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Kaffe serveras efter mötet!! 
 



Ordförande har ordet 
 
 
2017 har varit ett år där vårt A-lag har tagit plats och visat vad dem går för. 
Vi är otroligt stolta över denna serie vinst, det har inte kommit gratis, spelare men också 
tränare har gjort ett fantastiskt jobb.  Extra kul också att få läsa om er i Magasinet Match. 
Vi ser mycket fram emot spel i division 4, kämpa! 
 
Vår konstgräsplan har nyttjats flitigt, ibland önskar vi att vi hade haft fler planer av 
denna kvalité. Vi är många som spelar, fler än någonsin. 
Dock så vill vi lyfta att konstgräset medför ekonomiska konsekvenser som alla bör vara 
medvetna om. I och med att vi nu får ett betydligt lägre skötselbidrag och att vi betalar 
för planhyra till kommunen varje gång denna nyttjas så har vi en kostnad på ca 140 000 
kr per år. Tidigare år (innan konstgräs) har vi gått plus på denna anläggning. 
Detta innebär att vi kommer att behöva se över medlemskostnader och andra poster för 
att kunna finansiera planen i framtiden. 
 
Att sitta som ordförande i en förening som Donsö IS har varit ett privilegium. 
Efter två år vid rodret (sju år i styrelsen) har jag lämnat in min önskan om att få lämna 
över posten som ordförande. Livet tar nya vändningar och min tid och mitt engagemang 
krävs på andra håll. Det är svårt att räcka till när man vill ge 100% på alla områden. 
Ny ordförande utses och tillträder vid årsmötet den 23 februari. 
 
Jag skulle vilja passa på att slå ett slag för kollegorna i Donsö IS styrelse, ett 
handlingskraftigt gäng med stora hjärtan och en stor vilja att driva Donsö IS framåt 
genom att förvalta och utveckla vårt utbud. Det är en stor glädje att få ses så ofta som vi 
gör. 
 
Vill också slå ett slag för alla fantastiska ledare/tränare, vilket jobb ni gör. Att bara släpa 
sig ut i regn och rusk för att barnen skall få sparka boll när man allra helst vill krypa ner 
under en filt i soffan och kolla på serier. Det krävs en hel del för att göra det arbetet ni 
gör med våra lag, både tid, ork och kraft. Vet att ni alla gör det för att ni tycker det är kul, 
det hade aldrig funkat annars. Men stort tack ändå för all tid ni lägger ned!! Ni är guld 
värda. 
 
Stort tack även till alla som hjälper till så fort vi har olika evenemang såsom Hamnfest, 
Shipping Meet, cuper, seriespel m.m. Jag hoppas att ni alla förstår hur viktiga ni är för 
föreningen och våra barn/ungdomar. Tack! 
 
Vi har två representanter som lämnar sina uppdrag i styrelsen i år, Lena Höglund och 
Linda Olsson efter lång ”tjänst”. Stort tack för alla år av härligt engagemang. 
 
 
 
 
 
Linda Brattlöf 



Styrelsens berättelse 
 
 
 
Vi är 12 kvinnor och män som sitter i Donsö IS styrelse med barn i blandade åldrar. 
Flera av oss är även ledare/tränare vilket gör att vi har bra insyn i verksamheten och ser 
vad som funkar bra och vad vi kan förbättra. 
Andra hos oss har även ansvarsområden såsom: 
Lökholmen – Samuel Börjesson 
Hamnfesten – Linda Brattlöf 
Kiosk + städ av våra anläggningar – Linda Olsson 
Naturstigarna – Lena Höglund 
Sponsorer – Ove Jonsson och Anders Backman 
Kassör/ekonomi – Daniel Backman 
Medlemsavgifter och administration – Emilie Jansson 
Kilen – Johan Kristensson och Andreas Kalix 
Underhåll av våra anläggningar – Anders Jansson och Andreas Fhager 
 
Under 2017 hann vi med 12 styrelsemöten, två hamnfestmöten, ett årsmöte med våra 
medlemmar och en heldags konferens. 
 
 
 



Hamnfest 2017 
 
 
 
Tiden går så otroligt fort, snart är det dags för ännu en hamnfest. 
Vill passa på att upplysa om att vi lagt årets Hamnfest en vecka senare, d.v.s. 
helgen den 10-11 augusti 2018. 
 
Fjolårets hamnfest var lika trevlig som vanligt, vi hade mycket besökare och tur med 
vädret.  
Det är alltid väldigt mycket planering och jobb som ligger till grund för denna helg, men 
jag tror inte det finns någon engagerad som inte känner att det är värt varenda minut.  
Det blir alltid en sådan folkfest, alla är så glada och vi är alla samlade på samma ställe. 
 
Fredagen hölls väldigt spontant i Missionskyrkan p.g.a. dåligt väder.  
Det fungerade väldigt bra och det var många som kom och lyssnade på Johanna 
Bjurensted med band och hängde vid grillarna. 
Stort tack Pelle för att du öppnade upp Salen med så kort varsel. 
 
Lördagen bjöd på en fantastisk show på kvällen, filmtema med grymma artister och 
snygga kostymer. Jag tror vi alla gärna slipper strömavbrottet kommande hamnfest 
kväll.  
Erik och Jens Nord höll låda och var riktigt bra konferencierer, vi ser er gärna igen på 
scenen. 
 
Stort grattis till vinnarna av våra reselotter, hoppas att ni kommer ut på lite äventyr! 
 
 
 
 
 
 
Linda Brattlöf 
 
 
 



RESULTATRÄKNING   2017.01.01  -  2017.12.31

Intäkter

Medlemsavgifter 147 790,00
Bingo 62 496,00
Bingolotto 83 905,00
Kommunala bidrag 223 447,00
Statliga bidrag 76 457,00
Kiosken/Cafe Sporthallen 47 386,00
Sponsorer 421 892,00
Donsömässan 250 000,00
Entreer 18 050,00
Hamnfesten 81 847,00
Hyresintäkter 43 945,00
Solarium 4 412,00
Övriga intäkter/Svenska Spel 10 238,00
Ränteintäkter 0,00
Sporthallsaktiviteter 39 300,00
Sporthallen bidrag 54 206,36 1 565 371,36

Kostnader

Ungdomsfotbollen - SSIK 405 824,00
Juniorlaget 98 900,00
Seniorfotbollen - Dam 26 284,00
Seniorfotbollen - Herr 283 487,00
Lökholmsbadet 68 860,00
Klubbstugan 217 732,00
Spontanidrottsplats - Kilen 15 172,00
Rodd 2 500,00
Gåvor/Uppvaktningar 3 926,00
Konferens 19 080,00
Trycksaker 9 050,00
Redovisningstjänst 18 000,00
Dis-boden 4 536,00
Övriga administrativa kostnader 47 946,64
Övriga kostnader Sporthallen 14 426,00
Hyra sporthallen 110 396,00 1 346 119,64

ÅRETS RESULTAT 219 251,72



BALANSRÄKNING 2017.12.31

Tillgångar

Likvida medel 2 787 977,55
Upplupna fordringar - Förutbetalda kostnader 32 731,00 2 820 708,55

Anläggningstillgångar

Donsö 1:295, Klubbhuset 19 175,00
Donsö 2:15, 1/5-del av 4.665kvm 1,00
Flipper 6300C 116 000,00
Aktiekapital, Donsöhallen AB 100 000,00 235 176,00 3 055 884,55

Skulder

Leverantörsskulder 117 099,00
Reklamskatt 21 880,00
Naturstigen 183 281,00
Övriga kortfristiga skulder 146 574,00
Sporthallen "buffert" 100 000,00
Upplupna kostnader - Förutbetalda intäkter 31 900,00 600 734,00

Eget kapital

Balanserat resultat 2 235 898,83
Årets resultat 219 251,72 2 455 150,55 3 055 884,55

Aktieägartillskott Donsöhallen AB

2008 11 500 405,00
2009 599 595,00 12 100 000,00



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.  

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! 

Uthyrning Klubbstuga /  Donsöhallen / Bastun på Lökholmen 

I våras så tog jag över ansvaret för all uthyrning av våra lokaler. Det var mycket att sätta sig 
in i, då det är som störst efterfrågan under vår/sommar. Men vad roligt det är att träffa alla 
lag, som vill komma ut till oss för ett härligt träningsläger, samt alla som planerar kalas och 
fester, både stora och små samt att hjälpa alla dessa för att få ihop en så bra vistelse som 
möjligt. I år var det några stora evenemang inbokade på sensommaren, stor släktträff som 
de flesta här på Donsö känner till och inte att glömma Donsö Shippingmeet. Men det har 
även varit många nya och välbekanta lag, som upptäckt fördelarna med ett träningsläger här 
under året. Trevligt och roligt!!!  Vi får inte glömma att vi har en fantastisk anläggning för 
många olika sorters idrotter och jag hoppas att ni alla sprider detta, så att ännu fler 
upptäcker vårt vackra Donsö och hur bra det kan bli med ett träningsläger här ute, året 
runt!!!  

Om ni önskar hyra någon av våra anläggningar, så kontakta Pernilla Wiberg antingen via mejl 
uthyrning@donsois.com eller skicka ett sms på tel 0733/263388 

Önskar alla ett trevligt 2018!!!                           Pernilla Wiberg 

 

 



Donsöhallen  Gym 
Gymmet har varit välbesökt under året, en följd av det är att det börjar bli lite slitet 
därför har vi tagit ett beslut om att låta måla om väggar och montera in fönsterbänkar 
framöver. 
Vi har fått in klagomål på att vissa ungdomar haft en dålig attityd gentemot äldre som 
tycker att det inte är lika kul att gå och träna samtidigt som dessa ungdomar är på plats, 
jag nämner det här så kanske alla föräldrar som vet att deras ungdomar tränar på 
gymmet kan prata med dem om detta, vill samtidigt passa på att påminna om att 
åldersgränsen är 15 år. Är man 13 år får man träna men då skall man ha en vuxen med 
sig (minst 20 år gammal)under hela tiden i gymmet, dvs att 15 åringar kan inte ha yngre 
kamrater med sig på träningen, sköter man inte detta får vi höja åldersgränsen igen.  
Jag vill be er om att tänka på att stänga fönstren efter att ni lämnar lokalen och att då se 
till att inget ligger kvar på fönsterbänken som kan skada fönstren, inga tyngder, hantlar 
och annat tungt bör placeras där. Ställ också tillbaka allt där det hör hemma när ni är 
klara. Nu var jag klar med alla förmaningar! 
Positivt är att ni alla som håller i gång med träningen verkar ha gjort det till en vana och 
vi ser att det blir fler och fler som använder vårt gym. Detta tycker vi är väldigt roligt det 
blir lättare att lägga tid på städning och reparationer mm när man upplever att ni 
återkommer vecka efter vecka. 
Jag har nu skött gymmet under ett antal år och tycker det är dags för nya krafter att ta 
vid, jag är därför väldigt glad över att Ola Thuresson har tackat ja till att överta skötseln 
för gymmet. Jag vill tacka för det stöd och positiva reaktioner jag fått från alla 
”gymmare” under dessa år! 
Härmed lämnar jag över ord och skötsel till Ola. 
Med vänlig hälsning   Jalle 
 
Jag heter som sagt Ola Thuresson jobbar på ambulansbåten och är ursprungligen från 
Fiskebäck. 
Jag hoppas på att vi kommer träffas på gymmet framöver, era idéer är mycket välkomna 
ni kan skriva dem på sista sidan i pärmen eller maila mig på olathuresson76@gmail.com  
Så ska jag se vad som kan genomföras. Ny stereo och Tv är några önskemål som kommit 
fram och jag hoppas kunna genomföra detta  
Med vänlig hälsning, Ola 
 
Step och Styrka 
2017 är året då vi fick köpa in fler stepbrädor. Tänk vilket härligt bekymmer!!! De 30 
som vi redan hade räckte inte till.  
Varje onsdag och söndag har vi under en timma varvat kondition, styrka, rörlighet och 
balans. Målet har varit att med lätta övningar träna så funktionellt som möjligt. Det vill 
säga att träna många muskelgrupper på många olika sätt, detta för att ge kroppen dess 
bästa förutsättningar att klara vardagen. 
Vi har varit en väldigt blandad grupp i ålder och träningsbakgrund. Alla är välkomna och 
alla deltar utifrån sina förutsättningar. All rörelse är bra och den rörelse som är roliggör 
vi gärna om och om igen. Välkommen att testa du med!!! 
Med vänlig hälsning    Mia Schagerlind 



Lökholmen 
 

Lökholmen  har inte flyttat sig så mycket den ligger där den ligger, men vad vi har gjort  är 
att Bycheck, (ursäkta stavningen), har gjort ett kanonfint jobb med att byta ut den första 
delen på trädäcket som va rötet. 
Planen för våren är att göra en 2 meter bred spång från bron till badplatsen för lättare 
framfart med barnvagnar o rullstolar. 
Vi har även sått ett litet frö hos kommunen om nya toaletter. 
Kom gärna med förlag om förbättringar. 
 
Tack för en trevlig sommar vänner. Samuel Börjesson 
 

Märkstagning Sommaren 2017 
Vädret har de senaste åren varit emot oss och antalet deltagare har minskat markant, men 
de finns de som trotsar väder/vind och kommer ändå. Vi får hoppas på bättre väder nästa 
sommar. Vi har en fin badplats och kanske finns det någon ”Simlärare” som är sugen att 
köra ”Simskola” nästa sommar!!! 
 
På återseende  Emelie Jansson 

 
 

Kilen 
Kilen har under året används flitigt vid träningar/matcher när Donsövallen varit fullbokad, 
men även till spontanfotboll hos våra barn och ungdomar. Vintertid har vi försökt att spola 
tennisbanan/rinken så fort vädret övergått till minussidan. Vi har även haft en arbetsdag 
med röjning av området, men där har vi lite kvar så det blir en fortsättning 2018. Alla är 
välkomna att deltaga… 
 
Med vänlig hälsning      Johan Kristensson 
 
 

Kiosk / Klubbstuga 
Nu har det gått ett år igen!!!  Vill tacka ALLA som hjälpt till att hålla kiosken öppen vid 
seriematcher och cuper. Tack även till ”städgänget” i klubbstugan, utan er hade det inte 
funkat, delar vi på jobbet, så blir det lättare och inte så ofta. 
Hoppas ni är med även under nästa säsong!!! 
GOTT NYTT ÅR!!!                                Linda Olsson        
 



Naturstigarna 

Under året har vi fortsatt vårt arbete med 
den nya stigen på norra delen av Donsö. 
Vi har också byggt en ny bro till Västra 
Holmen. När reningsverket på Donsö revs 
tog Tomas Larsson vara på två långa 
limträbalkar som passade utmärkt att 
använda för den nya bron. Arbetslaget har 
utökats och vi är nu 10-15 st som jobbar 
varje onsdag på stigen. Vi beräknar vara 
färdiga med stigen i juni år 2018. 

Gösta Olofsson 

 

 

 

Bingolotto 

Under 2017 fortsatte försäljningen av Bingolotter i form av prenumeration och över disk 
hos Yngve´s Livs. Som prenumerant stödjer man föreningen med ca 585 kr/år bara 
genom att beställa 1 lott/v. Helt fantastiskt!!!  Vi säljer också Bingolottos julkalender 
med gott resultat. 

Tusen tack för ditt stöd!!!                            Med vänlig hälsning  Inga-B Kristensson 

  

 

 

 



DONSÖ I.S FOTBOLL 2017  /  3 GULD  /  ”SUCCÉ” 
Så här enkelt kan man egentligen sammanfatta årets säsong, men vi kan ändå ta det från 
början. Med facit från förra säsongen då det slutade så här: 3:e plats  20 sp  8/6/6  43 – 
42   30p, så var den självklara målsättningen från den nya tränartrojkan (Mikael S, Alvar 
G, Ralf A och Janne coach) att minska antalet insläppta mål. Själva träningen hade focus 
på att stärka försvarsarbetet över hela plan, från forwards till målvakt. Vi hade ett hårt 
arbete framför oss. Vårt första mål var också att all träning skulle ske på vår eminenta 
anläggning med klubbstuga, hall och framförallt ”Nya Donsövallen”, tror inte att det 
finns någon bättre anläggning i Göteborg med omnejd. När vi också har en av 
planskötarna i tränarstaben, så är vi säkra på att vi alltid har en perfekt matta att träna 
på. Det blir kanske lite omak på vinterhalvåret för de spelare som bor i stan, men under 
resten av året går det lätt som en plätt med egen båt till alla aktiviteter, som träning och 
match. Nu har t.om de mest inbitna landkrabborna lärt sig att navigera ut till Lurken.  
Årets säsong började med en upptaktsträff med frågor & svar, en bit mat och allmän info 
om hur vi skall omsätta träning till matchverklighet. Vi tränade tisd/torsd + extra 
träning för juniorerna på söndag eftermiddag. Självklart vill man ju träna lite mer, men 
ute i skärgården med stor konkurrens av andra aktiviteter plus att i de lägre 
divisionerna är inte alltid fotboll prio ett i spelarnas vardag. Dessutom har vi många 
spelare som bildat familj med större ansvar än vad man kanske är van vid. Det är alltid 
bättre att vi är många på träningen 2 ggr/v och vi har haft ett snitt på ca 14-15 spelare. 
Så här har vi tränat under hela säsongen med några undantag då matcher kommit 
emellan. Träningsmatcher varvades med Västra Cupen med blandade resultat, svåraste 
motståndet stod Utsiktens BK för, där vi föll med 0-4. Utslagna fr gruppen. Facit inkl 
träningsmatcher:   7 sp   4 v    1 oavg    2 förl    kvot  13 – 13      13 p 
Helgen innan seriestart åkte vi ner till Helsingborg för ett miniläger (fred-sönd), som 
bjöd på bra väder förutom att det blåste snålt. Bra boende på Grand Hotel och efter teori, 
landskamp blev det utgång med sen hemkomst för några, men alla deltog i 
söndagspasset, som av någon anledning var inriktad på fasta situationer. Eftersom det 
stundade påskhelg, så valde vi att spela vår första seriematch hemma på annandag påsk 
mot Hällesåker. Vår 1:a halvlek blev en chock för våra spelare och den kunde ju börjat 
bättre, 0-3 i paus, vi reste oss och vände på steken, men vi nådde trots allt oavgjort. Det 
dök upp många frågetecken efter matchen, hade vi haft fel focus osv, men det var bara 
att ta nya tag och köra på. I nästa match väntade Masthugget på Majvallen (Gbg:s sämsta 
plan i våras) och redan i 1:a halvlek kom ännu en kalldusch då vi fick Olof L (en klippa i 
försvaret) utvisad, spel med 10 man i ca 65 min. Det kunde ju börjat bättre, men vi kom 
ändå billigt undan då Masthugget inte hade turen med sig vid sina målchanser. Vi hade 
ju en viss målspruta vid namn Albert H och han avgjorde matchen till vår fördel med 2 
fina avslut. Av bara farten vann vi också nästa hemmamatch mot Näset med 3-1. Nu 
trodde vi att vi var med i matchen igen och nu väntade 2 svåra bortamatcher mot 
Härryda resp Hovås/Billdal, förlust i båda (0-1 / 1-2) med uddamålet. Väldigt onödigt 
kan tyckas. I förhandstipsen i den berömda Dalla/Rastabloggen var vi tippade att få en 
mellansäsong pga att vi föryngrar i truppen, så någonstans mellan 6:a el 8:a skulle vara 
realistiskt. Balltorp tillsammans med Finlandia/Pallo kommer att fajtas om seriesegern 
med Styrsö BK som förste utmanare. Under våren har vi fler hemmamatcher än vanligt 
och detta beror på Sjöfartsmässan i aug/sept, som stänger Donsövallen i ca 3 veckor. I 
kommande match väntade seriefavoriten Finlandia/P, som enligt utsago skulle ha 
stenkoll på våra spelare, men man hade tydligen glömt att ”scouta” Albert H ordentligt. 
Han ordnade 4 mål och en assist till slutresultat 5-0. Vi skall inte heller glömma vår 



reservkeeper Christian Svanström, som höll nollan med många klassräddningar. Nästa 
lag som fick vända hem med en förlust var FC Fiskebäck 0-2, det är dock alltid jämna 
matcher. I nästa match väntade ”årets match – derby” mot ärkerivalen Styrsö BK. GP 
var på alerten med ett stort reportage både före och under matchen. Det kom storpublik 
ca 400 personer, och vi hade stora förväntningar på matchen samt fortsättningen av 
våromgången. Vi hade ju också lottats mot segr Styrsö/Fotö i Skärgårdscupen. Nu gick 
det inte riktigt som vi tänkt oss trots ett ganska markant spelövertag lyckades vi inte få 
in bollen i Styrsös mål, utan vid en tilltrasslad situation efter en hörna lyckades bollen 
rulla in i vårt mål (0-1), såg ut som självmål. En svårsmält och prestigefull förlust, men 
det var bara att ta nya tag. Av bara farten följde 3 klara vinster mot FC Linné 3-1, 
Kungsladugård 6-2 och Balltorp 4-1, alla på Donsövallen Nu var det dags att vända på 
serien och då gick resan till Hällesåker på deras svårspelade hemmagräs i regnrusk. Att 
det skulle bli en svår match visste vi om, focus var att kriga hela tiden och aldrig ge upp, 
men vi fick det svårt och hamnade i underläge hela tiden trots upphämtning, felaktiga 
individuella beslut bäddade för ytterligare en förlust på denna otursplan, nu med 3-4. Då 
Hällesåker sedan åker ur serien är det ännu mer genant (totalt 1 p och 7 insläppta mål 
av totalt 16). Detta blev ändå att startskott mot en otrolig resa på seriehösten. Innan 
sommarvilan kom Masthugget ut, men fick vända hem med en förlust i bagaget (0-3). 
Innan cupen kunde vi konstatera att vi låg på en behaglig 4:e plats i serien, men nu 
väntade dock Styrsö BK igen på Amneviksvallen, lottningen var gynnsam för båda lagen, 
vägen till final låg öppen, det gällde bara att ta vara på chansen. Återigen blev det en 
jämn match och även denna gång var det tillfälligheterna som avgjorde, tyvärr till vår 
nackdel igen, då Styrsö knöt ihop säcken och vann med 2-1. Resten är historia när SBK 
vann cupen efter förlängning och straffar (5-4) mot segersäkra Öckerö IF. Styrsö har 
vunnit 2 ggr tidigare, 1972 och 1986. Vi lyfter på hatten för Styrsö BK!!! Innan 
höststarten passade vi på att ha det årliga mötet med IFK U-17, som vi fått äran att 
arrangera under många år (troligtvis sista gg då tränare Björkman inte får fortsätta efter 
35 år i Blåvitts tjänst). Det blev en trevlig och välspelad match men vi räckte inte riktigt 
till utan fick nöja oss med en hedersam förlust 2-4. I denna match fick vi se en 
återvändare göra comeback i ”Donsötröjan”, Olle Backman från just IFK U 19, ytterligare 
en målgörare med speed.  
Nu till höstens otroliga resa med idel vinster och 28-0 i målskillnad, nollan hölls i serien 
fr 21 juni till 70:e minuten den 8 okt, totalt 9 vinster, inkl Masthugget på våren när det 
vände. Vi tog en gruvlig revansch på både Härryda 6-0 och Hovås/Billdal 7-0 med 
målkalas, sedan vann vi också 3 täta matcher med uddamålet 1-0 (Finlandia/P, 
Fiskebäck), Styrsö BK besökte Donsövallen och fick se sig slagna i 89:e minuten, då vår 
pånyttfödde målkung Simon Gustafsson satte ett av sina skönaste mål inför storpublik 
(ca 450), som fick njuta av segerns sötma. Resterande lag FC Linné 3-0 och 
Kungsladugård 2-0 kom av bara farten. Nu har vi plötsligt toppkänning och det ser 
onekligen bra ut, då våra konkurrenter om seriesegern också har poängtapp. Inför sista 
matchen såg det ut så här: Donsö 49 p +44, Fiskebäck 47p + 22, Finlandia 46p + 33. 
Fiskebäcks hopp stod till Styrsö, som tog emot F/P på Amneviksvallen och vi hade 
Balltorp borta, en svår match, men i det stim som vi befunnit oss under hela hösten var 
självförtroendet på topp. Vi trummade på som vanligt, där våra snabba forwards vänder 
ut o in på motståndarnas försvar och leder komfortabelt med klara 3-0 till minut 70, då 
våra mittbackar för dagen Olof L och Anton H (fantastiskt bra båda två över hela 
säsongen) springer på samma boll och lämnar Balltorps forward ensam med Erik H i 
målet 1-3. Plötsligt drabbas vi av hybris med både en mental och fysisk kollaps på 
samma gång. Några olyckliga byten bidrar också till att vi åker på vår första förlust (3-4) 



sedan bortamatchen den 16 juni mot Hällesåker. Nu blir det väntans tider när rapporten 
fr Styrsö säger att matchen blivit försenad pga att en av domarna åkt till fel ö. Finlandia 
får med sig 4-1 i bagaget och det räcker bara till 2:a plats. Vi har vunnit, SERIESEGERN 
är vår (inte dåligt av att lag som fick förhandstipset som mittenlag). Nu var det inte 
nog med detta utan både vårt reservlag och juniorlag kan ståta med SERIESEGER!!! 
Både härligt och roligt att se hur våra spelare utvecklats under året, viktigt att 
understryka är också vår tillgång till våra äldre och rutinerade spelare, som drar 
ett tungt lass. Dessa visar vägen för våra yngre talangfulla spelare på både träning 
och match. Seriesegern är också ett kvitto på vår fotbollsfilosofi!!! Vi vill inte sätta 
betyg på enskilda spelare i år, utan alla har på sitt sätt bidragit till föreningens 
fantastiska resultat 2017, men våra 12 nollor (nytt rekord i DIS historia) av våra 
målvakter (Erik Hornby 9 st och Christian Svanström 3 st) måste ändå 
uppmärksammas. 
Nu vilar vi fram till nästa säsong, med undantag av frivillig träning utan ledare, fram till 
dess att vi börjar igen i januari med 3 pass/v (v 2-7), därefter 2 ggr/v och match. Aktuell 
information via mejl el sms på laget.se. Nedan följer årets statistik, som du även hittar 
på Skärgårdsfotboll.se 
 
Med vänlig hälsning      Janne  ”coach” 
 
 
Damjunior 
Ja, vart skall man börja? Donsö damjunior har under året utvecklats både på 
fotbollsplanen som i vänskap med varandra. 
Vi är ett lag med stor åldersskillnad, vilket gör att vi får lära känna varandra bättre och 
hitta vårt sätt att spela på. Det här året har innefattat många roliga matcher och 
träningar. Vi har kanske inte varit bäst på planen, men vi har definitivt haft väldigt kul. I 
och med att vi tränare även spelar i laget kan vissa matcher ibland bli lite oseriösa. Men 
det är ju det som är grejen med vårt lag, vi är där för att ha roligt och det vill vi lova att vi 
haft. De tjejerna som är yngst, 02/03/04 är de som tränar mest och eftersom ”03-laget” 
fortfarande finns kvar har man sina egna träningar och matcher. Men vi är mycket glada 
att dom även lägger ner tid och vill vara med i juniorlaget, så att vi alltid fått ihop lag till 
våra matcher. Yngst = bäst!!! Framtiden ser ljus ut även i vår damjuniorfotboll!!! 
 
Med vänlig hälsning    Mathilda Fhager och Beda Backman 
 

 



 

 
DIS lagkort mot Finlandia 

 
 

 
Lagkort DIS mot KBK 

 
 

 



Donsö I.S 2017 i siffror
spel v o f kvot poäng

A träning / cup 9 4 1 4 16 -- 19 13
A serie 22 16 1 5 63 -- 20 49
B serie 13 9 2 2 54 -- 25 29
J träning / cup 2 1 1 0 12 -- 9 4
J serie 22 18 0 4 99 -- 38 54

Dam serie 14 0 5 9 19 -- 64 5

totalt 82 48 10 24 263 -- 175 154 p

Serie-tabeller top 5
Div 5 B

1 Donsö I.S 22 16 1 5 63 - 20 49
2 Finlandia/Pallo 22 16 1 5 67 - 31 49
3 FC Fiskebäck 22 15 2 5 59 - 35 47
4 Balltorps FF 22 11 6 5 58 - 45 39
5 Styrsö BK 22 10 5 7 45 - 36 35

Reservklass 3 B
1 Donsö I.S 13 9 2 2 54 - 25 29
2 FC Fiskebäck 13 7 2 4 43 - 33 23
3 Sandarna BK 13 6 4 3 43 - 26 22
4 Kärra C 13 6 3 4 51 - 40 21
5 Önnereds IK 13 4 5 4 37 - 41 17

J-klass 4
1 Donsö I.S / Vrångö IF 22 18 0 4 99 - 38 54
2 Floda/Stenkullen 22 15 1 6 87 - 46 46
3 Landvetter 2 22 14 4 4 70 - 48 46
4 IF Mölndal 22 12 3 7 93 - 47 39
5 Kode/Kareby 22 10 3 9 51 - 22 33

8:e Styrsö BK 22 9 2 11 59 - 76 29

Damjunior klass 3
1 Eriksberg 14 14 0 0 80 - 14 42
2 Älvängen 14 11 1 2 62 - 28 34
3 Sävedalen 14 10 1 3 69 - 20 31
4 Landvetter 14 10 1 3 60 - 21 31
5 Jitex/IF Mölndal 14 10 0 4 51 - 22 30

14 Donsö I.S 14 0 5 9 19 - 64 5
15 Kållered 14 0 2 12 16 - 76 2

På Rasta/Dallabloggen kan man också läsa allt om årets seriespel.

Vi får inte glömma alla våra fina ledare, alltifrån senior ner till våra ungdomsledare, samt alla spelare.
När vi började i januari sådde vi några frön och under vår/sommar har dessa grott så nu i höst kunde
vi ta in en fantastisk skörd i form av 3 seriesegrar i våra senior/juniorlag. Även i ungdomsfotbollen
SSIK har våra spelare utvecklats på ett bra sätt, så återväxten i föreningen är mycket ljus. Våra dam-
juniorer började med seriespel i år och det gav mersmak, så vi hoppas att de har motivation kvar 
till ännu ett år.  TACK ALLA LEDARE och PÅ ÅTERSEENDE 2018, då föreningen firar 80 år!!!
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DONSÖ I.S 2017 ; SPELARSTATISTIK
A - lag B - lag Juniorlag

Matchliga serie 22 Matchliga t 13 Matchliga tot 24
Erik Kristensson 19 Alfons Jansson 12 Liam Ajdini 22

Simon Gustavsson 18 Marcus Backman 8 Erik Schagerlind 21
Erik Hornby 18 Daniel Backman 7 Viktor Gustavsson 19

Anders Jansson 18 Andreas Fhager 7 Elias Ahlström 18
Elias Ahlström 17 Liam Ajdini 7 Nils Möller 18

Emil Johnsson 17 Emil Johnsson 7 Albin Backman 18
John Backman 16 Mathias Kärnbratt 7
Anton Höglund 16
Olof Lagerqvist 16 Skytteliga B Skytteliga J-lag

Ledare: John Backman 5 Albert Hansson 46
Mikael Schagerlind, tränare Matchliga totalt 31 Emil Johnsson 5 Erik Kristensson 19
Alvar Gustavsson, ass tränare Anders Jansson 26 Albert Hansson 4 William Holmberg 11
Ralf Andersson, MV+ ass tränare Erik Hornby 24 Markus Backman 4 Elias Ahlström 7
Janne Ericsson, matrial/adm Emil Johnsson 24 Alfons Jansson 3 Albin Backman 6

John Backman 23 Olle Backman 3
Ledare: Elias Ahlström 22 Magnus Fhager 3 Div 4 (9 säsonger tot)

Andreas Fhager Erik Kristensson 22 Erik Kristensson 3 200   55  27  119   311 - 447    190 p
Marcus Backman Olof Lagerqvist 22 Anders Jansson 3 Dessa siffror skall vi justera nästa år!!!

Matchliga all time/årets spelare Top 10 Mål genom tiderna Seriematcher all time
Ledare: Mikael Schagerlind 522 Simon Gustavsson 191 Mikael Schagerlind 359

Alvar Gustavsson, lagledare Mathias Davidsson 474 Magnus Fhager 173 Andreas Fhager 355
Hannes Möller, ass lagledare Magnus Fhager 433 Marcus Backman 152 Mathias Davidsson 321
Jonathan Olsson, ass ledare Simon Gustavsson 418 Sven-O Niklasson 141 Simon Gustavsson 304
Elias Ahlström, ass ledare Anders Jansson 403 Andreas Fhager 133 Magnus Fhager 293
William Holmberg, ass ledare Anton Höglund 356 Vilhelm Fhager 108 Sven-O Niklasson 279

Johan Johnsson 328 Mathias Johnsson 107 Anders Jansson 278
Ledare: Emil Johnsson 301 Johan Johnsson 101 Marcus Backman 266

Mathilda Fhager, sp tränare Robert Reuterborg 204 Daniel Olsson 89 Anton Höglund 249
Beda Backman, sp tränare Marcus Johnsson 176 Mikael Karlsson 80 Johan Johnsson 224

Mathias Davidsson 78 Emil Johnsson 211
Skytteliga A Kenneth Johnsson 191

Albert Hansson 20 Matchliga all time/alla Målvaktsligan / matcher
Simon Gustavsson 13 Mikael Schagerlind 522 Magnus Davnert 241

Olle Backman 11 Andreas Fhager 520 Sören Olsson 140
Erik Kristensson 8 Mathias Davidsson 474 Erik Hornby 120
John Backman 6 Sven-O Niklasson 446 Tom Nilsson 82

Målvaktligan mest nollor Magnus Fhager 433 Mathias Kärnbratt 74
Magnus Davnert 43 Simon Gustavsson 418 Christian Svanström 46

Erik Hornby 28 Marcus Backman 417
Sören Olsson 26 Anders Jansson 403 På Skärgårdsfotboll.se

Mathias Kärnbratt 11 Magnus Davnert 377 finns all statistik samlad
Christian Svanström 3 Svante Andreasson 359 spelare/år/rekord mm 
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Bäste Skärgårdsbo 

 

Vi kan återigen summera ytterligare ett år i den relativt unga historiken om Södra 
Skärgårdens IK. Tänk att så många som 230 barn och ungdomar ges möjlighet att idrotta 
i vår verksamhet i Södra Skärgårdens IK. En fantastisk siffra som vi är stolta över. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla våra duktiga och frejdiga ledare som i ur och skur flera 
gånger i veckan står på våra idrottsplatser och leder våra barn och ungdomar i träning 
och i fostran. För många av våra unga spelare så blir ungdomsidrotten en utav livets 
allra första lärdomar. Vikten utav att gå till sin träning varje vecka och att lära sej ta 
instruktioner samt att se resultat och utveckling av det arbete man lägger ner brukar ge 
bra lärdomar för hela livet. Att formas i laget tillsammans med andra är oerhört viktiga 
lärdomar inför fortsatta livet. 

Ett annat glädjeämne i SSIK är att vi har ungdomar representerade i samtliga våra 
moderföreningar Donsö IS, Styrsö BK och Vrångö IF. Extra skoj för oss i SSIK är att tre så 
unga spelare endast 15 år gamla Axel Åhsberg, Erik Schagerlind och Liam Ajdini har fått 
chansen att representera våra A-lag. Detta är en fantastisk möjlighet för våra unga 
spelare. Chansen aldrig är långt borta med rätt intresse och inställning. Stort tack och 
plus i kanten till våra moderföreningar och a-lagstränarna inte minst som så frejdig gett 
våra skärgårdsungdomar chansen. Detta ger ytterligare drivkrafter för våra unga att 
satsa vidare. 

Sist men inte minst ett stort omnämnande till våra damjuniorer som 2017 såg dagens 
ljus för första gången i närtid. De unga ledarna/tränarna födda 1998, Beda Backman och 
Matilda Fhager har med stor entusiasm lagt ner ett jättearbete med detta lag som 
kämpat om varje poäng i varje match. Förhoppningsvis ger denna säsong råg i ryggen 
inför kommande säsonger. Det är väldigt viktigt att vi har en karriärtrappa även på dam 
och flicksidan.  

Den 27:e januari har vi en stor fotbollsgala i Donsöhallen för alla fotbollsspelare i Södra 
Skärgården. Från dom minsta till dom äldsta. Något som vi verkligen tycker är värt att 
fira. 

 

Med önskan om ett gott nytt fotbollsår  

 

 

Bästa hälsningar Anders Olsson ordförande Södra Skärgårdens IK 



Årsberättelse P04 P03 

2017 innebar var ett utav de mest minnesvärda åren tillsammans med pojkar födda 
02/03/04. Under påsken åkte vi till den spanska Costa Brava kusten för att spela en stor 
internationell turnering. Spända och förväntansfulla packade vi trunken för ett härligt 
fotbollsäventyr. Costa Brava log mot oss redan vid ankomsten med underbart ”svenskt” 
försommarväder som varade under hela vistelsen. Vi bodde dessutom 100 meter från 
stranden vilket gjorde att vi kunde kombinera nytta med nöje på bästa sätt. 

Rent fotbollsmässigt så gjorde pojkarna mer än vi kunde förvänta oss. P03 vann en 
match i sitt gruppspel mot knallhårt motstånd och P04 tog sej hela vägen till final där vi 
föll på straffar mot ”fransmännen”. Noterbart är att laget vann mot ”tyskarna” på straffar 
i semifinalen. Stor dramatik och stor förundran vad dessa skärgårdspojkar kunde mäkta 
med. Laget släppte inte in ett enda mål under ordinarie speltid. Rena ”Berlinmuren” med 
andra ord! 

I seriespelet har både P03 och P04 gjort riktigt bra ifrån sej. Vi har spelat på nivå 4(P03) 
och nivå 3(P04). Segrar har varvats med oavgjorda och förluster. På det hela taget ser vi 
bra linjer i spelet. Pojkarnas tekniska färdigheter är väldigt goda. Våra målvakter har 
utvecklats fantastiskt under året. Totalt sett är vi något småväxta mot våra konkurrenter 
vilket gjort att pojkarna fått kavla upp skjortärmarna lite extra. Problemet är 
hursomhelst utav övergående karaktär. 

Laget tränar tisdagar och torsdagar och spelar matcher på helgerna. Totalt har truppen 
haft 90 träningar och 45 matcher/lag. Närvaron ligger på goda 70%. Väldigt roligt att 
flertalet pojklagspelare i vår trupp har fått chansen i både Styrsö BK:s och Donsö IS 
herrjuniorer trots sin ringa ålder, endast 13 och 14 år gamla. Återväxten är fantastisk på 
båda sidor om bron. Glädjande är att vi under hösten fått glada tillrop från både 
motståndare och domare om pojkarnas goda uppträdande på planen. Detta gläder oss 
luttrade tränare väldigt mycket. Det har varit tufft under åren att lära pojkarna att ta 
motgångar. Det verkar bli ”folk” utav dessa pojkar också. Vackert så.  

I och med att våra 02/03-killar i stor utsträckning spelar med juniorlagen har vi valt att 
inte fortsätta med P03 under 2018. Det var därför riktigt kul att vi med en sen inbjudan 
kunde delta i Gothia Cup med de P03 pojkar som var tillgängliga. Det blev tyvärr stopp 
redan i första rundan av slutspelet. P04 valde att delta i Färgelanda cup i slutet av 
sommarlovet. En landsortscupcup som vi tidigare har haft en stor representation från 
SSIK och även vunnit genom åren. I år tog det slut a-slutspelets kvartsfinal. 

Utmaningen med gruppen just nu är att kunna motivera pojkarna fullt ut i sitt fortsatta 
idrottande. Brytningstiden är här med allt vad det innebär. Intresset är på en fortsatt 
mycket bra nivå. Ett nytt cupäventyr är planerat för P03 och P04 till Ålborg city cup 
under kristihimmelfärdshelgen för att hålla motivation och intresse vid liv. Vi ser 
framemot ett spännande 2018 med dessa härliga idrottskillar. 

Bästa hälsningar ledarna Daniel/Henrik/Jonas/Kalle/Anders 



SSIK P05 

2017 har varit ett underbart år, där alla spelare har vuxit och blivit säkrare i sitt spel. 

I början av året var vi på ett träningsläger i Stockholm där vi tränade och spelade ihop 
med ett P05-lag från AIK. Sista kvällen på lägret förgylldes då vi var på Friends arena och 
såg när Sverige vann mot Vitryssland med 4-0. 

Vi har haft i snitt ca tolv barn per träning vilket vi är mycket nöjda med och ser vi har en 
bra grund för kommande år. Spelet under våren gick bra och vinster radades upp. I 
Färgelanda cup lyckades vi inte så bra som för två år sedan då vi inte fick igång 
målgörandet. Även i seriespelet har vi haft problem med att få igång målgörandet och 
förlorat med udda målet trots dominans under hösten. 

Under hösten slog vi ihop P05 och P06 till en träningsgrupp men vi har haft två olika lag 
med i seriespel. 

Träningarna har följt ungefär samma mönster med; uppvärmning, teknikcirkel, övning 
och sedan match. Under sen hösten gick vi in och spelade i hallen vilket har varit 
uppskattat av spelarna. 

I oktober hade vi en domarutbildning så nu får killarna börja döma matcher under 2018. 

Extra tack till de F05 flickor som ,efter deras egen träning, kommer och höjer kvalitén på 
våra träningar. 

Vi ser fram emot ett spännande 2018 

 

/ Jonas Gunnarsson och Mattias Dawidsson 

 

 

 



P-06 
 
År 2017 lider snart mot sitt slut och våra 06;or har kämpat sig igenom ännu ett  
fotbollsår. 
Försäsongen började bra med 2 vinster men när väl serien startade gick det lite trögare. 
Det blev en rad förluster i början där vi gjorde många mål men släppte in fler. Så inför 
dom 2 sista matcherna ändrade vi i vårt försvarsspel och då gick det betydligt bättre.  
En vinst mot Assyriska med 2-1 och en förlust mot Ytterby med 0-1. 
 I augusti åkte jag och David Leifsson upp till Färgelanda med ett 06/07 lag för att åter 
igen spela Färgelanda cup, det var några härliga dagar där vi spelade 5 matcher.  Där det 
blev 3 vinster och 2 förluster. 
Alla barnen skötte sig exemplariskt och var härlig trötta och nöjda när vi åter drog vår 
kosa mot Donsö. 
På höstsäsongen bildades ett 05/06-lag för spel i en 9- manna serie. Där blev det ett 
blandat resultat med både vinster och förluster. 
Björn J P-06 
Färgelanda cup 2017 

 
 
Fotograf  Anders O 



P07 – 2017 
 
Vi P07 är ett gäng på 10 pojkar, en stadig grupp som håller väl ihop. Vi började året med att 
vara i den situationen att vi skulle spela sju manna fotboll, ett kliv uppåt för oss. Det var 
välkommet eftersom det har varit trångt att spela fem manna matcher. 
Vårt träningsschema var inomhus en gång i veckan på lördagar, en tid som vi har fortfarande 
även om vi nu i december 2017 har ej valt att börja med inomhus träningar.  
Eftersom vädret blev bättre och lite varmare flyttade vi våra träningar utomhus till Kilen och 
istället för att träna på lördagar började vi träna på måndagar och la till en träning på 
onsdagar. Att gå upp i två träningar i veckan var för att pojkarna skulle få tätare träningspass 
och deras utvecklingskurva skulle ta fart.  
Vi började i ny division och mötte lag som vi tidigare ej hade mött. Skillnaden från Mölndals 
alliansen var att nu mötte vi Göteborgslag som har 3 – 4 gånger fler pojkar att välja från än 
vad vi har. Detta gjorde att våra matcher blev för det mesta förlust matcher, men det verkade 
inte spela så stor roll för pojkarna. De var glada att få spela fotboll och ännu mer gladare när 
familj och släkt kom för att titta på deras matcher. Vår säsong slutade med att vi spelade 6 
matcher med olika resultat. Träningarna fortsatte tills mitten juni, då vi stoppade och tog 
sommarlov.  
I mitten av augusti åkte en del av pojkarna med P06 och andra SSIK lag till Färgelanda cup. 
Det var första gången som vi var borta med övernattning på en cup. Pojkarna spelade 
tillsammans med P06. Våra förväntningar var inte så höga efter vårsäsongens resultat. Redan 
i första matchen vann vi och samma hände i andra matchen. Dock förlorade vi tredje matchen 
mot ett tuft lag. Inför sista matchen gick pojkarna all-in och spelade som aldrig tidigare. Även 
om vi hade bollen inte så ofta så lyckades vi få in två mål utan att få mål på oss. Resultatet blev 
att vi vann vår sista match som gjorde att pojkarnas självförtroende var på hög nivå. 
Träningarna började igen på samma dagar och tider, snart började också höstsäsongen. Vi 
mötte en hel del svåra motstånd och hade några svåra förluster, men sen kom vändningen för 
oss när vi mötte Warta i en bortamatch. Matchen var under inte så trevliga väderförhållande, 
det var molnigt och kallt. Under den matchen ändrade vi taktiken och började fokusera 
mycket på anfall och att pressa motståndaren. Det lönade sig och vi vann den matchen med 
goda marginaler. Det visade att vi kunde vinna matcher mot Göteborgslagen, med rätt fokus 
och vilja. 
Under hösten minskade vi till en träning i veckan på måndagar, eftersom flesta var lite trötta 
efter allt spelande och intensiva träningar.  
Vi P07 går året mot slut med det i tanken att vi har lyckas med att spela som en enhet på 
planen och att alla vet sina positioner. Med det i tanke ser vi på 2018 där vi kan bli ännu 
vassare på att var och en spelare vet precis vad han ska göra när det kommer till match. 
David Leifsson, Ledare P07 



P 08 

Vi har haft ett mycket bra år med bra träningsnärvaro och en grupp som utvecklas både 
på plan och utanför plan. Vi har otroligt mycket energi i gruppen och vi är ett härligt 
gäng. Vår attityd mot varandra och motståndarna är på en bra nivå och resultat mässigt 
vinner vi mer än förlorar. Ledarna och spelaran ser mycket fram emot 2018 då vi skall 
börja spela sjumanna. Vi har under året spelat poolspel och cuper. Höjdpunkten på året 
var nog när vi spelade poolspelet på Donsö som bjöd på strålande väder och bra spel. 

Med vänlig hälsning  Daniel Källén och Andreas Fhager 

 

 

 

 

 

 

 

P 09 

Det har varit ett bra år för killarna som tränat, vi har varit ca 10 – 12 glada killar på varje 
träning. Tre ledare som hjälpts åt plus alla föräldrar som engagerat sig med både träning 
och matcher. Vi var med i en inomhuscup i Kullavik i början på året. Dessutom har vi 
deltagit i SISK poolspel med lag från norra Skärgården. Några vinster har blandats med 
dito förluster. Vi ledare tackar för förtroendet att få leda ett så gott gäng killar, som varje 
vecka kommer och kämpar på våra träningar. 

Med vänlig hälsning  Johannes Magnusson, Sture Genemo och Peter Fhager 

 

P 10 

Under året har vi deltagit i poolspel (SISK) och Gåsacupen, kul gemenskap med barn och 
föräldrar. Vi siktar på mer av detta under kommande år. Vi ser en bra utveckling hos 
pojkarna och vi har kul ihop, tjafsar och skrattar. Vårt mål är inte att pusha för att 
vinna utan mer att få med så många som möjligt och göra det till en kul grej… 

Med vänlig hälsning  Johan Kristensson och Anders Backman 



 F 03 2017 

Verksamhetsåret 2017 för F 03 har varit det bästa i historien. Det känns som om 
mycket av det vi jobbat med under flera år föll på plats. Vi har varit en grupp på cirka 
14 tjejer i åldrarna födda 02-04 som har hållit igång två-tre gånger i veckan under 
året. 

Året inleddes med ett väldigt framgångsrikt deltagande där vi tog silver efter 
finalförlust mot Mariedal.   

Seriespelet innebar att vi spelade i Göteborgs Fotbollförbunds 11-mannaserie. Vi 
spelade i den näst högsta divisionen där vi slutade 5:a efter framförallt väldigt bra spel 
under hösten.  

Den stora höjdpunkten för tjejerna var resan till Barcelona och deltagande i Barcelona 
International Girls Cup i juni månad. Resan var en fröjd på alla sätt. Underbar 
gemenskap, härligt väder, kul heldag i Barca och riktigt kul fotboll i cupen.  

Den kollektiva glädjen vi upplevde tillsammans var enorm när domaren blåste av 
bronsmatchen och vi stod där med en buckla som säkrade tredjeplatsen i tuff 
internationell konkurrens. När tjejerna i ren lycka sprang ner och badade i havet med 
pokalen, kände man som ledare att själva meningen och essensen med 
ungdomsfotboll – glädje och gemenskap – var fullbordad.   

Den fotbollsmässiga utvecklingen under året har inneburit mycket fokus på 
spelförståelse. Att börja förstå relationerna på plan, att skapa trianglar och vinklar i 
anfallsspelet, och jobba med ett försvarsspel där man väljer varandra och jobbar 
kollektivt. Laget har verkligen kommit en bit i sin utveckling… 

Ett stort tack till alla föräldrar som varit oerhört hjälpsamma och engagerade när det 
kommer till att köra eller på annat sätt hjälpa till. 

Tack också till våra ledarkollegor i Dam Junior, P 03/04 samt F 04/05. Vi har ett bra 
samarbete mellan grupperna, vilket är viktigt och bra. 

Ledare under året har varit Torgny Fhager och Carl Fhager.  



F 04/05 

Fotbollsåret har varit lyckosamt och framgångsrikt. Det var mycket nytt med större plan 
och offside. Tjejerna gjorde en fin säsong och kom trea i serien. Gruppen är samma 
sedan några år, vilket är positivt, alla trivs och tycker att det är roligt att spela fotboll. Vi 
har stöttat varandra på ett bra sätt när vi haft motgångar, men det är mest glädje när vi 
tränar och spelar matcher. Vi tackar alla föräldrar som hjälpt till med transport till våra 
matcher, ställt upp i kiosken samt att vara ”hejaklack”. 
Vi vill även tacka ledarna och spelarna i P 03 för ett fint samarbete under året. Vi ser 
redan fram emot ett lika fint fotbollsår 2018. 
Med vänlig hälsning    Ledarna 

 

F 07 
Så har ännu ett år gått och tjejerna blir bättre och bättre. 
Vi har tyvärr haft lite avhopp men det hade vi räknat med, vi var ju närmare 30 tjejer när 
vi startade för 2 år sedan nu är vi nere på omkring 10-12st som fortfarande tycker det är 
kul. Några har fått andra intressen och några har flyttat från öarna. Några tror vi oss veta 
återvänder till sommaren och vi hoppas att de fortfarande vill spela fotboll med oss när 
de kommer hem? Om några år slutar vi spela 7 manna och börjar spela 9 manna då 
behövs alla som kan och vill vara med. 
Vi började spela i kompisligan under våren med 2 lag, med anledning av flytten som 
nämns ovan så såg vi oss tvungna att fortsätta höstspelet med enbart ett lag och det var 
tur för till några matcher hade vi svårt att få ihop lag, även om det gick till slut. Ibland 
spelade vi utan avbytare och tjejerna fick verkligen kämpa. Vi vann de flesta matcherna, 
åtminstone fler än vi förlorade och spelet blev bättre för varje match även om det kom 
bakslag ibland. Vi ser att de fått bättre spelförståelse och passningsspelet började sitta 
under hösten, kul!  
Vi vill speciellt tacka de föräldrar som ställt upp med att köra till bortamatcherna med 
både bil och båt, utan er hade det inte fungerat! 
Vi ledare tycker det är underbart att få träna dessa kämpar och ser fram emot våren. 
Emma, Alex , Mathias och Jalle 

 
 

 

 

 



 



 



Sponsorer 2017 

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 GAC 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 
Premator Rederi AB Donsötank Rederi AB Älvtank                    Rolls Royce 
Sigma Färg Sirius Rederi AB                           Sjöfartstidningen                       Slangflex 
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 Pon Power
   
 
 


