




Verksamhetsberättelse SIF fotbollssektion 2020 

 

Under säsongen 2020 hade SIF fotboll 53 seriespelande lag i vilka över 813 barn och ungdomar 

deltog. Sektionen bedrev också en fotbollsskola för 5- till 7-åringar som hade 135 deltagare.  

Förutom ordinarie träningar hölls extra fotbollsträningar på fredagar samt vinterträning i början av 

året på Elite gym för äldre barn och ungdomar med över 100 deltagare. Under året har 

Fotbollssektionen har också deltagit seriespelet för Futsal under vintern 2019/20 där vi hade 6 

åldersintegrerade lag.  

Sektionens verksamhet påverkades av Covid-19, främst de äldre lagen drabbades negativt med 

inställda matcher. Saltis Cup i som vanligtvis körs i månadsskiftet mars/april blev inställt medans vi 

lyckades genomföra 6 stycken fotbollscamper men med begränsat deltagarantal. 

Sommarlovscamperna är som vanligt populära men vi ser ett intresse att kunna träna fotboll även på 

de andra loven. Påsklovscampen blev mycket populär i år och den nya campen under Kristi 

Himmelsfärdshelgen maxade sitt deltagarantal. Sektionen genomförde inte fotbollens dag den 6 juni. 

Under hösten arrangerade SIF fotboll och ett antal Nackaklubbar tillsammans Nackamästerskapen, 

en cup som är en fin avslutning på säsongen för många lag. 

I samband med cuperna har sektionen under flera år bedrivit kioskverksamhet. Diskussioner har förts 

under en längre tid att etablera en mer permanent kiosk och under året färdigställdes äntligen den 

byggnad sektionen införskaffat. Kiosken höll öppet under helgerna med ett begränsat sortiment. Pga 

Covid-19 valde vi att enbart servera portionsförpackad mat och hade tex ingen grill. Intäkterna blev 

lägre än budgeterat pga rekommendationerna från Stockholms fotbollsförbund att spela och träna 

utan publik vilket lett till färre människor rört sig på IP. 

Operativt har sektionens verksamhet letts av sportchef Fredrik Eng. Fredrik har ett gediget 

fotbollskunnande och tillbringar mycket tid med att utveckla verksamheten där satsningen på 

föreningstränarna är en mycket viktig del. Sektionen arbetar målmedvetet med att få fram både 

kvinnliga och manliga föreningstränare som kan stötta föräldrarna och agera förebilder för spelarna. 

Tyvärr har Covid-19 påverkat antalet utbildningar Stockholms fotbollsförbund kör och Fredrik har 

därmed fått ta en större roll i att utbilda föreningstränarna. Sportchefen leder också 

spelformsutbildningar för lagledare och föräldratränare. Styrelsen och sportchefen genomförde 

också ett digitalt ledarmöte under hösten. 

Under 2020 lyckades sektionen glädjande nog knyta till sig 4 stycken nya sponsorer. ICA Supermarket 

Saltsjöbaden, Backed by Brunn, Familjeläkarna och Skills Academy kommer synas både på IP och på 

sektionens nya matchtröjor som kommer levereras under 2021. 

Fotbollssektionens omsättning uppgick 2020 till drygt 3 MSEK och gav ett positivt resultat på ca 

150 KSEK. Det balanserade resultatet ligger därmed på 820 KSEK. Föreningen sökte och fick Covid-19 

bidrag från RF för uteblivna intäkter i samband med Saltis Cup. Budgeten för 2021 är lagd i balans 

utan någon höjning av sektionsavgifterna.  

Styrelsen under 2020 bestod av Susanne Jacobson (ordförande), Cecilia Strand (kassör), Alexander 

Tengqvist (sekreterare), Andreas Edvinsson, Olof Stigmar, Ingrid Neuman, Marcus Gangnor och Karin 

Letterhag 


















































