
 

 

Verksamhetsberättelse 2021 

Frillesås FF Fotbollsektion                                 
 

Verksamhetsåret 2021-01-01 - 2021-12-31 

 

Sektionen har bestått av  

 

● Sektionsansvarige Vakant 

● Anna-Karin Gustafsson med ansvar för Herrsektionen 

● Ekonomiansvarige Lena Börjesson med ansvar för Damsektionen 

● Protokollansvarige Petra Ahlmén med ansvar för Ungdomssektionen 

● Ledamöter har varit Linda Vikingsson, Josefine Åkerberg och Olivia Börjesson 

● Gunilla Gustafsson, KGFS representant  

● Valberedningen i KGFS Anna-Karin Gustafsson 

● Föreningsrådet representant och sekreterare Anna-Karin Gustafsson 

              

 

Även detta år har sektionen mestadels haft telefon- och digitala möten angående arbetet i sektionen 

pga pandemin.  

Vi har under året kämpat med att genomföra vår idrott trots fortsatt nya restriktioner från SvFF, Hff 

och Kungsbacka kommun. Vi har som förening haft kort om tid till omställning och många frågor att 

ta ställning till. Då vi som förening inte är beroende av olika aktiviteter för att ekonomiskt klara oss, 

har den delen inte haft så stor påverkan på vår verksamhet. 

              

Under året har vi representerat Fotbollsektionen i Frillesås FFs huvudstyrelse, deltagit på möten och 

lämnat månadsrapporter. 

Vi har också varit föreningens representanter på Hallands Fotbollförbunds olika möten och 

sammankomster samt vid KGFS träffar. Vi har varit med på Föreningarnas dag på Frillesås torg för 

att visa upp och locka ny medlemmar till föreningens verksamhet.   

 

Anna-Karin Gustafsson har haft huvudansvaret för föreningens Herrsektion. 

Herrlaget har tränats av Andreas Sandklef och Patrick Carlsson med assistans av Stefan Gustavsson 

som detta år blev materialare för hela sektionen. Laget har spelat i Div 6 Norra.  

Pga Covid startade inte serien förrän i början av juni för att avslutas som först i november. 

 

I sektionen ingick även U17 med spelare i åldern 16-19 år.  

Laget spelade i Division 3 Norra som de framgångsrikt vann. 

 De spelade även med  ett lag i Divison 5.  

Tränarna för lagen var Peter Ahlqvist, Andreas Bohlin, Clas Karlsson och Lars Johansson.  

 

I sektionen fanns också P07 som tränades av Christian Mattson, Stefan Mattson och Åsa 

Vildblomma. Laget spelade i Div 8 Pojkar 14 år, 9m9 stor plan. 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

              

 

Lena Börjesson har haft huvudansvaret för föreningens Damsektion. 

I Damsektionen har under året 2021 ingått ett damlag och ett ungdomslag F06/F07. Damlaget har 

spelat i Division 3 och slutade på en fjärde plats. Mikael Bergstrand har varit tränare, Lena 

Börjesson och Petra Ahlmén ingick i ledarteamet. Pga pandemin ställdes DM in och serien startade 

två månader senare än brukligt. Damlaget är en blandad grupp med spelare i åldern 17-41. Laget har 

ett aktivt spelarråd som arbetar mycket med delaktighet och gruppsammanhållning.  

 

F06/07 tränades av Nina Ljunggren och Linda Vikingsson där Jenny Willstrand har varit lagledare. 

Under året har laget arbetat med att bli ett lag. I december spelade F06/07 Berndt indoor cup i 

Halmstad.   

 

Petra Ahlmén har med hjälp av Kristina Öhlén haft ansvaret för Ungdomssektionen. 

Där har ingått fjorton lag från sex års ålder. 

Sektionen har haft som målsättning att träffas varje månad med minst en ledare representerad från 

varje lag. På mötena informeras bla om olika utbildningar, satsningar i RF/SISU och HFFs 

verksamhet. Det diskuteras också om olika dilemma som ledare stöter på och hur vi kan arbeta för 

att utveckla verksamheten inom ramen för vår förening.  

 

Viktiga händelser under året. 

 

Vi genomförde Sommarfotboll under en vecka, dagläger för barn födda 2012-2013. 

Detta kunde genomföras med hjälp av våra ungdomar och med stöd av vuxna ledare. Under våren 

genomfördes en ledarutbildning för våra ungdomar som senare skulle leda Sommarfotbollen. 

Utbildningen leddes av RF/SISU. 

 

I mars tilldelades Petra Ahlmén pris för Årets Folkbildare i Halland av RF/SISU. Detta för arbetet 

med Kungsbacka kommuns Hälsocertifieringen.  

 

Vi ansökte även i år om att få arrangera Kungsbackaleken en helg i oktober. Detta blev inställt pga 

att kommunen stängde gräsplanerna då det hällregnat under flera dagar. 

 

I oktober tilldelades Andreas Bohlin och Peter Ahlqvist Varbergssparbanks Ungdomsledarstipendie 

som innebar 10.000 kr att dela på samt 10.000 kr till föreningen. Andreas och Peter har under många 

år arbetat med att fostra fotbollsspelare  i vår förening och var väl värda uppmärksamheten. 

 

I år genomfördes Julmarknaden med krav på Covid-pass.  

Vårt luciatåg bestod av spelare födda 2008-2009. 

Många av våra sponsorer  bidrog även i år med vinster till våra lotterier. 

 

 

 



 

 

Sektionsansvarige.                                  Ekonomiansvarige.                                  Protokollförare 

 

__________________                           ______________________                      __________________ 


