen i
framtiden.

Sköndals IK P01
Ledare:
Caramelo Tränare
Daniel Theander Tränare
Pamela Redondo Lagledare
Truppen
Truppen hade ett turbulent verksamhetsår. I början av året slogs P01 ihop med
P02(blå) som gjorde att truppen blev större till ca 20 spelare på pappret. Under
hösten lades laget ner pga. för mycket bråk och att ledarna på grund av detta inte
orkade med.
Träningarna
Truppen tränade 2 gånger i veckan med varierande närvaro från 5-15 spelare.
Seriespel
Laget spelade i P14 innan det lades ned.
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Övrigt
Laget lades alltså ned under hösten på ett gemsamt beslut mellan tränare, styrelse
och föräldrar. Vi önskar spelarna alla lycka i framtiden.

Sköndals IK P02 (blå)
Ledare:
Daniel Theander Tränare
Jan Björkman Tränare
Truppen
Truppen som från förra året bestod av ca 12 aktiva spelare slogs i början av året ihop
med P01. P01-laget lades sedan ned under hösten. Se under P01.

Sköndals IK P02
Ledare:
Tobbe Gozzi Tränare
Jonas Pettersson Tränare
Tommy Sahl Tränare
Truppen
Truppen har bestått av ca 27 st spelare. Truppen ökade med 10-12 nya spelare från
olika lag runt om i Stockholm. Det kom också nya ledare bland annat Tobbe Gozzi
och fler föräldrar runt om laget började engagera sig mer.
Träningarna
Träningsnärvaron är på ca 18-20 spelare. Vi har tränat tre gånger i veckan med högt
tempo.
Seriespel
Under verksamhetsåret har P02 spelat i P13 9-manna i division 3 och 4.
Övrigt
Laget anordnade 02-mästerskapen där laget kom till kvartsfinal. Laget kom också
femma I GAIS OPEN som var ett superresultat.
Det största som hänt under verksamhetsåret var ökningen av spelare från olika
klubbar runt om i Stockholm. Laget jobbar ihop sig och satsar på att spela i högsta
division 1 år 2016.
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Sköndals IK P03
Ledare:
Pierre Nilsson Tränare
Janas Turkovas Tränare
Mahmut Emlek Tränare
Roger Rosander Tränare
Dardan Ferati Tränare
Marina Böhm Lagledare
Marta Mårtensson Föräldragruppsansvarig
Chamilla Kindbom Kassör
Truppen:
Ca 34 killar från Sköndal, Farsta och Hökarängen födda 2003.
Försäsongen:
En fotbollsträning i veckan i Hökarängsskolan samt en fysträning i veckan i
Farstahallen. Träningsdeltagandet har varierat mellan 15-25. Fokus har legat på teknik
och att ha roligt samt styrka och smidighet
Träningarna:
Vi har tränat måndagar, onsdagar och fredagar på Gubbängens IP. Träningsnärvaron
har varit hög och vi har kunnat utveckla vår egen förmåga på ett bra sätt. Vi lägger
stor vikt vid att ha en fungerande grupp. Vi arbetar aktivt med gruppkänslan genom
lekar, övningar och samtal. Vi har också en medvetenhet i arbetet med att lotsa in nya
spelare i truppen. Vi känner att vi skapat en positiv anda där spelarna i laget tar ett
viktigt ansvar i detta arbete.
St:Erikscupen:
Vi hade tre lag i St:Erikscupen, ett lätt, ett medel och ett svår. De flesta har spelat i
alla grupper. Även här har fokuset givetvis legat på att ha roligt tillsammans och
killarna fick verkligen möjlighet att lyckas med sitt spel och testa nya grejer i
matchspel och alla har spelat på olika positioner.
Utbildning:
Inga utbildningar under året.
Avslutning:
Vi hade en avslutning på hösten där vi förutom att bara ha roligt tillsammans, käkade
pizza.
Övrigt:
Det har tidvis varit turbulent i gruppen, delvis beroende på förändringar i
ledarstaben och delvis på att killarna börjar bli större och försöker hitta sin egen
identitet. Detta jobbar vi aktivt med bland annat genom att prata med både killar och
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föräldrar om vad vi förväntar oss. Vi har under detta år också varit iväg på flera olika
cuper tillsammans.

Sköndals IK P04
Ledare:
Tomas Gärde
Johan Liljeberg
Fredrik Skardal
Kenneth Magnusson
Truppen:
Truppen har bestått av ca 20 spelare. Under säsongen har det varit lite oroligt i
gruppen då vissa spelare har fått förfrågan att byta till andra föreningar under
säsong. Under hösten har man lyckats stabilisera detta.
Träningarna:
Man har tränat utomhus ca 2 gånger/vecka. Träningarna har skett på Gubbängens IP.
St. Erikscupen:
Laget har spelat i två olika serier i cupen.
Övrigt:
Laget gjorde en mycket bra insats i Sköndalsbollen samt höstbollen och visade att
det finns en bra kapacitet i detta gäng.

Sköndals IK P05
Ledare:
Patrik Olsson Tränare
Stefan Ohlsson Tränare
Kim Hultlid Tränare
Thomas Carlsson Tränare
Sissi Nilsson Lagledare
Sandra Ström Kassör
Truppen:
Truppen var som mest på 38 st innan sommaren. Det kom en ström av nya spelare.
Efter sommaren försvann en del spelare. Men truppen låg på mellan 30-35 st under
hela året.
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Träningarna:
Träningsnärvaron var på cirka 20-30 spelare. Laget tränade två gånger i veckan.
St. Erikscupen:
Laget tog beslutet att gå upp i 7-manna serie ett år tidigare. Det var mycket kul och
givande för laget! Vi spelade i två femmanna serier och en sjumannaserie. Det gick
mycket bra för laget!
Övrigt:
Laget deltog i ett flertal cuper där vi i majoriteten av fallen gick väldigt långt. Flertal
cuper vann vi. Dessutom åkte vi på ett läger på Väddö som ett tjugotal killar deltog
på. Det var en riktig succé!

Sköndals IK P06
Ledare:
Matias Iiskola
Magnus Rudman
Leon Degreef
Truppen:
Har under året hela tiden växt och ligger runt 25 spelare och fortsätter att växa.
Träningarna:
Man har bedrivit träningarna på Sköndals BP vilket har inneburit att vissa träningar
har varit besvärliga då det varit mycket vatten på planen.
St. Erikscupen:
Gruppen deltog med två lag i cupen.
Övrigt:
Laget har deltagit i Höstbollen med ett bra resultat.

Sköndals IK P07
Ledare:
Johan Winell Tränare
Joachim Flodin Tränare
Jerker Sundelin Tränare
Mahmut Emlek Tränare
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Truppen:
Truppen började bestå av ca 17 aktiva spelare. P07 tillhörde fram till hösten
Fotbollsskolan och leddes främst av Mahmut. Till hösten gick Jerker, Johan och
Joachim in och tog över laget samt flyttade träningarna till Sandåkra BP i
Sköndalsområdet. Mahmut slutade då att coacha laget för att lägga mer tid på P03.
Efter flytten från Fotbollsskolan ökade truppen med nästan 10 spelare.
Träningarna:
På utomhusträningarna har närvaron varit mellan 17-25 spelare. Det är bättre närvaro
utomhus än inomhus då många håller på med andra inomhussporter.
St. Erikscupen:
Under verksamhetsåret spelade P07 inte i St. Erikscupen men laddade för spel under
2015. Laget önskade delta i cuper men ingen cup blev av.
Utbildning:
Ledarna har deltagit på alla ledarträffar som hållits av föreningen. Samt en lättare
genomgång av IdrottOnline.
Övrigt:
Tränarna har fokuserat mycket på att skapa en god stämning bland spelarna och att
det viktigaste är att ha gott humör vid både vinst och förlust. Detta har gett resultat
under verksamhetsåret 2014-2015 och ett helt annat snack är nu på planen. De har
också jobbat mycket på passningsspel. Vi ser fram emot att se lagets framtid!

Fotbollsskolan P/F08-09
Ledare:
Jenny Rönnberg Ansvarig VT14
Kristine Ahlborg Delvin Ansvarig HT14
Ida Theander Tränare
Mahmut Emlek Tränare
Daniel Theander Tränare
Felicia Lundqvist Tränare
Henning Ahlborg Delvin Tränare
Linda Camarena Tränare
Truppen:
Fotbollsskolan bestod i början av året av P07, P08, F08/F09 och P09. De olika
grupperna förändrades under året.
P07 togs över av föräldrar och blev ett eget lag under hösten som dessutom flyttade
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till Sandåkra BP. Se under P07.
P08 ökade rejält under höstterminen med nya spelare, som mest var de ca 25 i
truppen. Dessa spelare kom ofta från Gubbängen och Hökarängen.
F08/09 höll sig stabilt på mellan 17-22 spelare. Relativt jämt fördelat mellan
åldergrupperna.
P09 har varit ca 15 i truppen under hela året.
Träningarna:
Fotbollsskolan har haft sina tillfällen i Hökarängshallen inomhus och utomhus på
Gubbängens IPs grusplan tränade alla lagen samtidigt. Träningsnärvaron har varit
varierande eftersom nya barn kommer och provar hela tiden, vilket är superkul. Som
mest har det varit ca 75 barn på ett Fotbollsskoletillfälle.
Övrigt:
En stor förändring som blev detta år var att kommunikationen med föräldrar ökade
under hösten eftersom föräldrarna uttryckte att det var brist på det. Dessutom har
mycket fokus legat på närvarolistor för LOKAK, kunna barnens namn och att det ska
vara kul. Föräldrar önskar flytta närmare Sköndal, det är en plan inför framtiden
eftersom vi ser att många lag ökar när vi håller oss i Sköndal.

Sköndals IK Fotbolls Projekt verksamhetsåret 2014-2015:
Under verksamhetsåret har Sköndals IK Fotboll varit ansvarig för och tagit del av vissa
projekt.

Idrottslyftet Farsta
Fotbollen har varit en av de aktivaste idrotterna inom Farsta stadsdel. Vi har haft
aktiviteter måndag – torsdag i snitt mellan 14.00 – 16.00 på Hästhagsskolan,
Skönstaholmsskolan, Fagersjöskolan och Tallkrogsskolan. I planeringen med ansvarig
på skolan har vi mött samtliga klasser från 6 års till åk 6 och haft prova på
verksamhet. I snitt har det varit 15 barn närvarande på aktiviteterna. Vi har även varit
med vid de aktiviteter som har genomförts under de olika loven. Fotbollen har varit
testpiloter på skolorna om hur man kan lägga upp verksamheten efter nya idéer.
Uppdragsgivare har varit Idrottslyftet Farsta.
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ISSR
Genom Idrottslyftstillfällen i Innerstadsområdet verksamhetsåret 2013-2014 så kom
Sköndal i kontakt med skolan ”International School of the Stockholm Region” (ISSR).
Under verksamhetsåret återupptogs kontakt mellan ledaren Kristine Ahlborg Delvin
och skolan. Sköndal har under hösten hyrt ut fotbollstränare till ISSR och skolan har
bjudit med på både läger och fotbollsmatcher. Det har varit ett väldigt bra samarbete.
Dessutom har skolan spelare i åldrarna 12-18 i gymnasiet så det är en bra möjlighet
att rekrytera till Dam- och Herrlag.

Ung Livserfarenhet
Under verksamhetsåret drevs Projektet Ung Livserfarenhet (UL) utav Sköndals IKs
utsedda projektledare. Första omgången UL1 avslutades under våren. UL2 startade
sedan igen under hösten. Ung Livserfarenhet är ett utbildningsprogram för ungdomar
långt från arbetsmarknaden och utan heltidsstudier, av Sköndals IK i samarbete med
Farsta Stadsdel och många andra föreningar. Syftet med UL var att ge inskolning till
arbetslivet och samhällets normer. UL utbildade ungdomar i ålder 17-22 år till
idrottsledare och gav dem praktiska erfarenheter. Utbildningen innehöll teoretiska
utbildningstillfällen ledda av SISU Idrottsutbildarna, gruppmöten för diskussioner och
reflektioner kring ledarskap och arbetslivet samt 14 veckor praktik och arbete i en
ideell idrottsförening. Föreningarna som samarbetade med UL var JKS Basket, Årsta
AIK, GT76 Bandy, Hammarby boxning, Sköndals IK Fotboll, Polisen Basket och
Rågsveds Boxning. Tillsammans planerade och genomförde ungdomarna efter
praktiken ett slutprojekt kallat ”Ung Fotbollsturnering” som lockade totalt 250
ungdomar från hela Stockholm att spela fotboll under två dagar.
Resultatet och måluppfyllelsen av Ung Livserfarenhet omgång 2014-2015 vart mycket
gott då åtta ungdomar genomförde utbildningen. De föreningar som deltagit hela
projekttiden har upplevt att deras ungdomsdeltagare har bidragit till föreningen och
dessa föreningar vill också delta i liknande projekt igen. Dessutom kunde en av
deltagarna gå in och stödja Idrottslyftet Farsta och In-Drive under en tid vilket gav
henne mer erfarenhet. Vi önskar mer verksamhet från Sköndals sida. Det finns
efterfrågan från både föreningar och nya ungdomar.
Uppdragsgivare var Farsta Stadsdelförvaltning och Sköndals IK Fotboll.

In – drive
Ungdomsprojekt vi gör tillsammans med Årsta AIK handboll. Projekt som vänder sig
till ungdomar under lördagkvällar att spontant komma ner till Farstahallen och vara
med om spontanidrott. Vi har haft som max 30 ungdomar en kväll. Vissa lördagar har
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man inriktat sig till funktionsnedsatta att spontant få idrott på deras villkor. Detta har
varit välbesökta och omtyckta aktiviteter. Projektet har under året samarbetat med
Ung Livserfarenhet. Under december ordnandes en cup kallad Ung Fotbollsturnering
för icke föreningsanslutna. Cupen hade 250 besökare och deltagare. Man har under
mars och april haft extra tillfällen då viss skadegörelse har förekommit mot hallarna
på lördagskvällar. Projektet kommer inte att förlängas.
Uppdragsgivare har varit Stockholms Idrottsförvaltning.

Sköndals Puls
Gymmet stängdes i december månad då antalet medlemmar inte nått det resultat
som behövdes för att fortsätta att driva verksamheten. Inredningen är placerad i en
container och vi hoppas kunna plocka upp den på Gubbängens IP i framtiden.
Uppdragsgivare Sköndals IK fotboll.

Gubbängens IP
Vi fortsätter vårt samarbete med GT 76 på Gubbängens IP. Kansliet är nu färdigställt
och verksamheten för 7, 9 och 11 manna verksamheten är flyttat till Gubbängen. 5
mannalagen tränar på olika planer i Sköndal och spelar sina matcher på Gubbängen.
Café verksamheten är i utvecklingsfasen och kommer under säsongen utvecklas
vidare. Vi tror att detta kan göra att lagen trivs bättre på idrottsplatsen.

Sköndalsbollen
De första helgerna i april genomfördes Sköndalsbollen som vanligt. Tyvärr var väl inte
vädret med oss hela tiden. Vi fick mycket beröm av de deltaganade lagen och flera
av matcherna dömdes av våra seniorspelare. Turneringen genomfördes med bara 7
mannalag då det idag inte finns några linjer för 5 manna matcher.
Fortfarande har vi svårt att få tjejlagen att deltaga på en turnering så tidigt på
säsongen. Vi jobbar hårt med detta inför framtiden.

Höstbollen
Tyvärr blev inte antalet deltagande lag det som man hade hoppats. En utvärdering av
detta skall tas fram för att fortsätta denna turnering. Ett av skälen är att vi har 7
mannaplaner och de nya åldersgrupperna som skall spela året efter på 7 manna
tycker att detta blir en bra start. Detta innebär att för de lagen som skall spela ett år
till på 7 manna börjar lägga ner sin verksamhet. Tureneringen skall fortsätta och vi får
se i vilken form.

