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Ordförande har ordet!! 
 
Då har 2016 lidit mot sitt slut och vi kan inget annat än konstatera att 
vi har haft ett fint år med mycket fotboll och andra aktiviteter. 
Kommande år skall vi fortsätta att lira boll men även titta över vårt 
utbud för de barn/ungdomar som är nyfikna på fler aktiviteter. 
 
Vi har enormt bra tillgångar, då tänker jag inte enbart på våra 
anläggningar och vår miljö runt om, utan framför allt på alla de 
personer som engagerar sig i föreningen och verksamheten. Jag och 
övriga i styrelsen tackar er ödmjukast, TACK! 
För att kunna fortsätta att bedriva en sådan verksamhet som vi idag 
har, men även utveckla och bygga på med fler spännande aktiviteter 
och projekt, behöver vi fler engagerade. Vi vet att alla har fullt upp för 
att få livet att funka, men om alla gör lite så hade vi alla orkat desto 
mer. Så om DU känner att du skulle vilja bidra med lite av din tid 
och/eller kunskap hos Donsö IS så hör gärna av dig. 
Vi är ett gott gäng:-) 
 
Tack också till hela Styrelsen för konstruktiva möten och positiv 
inställning. 
Det gångna året har vi haft många styrelsemöten, hamnfestmöten och 
konferens. 
Mycket tid läggs ned för att tillsammans bidra med verktygen för att 
få en fungerande och motiverande förening. 
 
Så återigen ett STORT tack till ALLA som hjälpt till under det gångna 
året med tid, medel och/eller material. 
 
Med vänliga hälsningar och en önskan om ett gott 2017 till er alla! 
 
Ordförande under 2016 
Linda Brattlöf 
 
 
 
 



Styrelsens Verksamhetsberättelse 
 

Vi har under året haft åtta styrelsemöten och flera extra möten 
för bla. Hamnfest och Julmarknad.  
 
Många är de frågor som stötts och blötts med högt i tak. Några 
av de frågor vi har tagit upp är: 
Donsös fotbollslag- A-Lag, B-Lag och Juniorer 
SSIK- vår härliga ungdomsfotboll 
Klubbstugan och liten uppfräschning av den 
Hamnfest och Julmarknad.  
Nya idrotter i DIS regi 
 
Styrelsens sammansättning 2016: 
 
Ordförande                         Linda Brattlöv 
Vice Ordförande                 Anders Backman 
Sekreterare                         Emilie Jansson 
Kassör                                Daniel Backman 
Övriga ledamöter:              Linda Olsson 
                                           Pernilla Viberg 
                                           Lena Höglund 
                                           Petra Myhren 
                                           Andreas Fhager 
                                           Anders Jansson 
                                           Samuel Börjesson 
                                           Ove Johnsson 
Suppleant:                          Isabelle Andersson 
 
Vi ser fram emot 2017 och ett nytt härligt år med DONSÖ IS 
 



Sponsorgruppen 
Då vi blickar tillbaka på året som gått kan vi med glädje konstatera att 
verksamheten kring Donsö IS och dess aktiviteter har fungerat mycket bra. Då vi 
nu går mot vinter, trots att den inte riktigt kommit ännu, hoppas vi på samma 
entusiasm vid rinken och Kilen som vi sett tidigare år. Rinken har redan under jul-
veckan varit isbelagd till mångas stora glädje. 
Idag ansvarar Donsö IS för Donsöhallen, Donsövallen Lökholmsbadet, Kilen, och 
Naturstigen, - plus de arrangemang som under året går av stapeln som t.ex. 
Hamnfest, Julmarknad eller turneringar, och som alla vet går det inte att driva 
verksamheterna med endast ideellt arbete, hur mycket man än vill. Det behövs 
pengar för att få detta att gå runt. Troligen har det synliga intresset från ungdomar, 
ledare, föräldrar och medlemmar bidragit till att vi fått sådan fin respons även i år. 
De sponsormedel vi fått försöker vi använda så brett som möjligt i verksamheten, 
och vi hoppas dessa även gynnat de flesta verksamheter även i år.Vi vill från hela 
föreningens sida TACKA alla underbara sponsorer för era bidrag till att göra allt 
detta möjligt. Stort Tack! 
Sponsorgruppen 

 
Bingolotto 

2016 blev ett bra Bingolotto år. För det mesta så säljs våra lotter slut varje vecka. Men om man 
vill säkra sin lott, 
kan man genom Donsö IS månads prenumerera. Man får då 4 veckors lotter i sin brevlåda med 
inbetalningskort 1 gång per månad. 
Vi fortsatte även med försäljning av Bingolottos julkalender, vi klarade målet på antal sålda 
kalendrar. 
Jag vill rikta ett jättestort TACK till alla som köpt bingolotter och julkalendrar under året. 
Inga-Berit 
 
Klubbstuga,  hall,  kiosk  hamnfest..... 
Nu är det dags igen året 2016 är slut, vi ser fram på 2017.Vill tacka ALLA som ställt upp och 
hjälpt till på något sätt. 

För att våran förening ska funka måste VI alla göra någonting. 
Om vi är många blir det inte så mycket att göra för en person. 
Vill ni hjälpa till är det bara att ta tag i någon i styrelsen. 
TACK FÖR ÅRET 2016 GOD FORTSÄTTNING TILL ER ALLA 
LINDA OLSSON 
 
 
	  







Lökholmen
Vår härliga badplats var även i år välbesökt av gammal som ung. 
Allt från den lilla stranden för de minsta, till hopptornet för 
våghalsarna. Fina bryggor att lapa sol på och inte minst 
Kärringdoppet för dem som vill ta ett lungt dopp i det ”stora blå”.
Ni missar väll inte vår vedeldade bastu som man kan hyra för 
mysiga bastukvällar året runt? 
Nu hoppas vi på en härlig badsäsong 2017 med mycket sol och 
bad.
Samuel Börjesson Donsö IS

Märkestagningen
Hej!
Märkestagningen har skralt med deltagare när vädret är emot oss, 
men några tappra barn fanns där varje dag!
Vi hoppas på en stor sol nästa år!!
Linnéa och David skötte det hela med bravur.
Emilie Jansson Donsö IS

Kilen
Det är härligt att se så många på Kilen såväl sommar som 
vinter. Det spelas mycket fotboll på konstgräsplanen, åks 
rollerbaldes i rinken och om termometern kryper ner under 
nollan så spolas det is där för skridskoåkning och hockey. 
Nu har vi även fått ett sk. Futchinät som är en uppdaterad 
version av ”boll mot vägg”. Ett roligt sätt att träna sin 
bollskicklighet, ensam eller varför inte utmana några 
vänner på vem som klarar det bäst?



Naturstigarna 
Arbetsgruppen för naturstigarna består av 10-15 st män i mogen ålder. 
Under vår och höst underhåller vi och reparerar stigarna där så behövs 
och under sommaren klipper vi gräs och kvistar längs stigen för att 
förhindra igenväxning.  
Under året har vi också påbörjat arbetet med en ny stig på norra delen 
av Donsö. Redan på 1980-talet hade Donsö IS planer på att anlägga en 
motionsslinga på norra delen av ön. Vi har nu återupptagit idén och 
genom ett generöst bidrag från Donsöstiftelsen samt tillstånd från 
berörda markägare kunde vi starta arbetet med den nya stigen. Under 
mars började vi röja första etappen och i början av maj startades 
anläggningen av stigen. Efter ett sommaruppehåll har arbetet fortsatt 
under hösten och vi har nu kommit fram till norra änden av Västra 
Holmen. Vi arbetar med stigen tre timmar varje onsdag och har det 
trevligt tillsammans i gruppen. 
Gösta Olofsson 

 
 
                                        Rodden  
Båten kom i sjön i våras efter att ha blivit skrapad och utvändigt 
målad. Därefter har vi rott söndagskvällar, med några undantag för 
dåligt väder och bortresta roddare.�Att ro runt Donsö tar ungefär en 
timme, ett alldeles lagom träningspass. Efteråt passar det bra med ett 
dopp (tycker en del…). 
Vi har också deltagit i ”roddfest” på Asperö, väldigt trevligt. 
 
Alla som har lust att vara med är välkomna ! 
 
Åsa Kullin 0722-229797  
 
 
 
 
 
 



GYMMET 
På gymmet har det fungerat i stort sett bra under 2016. 
Vi har fått in lite klagomål på att man går in i gymmet med de skor 
man haft ute vilket medför att det blir grus på golvet och i maskinerna 
därför vill vi göra er uppmärksamma på att använda rena ”inneskor” i 
gymmet liksom i hallen. 
Lägg tillbaka utrustning där den skall vara, inte på golvet där ni tränat 
så blir det lättare för alla. 
Entrédörren till hallen har blivit utbytt mot en ny så nu hoppas vi att ni 
kommer in utan problem, dörrlåset till gymmet behöver ses över och 
jag skall försöka få det gjort men till dess är jag tacksam om ni ser till 
att den går i lås när ni lämnar gymmet.  
Nytt för 2017 är att ungdomar som är 13-14år är välkomna, om de har 
vuxen som är minst 20år med sig. Annars gäller 15-årsgränsen som 
innan. Det är även nya priser i gymmet: 80/gång, 400/mån, 2000/år. 
Med vänlig hälsning 
Jalle 
 

 
 

GYMPAN 
Under året har man på tisdag och söndag kväll kunnat komma till 
Donsöhallen och kört funktionell gympa för hela kroppen. Vi varvar 
stationsträning med gemensam styrka, lite rörlighet och flås. Vi 
använder oss av den egna kroppsvikten och hantlar. Under året har 
gamla och nya deltagare kommit och gått. Några är flitiga i perioder 
medan andra hänger i år efter år. Under hösten har vi snittat cirka 20 
deltagare per gång. Blandat med killar och tjejer och allt ifrån 
gymnasieålder upp till pensionsålder. För senaste info om tider och så 
vidare gå gärna med i facebook gruppen stepdonsö. 
Välkommen att vara med du också // Mia Schagerlind 
 
 
 
 
 
 



Uthyrning Klubbstuga Donsöhallen 
 
Våren 2016 kom jag med i Donsö IS styrelse och fick snart veta att de 
önskade någon som kunde ta över uthyrningen av klubbstugan och 
idrottshallen. Då jag arbetar med grupp och konferensbokningar så 
kände jag mig hemma i uppdraget och det hela underlättade när jag 
fick guidning från Lena Höglund och Anna-Karin Jansson som 
instruerat hur det skall gå till. 
Under vår, sommar och början på hösten så har vi tagit emot många 
härliga gruppen som hyrt både klubbstuga och idrottshall för olika 
läger. Alla lika positiva och de flesta hälsar vid avresa att de gärna 
kommer tillbaka.  
 
När senhösten kom var det många som ville in och nyttja hallen till 
diverse sporter, vilket är väldigt roligt. Även om det ibland är svårt att 
ge alla exakt den speltid dem önskar hoppas vi att alla haft överseende 
med detta och förstår att vi gör allt för att alla skall bli så nöjda som 
möjligt. Förutom alla sportaktiviteter och läger så är det härligt att så 
många hör av sig och vill hyra klubbstugan, men också idrottshallen 
för barnkalas och fest.  
 
Under hösten så målades även stora lokalen i klubbstugan om och 
blev vit och fräsch. Vilket känns härligt inför alla kommande 
uthyrningar som komma skall.   
 
Ni är hjärtligt välkomna att höra av er till uthyrningen@donsois.com 
vid frågor eller funderingar så skall vi hjälpa er så fort vi kan. Under 
månaderna januari-april arbetar jag på annan ort och då hjälper Lena 
Höglund mig att hålla uthyrningen i styr. Men i maj är jag tillbaka och 
hoppas då på många uthyrningar. 
 
Mvh  
Styrelsemedlem  
Izabelle Andersson 
 
 



HAMNFEST 
 
Ännu ett år med lyckad Hamnfest, både fredagen och lördagen bjöd på 
nöje för stora som små. 
 
Vi var många som planerade och genomförde evenemanget och det 
känns som att alla besökare var nöjda med utbudet. 
 
Dock en väldigt blåsig lördag, men vädret styr vi dessvärre inte över... 
Showen var omtyckt och vi ser redan fram emot att få höra mer om 
planeringen för kommande års underhållning. 
 
Stort tack till alla i DIS styrelse och alla andra som sliter både inför, 
under och efter denna helg. 
 
Vi hade inte klarat det utan er! 
 
 
 
 

JULMARKNAD 
 
Femte julmarknaden i Donsö IS regi bjöd på uppehåll och stämning. 
Vi hade fler utställare/försäljare i år vilket vi tycker är kul. 
Detta är en mycket mysig dag och vi är glada att så många tar sig ut 
för att delta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



DONSÖ I.S 2016

Ännu ett fotbollsår har fått sitt slut. 
För vår del började det lite trevande och med en ny tränare, Amodio 
Russo, uppväxt i Italien och tränarutbildad i Skottland, bägge länderna 
med ett genuint fotbollsursprung. Amodio ville verkligen sätta sin prägel 
på laget med ett nytt modernt spelsystem, vilket dock skulle ta sin tid att få
fotfäste i Donsö I.S hemvävda 4-4-2 system.
Alla instruktioner och dialoger fördes på engelska, vilket är både till fördel
och nackdel, men i det stora hela så har alla klarat detta galant med 
undantag av vissa facktermer. 
Säsongens matcher började som vanligt med träningsmatcher och Västra 
Cupen med blandat resultat (all sifferstatistik redovisas i slutet). När serien
drog igång var vi bra förberedda. Vårsäsongen är nog en av Donsös bästa 
på många år, top 3 och hela 22 poäng. Vi hade 2 storvinster mot Skottfint 
(H) 4-0, där laget innehöll endast spelare från ön, vi följde upp med 5-1 
mot GAIK på fina Bravida Arena, där våra ”ungtuppar” Albin H och Albin
B hade lekstuga med GAIK´s försvar, 3 resp 2 mål kom från dessa fötter. 
Matchen efter mot Finlandia fick oss att landa hårt, en käftsmäll som heter 
duga 1-6 i näsan. Nu var vi nere på jorden igen, resten av vårsäsongen 
skärpte vi oss och snart väntade ”Skärgårdscupen” om hörnet. Många av 
våra unga spelare borta pga sommarjobb på sjön, vilket gjorde att vi fick 
kalla in det gamla gardet med Andreas ”Bagarn” F, Mathias D, Simon G, 
Magnus F, Mikael S, Patrik H, Daniel B som alla bidrog på sitt sätt till att 
vi fick ihop lag även till matcherna under höstens seriespel. Ni är guld 
värda för föreningen!!! Resultat mot Hönö (B) 0-5, vill vi bara glömma 
så fort som möjligt. Till nästa år måste vi vara bättre förberedda. Vi ska 
minst vara i semi alt final i cupen 2017. 
Under hösten var vi inte lika framgångsrika som under våren, det kom in 
grus i maskineriet, skadorna avlöste varandra. Speciellt tungt var det när 
vår Anton ”Iniesta” Jansson fick ryggont, vilket renderade i att han var 
borta hela hösten, lägg därtill att flera tunga spelare borta i omgångar, bara 
8p blev det i höstens matcher, en solklar underprestation. Vi kan också 
lägga till att träningsnärvaron sjönk betänkligt och detta bidrog till 
resultatet. 
Totalt har vi använt 38 spelare under årets säsong och det är alldeles för 
många med tanke på att kontinutet föder framgång. Tror inte vi spelade 
med ”bästa laget” i mer än 4-5 ggr. Samtliga seriematcher (20 st) har bara 
Emil Johnsson klarat av, tätt följd av Capov, Albert och Mathias 



Kärnbratt, alla på 14st. Albert Hansson vann skytteligan på 12 mål, varav 
10 inspelade på våren, Magnus Fhager och Marcus Johnsson blev näst bäst
på 5 mål var. 
Träningsnärvaron är ett kapitel för sig, den måste höjas med råge till nästa 
år om vi skall behålla vår kvalité samt tillhöra top 5 i serien.
Att använda appen på det sätt som våra spelare gjort under året är inte bra. 
Detta hjälpmedel ska användas med sunt förnuft och inte driva fram en 
massa spekulationer om vem som kommer eller inte kommer till våra 
träningar el andra aktiviteter. 
Donsö I.S är nog en av Göteborgsregionens mest välskötta föreningar 
med fina anläggningar som Donsövallen, Donsöhallen, Kilen och ett 
fatastiskt klubbhus. Det är inte många föreningar som kan mäta sig med 
detta, kanske bara IFK Göteborg och Häcken. Föreningen har också en god
och sund ekonomi och fantastiska engagerade ledare både i ledarstaben för
lagen (A-B-J) samt i styrelsen. Föreningen ställer en ”egen båt” till 
förfogande för transport till/från träningen (nog endalag i Sverige som har 
denna förmån). Spelarna har tillgång till fria träningskläder, som tvättas 
varje vecka mm. Det enda man behöver ha med sig är skor och ett ”glatt 
humör”. Kan inte bli bättre, eller hur? 
Inför nästa säsong satsar vi  ännu mer på våra spelare med ny ledartrojka, 
träningsläger på annan ort och ”fotbolls-gala” efter säsongen och mycket 
mer. 
Vi kommer träna 2ggr/vecka med alla spelare samlade, senior- och 
juniorspelare, på Donsövallen. Ett fyspass läggs in lite då och då. 
Dessutom har ”juniorerna” en egentid. 
Hoppas ni vill och kan vara med DIS under 2017, så att vi kan bli 
bättre på alla plan!!! 
2018 det är året då föreningen firar sin 80-årsdag, så ett bra 2017 blir 
en fin present. 
Vi avslutar med lite statistik och det mesta går att läsa på 
”Skargardsfotboll.se” där du kan hitta allt om föreningens insatser under 
åren, samt dina egna insatser i vår förening. 

Vid pennan 
Janne Coach



Donsö I.S Fotboll i siffror 2016
Serie div 5 B sp v o f  kvot p

1 Mölnlycke IF 20 16 3 1 59 - 22 51
2 Näset SK 20 13 3 4 78 - 29 42
3 Donsö I.S 20 8 6 6 43 - 42 30
4 FC Fiskebäck 20 9 1 10 31 - 34 28
5 BK Skottfint 20 8 4 8 38- 48 28
6 Hovås/Billdal IF 20 8 1 11 41 - 51 25
7 Finlandia/Pallo AIF 20 7 2 11 51 - 50 23
8 Balltorp FF 20 7 2 11 40 - 54 23
9 Hällesåker IF 20 5 6 9 39 - 65 21

10 Göteborgs AIK (GAIK) 20 4 8 8 37 - 47 20
11 Fässberg IF 20 5 4 11 41 - 56 19
12 Kaverös/Lobo utgått

Res.kl 2 B  Vår + Höst
1 Älvsborg FF C 11 8 0 3 42 - 32 24
2 Guldheden IK 11 7 0 4 38 - 24 21
3 IK Virgo 11 7 0 4 35 - 27 21
4 Mossen BK 11 4 0 7 22 - 32 12
5 Donsö I.S 10 4 0 6 26 - 37 12
6 Kungladugård BK 10 2 0 8 18 - 27 6
7 FK Kozara/Kortedala IF utgått

Junior Pojkar Div 4
1 HisingsBacka FC 2 14 10 0 4 80 - 30 30
2 Donsö I.S 14 8 2 4 74 - 48 26
3 Bergum IF 13 6 4 3 49 - 43 22
4 Styrsö BK 14 6 4 4 55 - 50 22
5 Stenkullen GOIK 14 6 0 8 53 - 56 18

6 Kode IF 13 5 2 6 44 - 51 17
7 Sandarna BK 2 14 3 3 8 38 - 76 12
8 Serbiska KIF Semberija 14 3 1 10 33-72 10
9 Fässberg IF 2 utgått

10 Kungsladugård BK utgått
11 Ytterby IS 2 utgått

Senior A 27 10 7 10 53 - 60 37
Senior B 11 5 0 6 26 - 37 15
Junior 15 9 2 4 78 - 50 29

totalt 2016 53 24 9 20 197-147 81



Top 4 (Seriematcher) 2016 20 Top 5 Matchliga
1 Emil Johnsson 20 Andreas Fhager 520 (90-16)
2 Alexander Capov 15 Mikael Schagerlind 505 (93-16)
3 Albert Hansson 15 Mathias Davidsson 471 (92-16)
4 Mathias Kärnbratt 15 Sven-O Niklasson 446 (70-91)

Magnus Fhager 428 (96-16)

Top 5 (alla matcher) 2016 27 utmanare
1 Emil Johnsson 25 Anders Jansson 377
2 Alexander Capov 21 Anton Jansson 338
3 Olof Lagerqvist 20 Johan Johnsson 315
4 Mathias Kärnbratt 19
5 Albert Hansson 18

Robert Reuterborg 18 Top 5  Skytteligan

Top 5 Skytteliga 2016 Simon Gustafsson 178 (99-16)
1 Albert Hansson 15 Magnus Fhager 173 (96-16)
2 Marcus Johnsson 6 Marcus Backman 152 (85-12)
3 Magnus Fhager 5 Sven-O Niklasson 141 (70-91)
4 Emil Johnsson 4 Andreas Fhager 133 (90-16)
5 Elias Ahlström 3 utmanare

Albin Backman 3 Johan Johnsson 98
Robert Reuterborg 3

Top 5 Seriematcher + mål match mål Målvaktsligan match nolla
1 Andreas Fhager (90-16) 355 86 Magnus Davnert (89-03) 241 43
2 Mikael Schagerlind (93-16) 347 i.u Sören Olsson (83-92) 140 26
3 Mathias Davidsson (92-16) 321 51 Erik Hornby (07-11+16) 102 19
4 Magnus Fhager (96-16) 293 108 Tom Nilsson (06-15) 82 9
5 Simon Gustafsson (99-16) 286 123 Mathias Kärnbratt (12-16) 74 11

utmanare:
Anders Jansson (02-16) 260
Anton Jansson (99-16) 222

Johan Johnsson (02-16) 214
Emil Johnsson (04-16) 194



SSIK 
 
Bäste fotbollsvän och skärgårdsbo! 
 
2016 är snart till ända och vi ledare kan summera ett fantastiskt 
fotbollsår där vi kunnat välkomna flera nya lag på både flick och 
pojksidan samtidigt som vi inte fasat ut något lag under året som gått. 
Totalt är det 82 aktiva flickor och 105 aktiva pojkar i åldrarna mellan 
6-15 år. Om vi dessutom räknar in juniorlagen på Styrsö och Donsö 
kan vi summera runt 230 barn och ungdommar som idrottar i vår 
skärgård. En siffra som går emot strömmen nationellt då 
ungdomsidrotten minskar i Sverige. Stort tack och stort plus i kanten 
till alla våra duktiga tränare och ledare som mangrant står på våra 
idrottsplatser i ur och skur flera gånger i veckan för att träna och fostra 
våra barn och ungdommar. 
 
Vi hade representation i Gothia cup utav F03, P05 och Donsö IS 
juniorlag. Vilka fantastiska prestationer dessa lag stod för! F03 och 
P05 gick till a-slutspel och Donsö IS juniorer tog sej långt i b-
slutspelet. Helt fenomenala insatser på högsta nivå i vad som kallas 
för VM för pojkar&flickor i klubblag. Totalt sett en insats med 
flaggan i topp där lagen representerat vår skärgård på allra bästa sätt. 
 
Vi ledare går in i 2017 med tillförsikt. Följ våra lag på laget.se, 
facebook eller vid sidlinjen. 
 
/Bästa hälsningar Anders Olsson ordförande SSIK  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsberättelse F07 
Vilket roligt år vi haft tillsammans med spelarna i F07! 
I laget som startades upp ht 2015 spelar ca 20 tjejer födda 2007 och några födda 
2006 från Donsö och Styrsö. Vi tränar 1 gång/veckan och spelade under 
säsongen matcher i Mölndals Alliansen. Vi spelade med tre stycken lag och 
spelarna fick känna på hur det är att både förlora och vinna matcher! Att förlora 
en match var för somliga värre än för andra ;-) 
Under året som gått har en stor utveckling skett och de flesta som tidigare aldrig 
spelat fotboll har nu fått självförtroende och vågar satsa och tro på sin egen 
förmåga! För oss tränare och föräldrar är det glädjande att se hur en efter en 
knäcker koden hur fotboll ska spelas och hur laget tillsammans ska samarbeta 
för att lyckas! 
För att öka sammanhållningen (och visa på hur långt de kan gå) har vi åkt och 
tittat på fotboll. En höjdpunkt var att se matchen med det svenska damlandslaget 
på Gamla Ullevi! 
Nu senast i januari 2017 spelades Snickarcupen inomhus i Lindome som slutade 
med 3 vinster och 1 oavgjord match. Fyllda av självförtroende spelades därefter 
ytterligare 4 matcher i åldersklassen över. Dessa matcher blev en nyttig träning 
och efter tre raka förluster kom så äntligen en vinst med 1-0 och lyckan gick inte 
att ta miste på!!! Vad de lärde sig den cupen? Jo att aldrig säga att det är 
omöjligt att vinna utan att först kämpa och försöka!!Vi ser framemot våren och 
7-manna spel! 
/ Ledarna 

 
 

Ssik F-04/05 
Ännu ett år har gått i utveckling och kamratskapets anda. 
Vi har fått behålla alla spelare och fått ett tillskott i laget. Vi jobbar bra över 
ålderklasserna i tjejlagen. Hjälper varandra när det saknas spelare. Stämningen, 
inställningen och känslan för laget är bra. 
Utvecklingen går framåt både för spelare och ledare.. 
Vi ser fram emot en ny säsong med nya möjligheter och framgångar. 
Seamus , Annika , Patrik och Desirée .  
 
 
 
	  
	  
	  



P-03/04 
 

Här kommer en liten hälsning från pojkar-03 och 04. 
2016 började med inomhusträning och lite matchspel i Donsöhallen 
för våra killar. Utomhusträningen startade efter sportlovet, killarna 
fick klä på sig underställ och mössa för att överleva träningarna. 
Sportchef Anders fixade bra med träningsmatcher på försäsongen och 
dessutom fick vi spela de flesta matcherna på hemmaplan. 
I seriespelet blev det lite blandade resultat för våra lag. Vi avslutade 
vårterminen med att åka till Skövde och spela Skadevi cup i juni. 
Cupen var bra arrangerad och killarna trivdes tillsammans både på och 
utanför planen. Även här blev det blandade resultat för våra lag. Ingen 
cupvinst men en mycket trevlig upplevelse och med ett bejublat besök 
på Skara sommarland. 
Hösten började med fotbollsskolan där några av våra killar deltog. Det 
blev lite tuffare i serien under hösten för P04 som fick vänja sig vid 
förluster förutom vinst mot ÖIS. P03 som hade en tung vår fick istället 
vinna det mesta nu. 
Ett nytt inslag för oss har varit att spela novemberserien. Vi har haft 
två anmälda lag i serien där vi har blandat alla killar 02,03 och 04. Vi 
har spelat bra fotboll med ett riktigt bra passningsspel under långa 
perioder. Tyvärr har vi fått möta lite för hårt motstånd med lag som 
borde spelat i en högre serie. På det hela taget ändå en positiv 
upplevelse. 
Vi ledare tackar för ett fint år och ser fram emot ett grymt fotbollsår 
2017! 
Tränargänget: Anders, Henrik, Daniel, Tomas, Claes och Kalle 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



P-05 
2016 har varit ett mycket intressant och framgångsrikt år för oss 
ledare och P05:orna, med bla deltagande i Gothia Cup. 

Vi har försökt träna efter ett upplägg som vi tror är bra för barnens 
utveckling. Varje träning har samma upplägg med uppvärmning, 
koordination, teknik och sedan match. P05:orna har själva sett och 
upptäckt att de har utvecklats. Under vintermånaderna 2016 (jan-
mars) hade vi endast utomhus träningar, vilket vi gått ifrån under sista 
kvartalet 2016 då vi haft tisdagarna inne i Donsö-hallen. Vi har under 
en del av dessa inomhusträningar haft hjälp av Mia S med 
fysträningen, mycket uppskattat. 

Vi har spelat i Göteborgsserien med mycket gott resultat i år igen! Vi 
har utvecklat vårt spel och barnen har börjat förstå att utnyttja planens 
yta och anpassat sig ännu bättre till 7 mannaspelet. 

Lagkänslan är något vi fortsatt lägga tyngd på då vi ser detta som 
något viktigt. Vi har försökt se oss som ett lag och har pratat om att 
alla måste kunna få plats och att alla behövs i laget. En del i detta är 
vår attityd mot varandra. Viktigt att vi inte stjälper varandra utan 
uppmuntrar varandra. Vi ser fram emot 2017 då vi kommer att börja 
spela nio-manna med ett lag, detta tror vi kommer öka lag/vi känslan 
ytterligare. Vi har lite tankar och funderingar kring P05 som vi tror 
kan bli riktigt bra under 2017. 

Stort tack till alla de föräldrar samt mor- och farföräldrar som varit 
med på bortamatcher och hejat på barnen. Det betyder mycket för 
barnen. 

Allt gott önskar Mathias Dawidsson och Jonas Gunnarsson 
 

 
 
 
 
 
 



P-06 2016

Våra 06 killar är ett härligt gäng och det är kul som ledare att följa
spelarnas framsteg.
I år var det vår tur att börja med 7-manna spel efter 2 år med 5-
manna.
Det har varit blandade resultat i serien en del tråkiga 
uddamålsförluster men även några vinster.

I augusti åkte vi upp till färjelanda där vi hade några härliga dagar 
när vi spelade Färgelanda cup och gick till kvartsfinal.
Jag villl tacka Markus O , Mathias D ,och Torgny F som var med 
som ledare och hjälpte oss.
Till nästa år ska vi försöka lägga våra hemma matcher på helgen, 
då det varit svårt att få ut motståndarlagen till våra hemma 
matcher på kilen.

Björn J
Robert L



P-07 
 
Året började med innomhus träningar 1 gång i veckan på lördagar 
10:30 - 12:00. Vi tränade ihop med P06 som vi har gjort under de 
senaste tiden. Vårt träningsprogram gick ut på att öva passningspelet 
och att jobba ihop som ett lag. På våra innomhusträningar har det varit 
8 - 10 pojkar. När våren och bättre väder kom kunde vi flytta oss ut på 
Kilen och snart började också Mölndalsalliansen där vi spelade 5 
manna matcher. Vi mötte bekanta lag som vi har tidigare spelat mot 
och efter en seg start så fick vi vårt genombrott i Härryda där som vi 
kunde retunera till Skärgården som segrare. Vi testade att spela 
"diamanten" 1 - 2 - 1 - 1 som gjorde att vi blev mer offensivare än 
tidigare, men såg att vi behövde också vara duktigare att springa 
tillbaks i försvaret. 
Sommaren är en härlig period för fotboll och vi kunde njuta av det 
goda vädret och en stor del av våra pojkar deltog i fotbollskola under 
sommaren. 
Mölndalsalliansen fortsatte under sensommaren där vi gjorde vår sista 
säsong och klarade oss bra, det minnesvärdaste matchen är mot 
Guldheden där vi kunde ställa upp med 6 pojkar medan motståndarna 
hade 14 pojkar. Det var match som vi fick kämpa och springa hela 
matchen, resultatet blev 6 - 6. 
Under oktoberl deltog vi i "prova på 7 manna cup" där såg vi att vi 
behövde förbättra vårt passningspel och teamwork till att kunna hänga 
med. Vi tog en viktig lärdom av den cuppen. 
Resten av hösten och vintern har vi varit inne med en stabil styrka på 
8 - 10 pojkar. 
Vi ser fram emot att börja spela 7 manna uppställning under 2017. 
 
mvh 
Tränarna P07 
David & Jonas 
 
 
	  
	  
	  



P- 09 
Började året inomhus i Hallen med en mix av tjejer och killar födda 
2009. Januari Februari Mars löpte på som hösten innan med allt från 
6-10 barn / träningstillfälle. Sen i April/Maj när vi började träna ute 
fick vi se flera barn göra stora framsteg i fotbollen, både teknik och 
viljeinställning. De började helt plötsligt spela fotboll, var rätt mycket 
lek innan. Sedan fick vi lite tillökning i laget med några nya killar från 
Styrsö samt några som kom tillbaka efter ett litet uppehåll. Hela 
utomhus säsongen va vi allt mellan 8-13 spelande barn vid varje 
träning, ca 16 barn på närvarolistan. Gåsacupen var omtyckt och 
lyckad barnen ville spela mer matcher. Vi körde på under hösten och 
bokade in en cup i starten av 2017 som de såg framemot under 
hösten/vinter. Mot slutet av året är vi endast killar kvar i laget. Ett 
roligt år för oss som tränat barnen under 2016  

Johannes Magnusson Peter Fhager Sture Genemo 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



VI TACKAR ALLA VÅRA SPONSORER 
UNDER 2016 

 
ALLFIX - ATTELIER ANJOU - Bristol fiskeri - Bureau Veritas  
Wärtsilä - Chevron – Clarkson – Cordland – Cosmos – Csurvey  

DNVGL - Donsö Data - Donsö Marin – DFS  
Donsö Vrångö försäkr. - Ektank - Elmarine, Callenberg - Europaflyer 

– Ewalco – Evanette - FA Expresstransporter  Falkvarv - FAS – 
FKAB - Flotel International – FRAMAR FRAMO – FAYARD - Fritz 

– Furetank - Gard 
 

GG 438 Clipperton - GG 597 Midsjö - Gothia Marine 
Grosistgruppen – GESAB - Göteborgs Hamn - Henry allt i-allt 

IF – Isbolaget - Jotun Sverige - JÅ Gross - Klippans båtmän 
Kristin Fiskeri - Kyl Effekt – MAQS – MESON - Nautic Center 

Nilfisk alto – Nordea - Northern Offshore - Oljola 
Pensionat Styrsö skäret - Pon Power - Premator 

 
Rederi AB Donsötank - Rederi AB Älvtank - Rolls Royce 
Sigma Färg - Sirius Rederi AB – Sjöfartstidningen - SBT 
Spec tech - Steen Entreprenad - Stena Oil - Styrsöbolaget 

Styrsö Måleri - Spik AB – Swedia - Swedish Club 
Top oil – Terntank - Wilhelmsen Shipservice - Wurth 
Veritas Tankers - Yngves Livs – Ö-Varvet - Ö-bygg 
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