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Verksamhetsplan 

Inledning 
Styrelsen för Hammarby IF Rugbyförening avger härmed följande berättelse om verksamheten för året 

2018. 

Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 7 protokollförda sammanträden och medlemsregistret, 

inklusive ständiga medlemmar och hedersledamöter, hade under året 88 betalande medlemmar. 

Styrelsen vill å föreningens vägnar tacka Hammarby Supporterförening, J.v.V. Trädgårdsservice och 

SMC Rivningsverktyg som stöttat verksamheten genom sponsorbidrag under innevarande 

verksamhetsår. Vi vill dessutom tacka det stora antalet supporters som bidrog till vårt inköp av 

containers för förvaring och klubblokal vid Skarpnäcks Sportfält. 

Summering av året som varit 
Under året som varit har styrelsen fortsatt fokusera på att skapa förutsättningar för ungdomssektionen 

och att få upp prioriteten på anläggningar och föreningslokal under distriktsförbund Stockholms 

Rugbyförbund arbete under året.  

Föreningen har fortsatt fått mycket god hjälp av Stockholms Idrottsutbildare SISU med 

föreningsutvecklingsarbetet som fortsatt hjälpa föreningen med att omsätta föreningens 

verksamhetensidéer till verksamhetsområden som under året till del tillsatts och börjat verka utifrån 

respektive ansvarsområde.  

Ungdomsverksamheten har under året förstärkt sektionen organisatoriskt och fortsatt arbete för att 

kunna leverera mot ”Bajenrugby 2020” strategin. Under 2018 så har arbetet för att prioritera 

anläggningsfrågan fortsatt varit prioriterat och har slutligen resulterat i ett förslag om att konstituera en 

ansvarig arbetsgrupp att driva ärendet inom Stockholms Rugbyförbund som i skrivande stund väntar 

på beslut. Ett viktigt steg var att under våren införskaffa containers för förvaring och samvaro på 

Skarpnäcks Sportfält. 

Ett långsiktigt samarbete med restaurangen Pelikan inleddes under 2018 med mål att förstärka 

föreningens tydliga söderortsprofil, samt sociala sammanhang. Det var också här som årets årsmiddag 

hölls. 

 

Inför året beslutades om att erbjuda ett familjemedlemskap till reducerat pris, vilket har bidragit till att 

medlemsantalet under året som varit, närmat sig 2016 rekordnotering på 92 medlemmar. 
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Verksamheten 2018 

Barn- och ungdomsverksamheten 
Vi startade 2018 med en handfull stabila spelare i barn- och ungdomslagen. I april bildade vi formellt 

en barn- och ungdomskommitté med uppdraget att lägga en strategi för barn- och ungdomslagens 

utveckling. I planen valde vi att ha fokus på att få en stabil ledarstruktur och att fokusera på att främst 

bygga lag i ålder U12 och U14. Sakta men säkert har antalet spelare växt till att vid årets utgång ligga 

på cirka 15 stycken. 

 

Spelare till och med U14 har tränat 1 gång i veckan under vintern och två gånger i veckan under april-

juni och augusti-oktober. Vi har deltagit på alla rugbyfestivaler utom en under året och då spelat 

tillsammans med Exiles, Uppsala, Trojan och Attila. På ungdoms-SM i Vänersborg var vi på plats med 

sex spelare och spelade också här i kombinationslag med andra föreningar. 

 

Under hösten har tränarteamet runt ungdomslagen blivit allt starkare och vi har nu ett team bestående 

av sex tränare som hjälps åt med träningarna. 

 

Damverksamheten 
I augusti 2018 beslutade styrelsen om att förbereda uppstart av damlagsverksamhet inför 2019. 

Höstens arbete har inneburit att tre personer har bildat en damsektion och i denna förberett hur de 

önskar att verksamheten ska se ut och bedrivas. Under senhösten spred vi i våra externa kanaler att 

damlaget är på väg och ett visst intresse har redan visats för laget. 

Herrverksamheten 
Inför 2018 stod laget inför en generationsväxling och stor spelaromsättning och det beslutades att 

anmäla herrlaget till division 1 för att kunna bygga upp laget i mer passande miljö. Fokus var att 

kunna slussa in nya spelare samt få en mer social atmosfär. Vi spelade alla matcher i division 1, vilket 

gav 4 vinster och 2 förluster. Efter förlust i den avgörande matchen mot Södertälje blev det tyvärr 

inget kval upp till allsvenskan utan en andraplats i serien. Under året har cirka 40 spelare stått på 

planen i Hammarbytröjan och av dessa har tre stycken gjort sina första rugbymatcher någonsin. 

 

Herrlaget spelade även 7-mannarugby under året med tre kvalturneringar där vi efter blandade resultat 

tog oss till SM-veckan i Helsingborg med slutspel på den anrika stadion Olympia. Två segrar och en 

förlust räckte för att ta oss till semifinal, den enda förlusten kom mot slutliga vinnaren Södertälje. I 

semifinal ställdes Hammarby mot Göteborg där vi efter en mycket bra insats lyckades vinna och ta oss 

till final. Väl i finalen var Södertälje återigen för starka, men Hammarby bärgade ett något oväntat 

silver.  

Herrlaget deltog även i Stockholm Tens under det ordinarie seriespelets sommaruppehåll. 

Old boys 
Under året har ingen oldboys-verksamhet varit igång. 

Rekrytering 
Under 2018 har de rekryteringsinsatser som genomförts haft fokus främst på barn- och 

ungdomsverksamheten. Vi har genomfört prova på-aktiviteter för ett par skolor och vid ett tillfälle 

stått på Hammarby Fotbolls hemmamatch och representerat föreningen. 
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Stödverksamheten 
Under 2018 har vi successivt arbetat med att bygga upp organisationen och stödfunktionerna runt 

verksamheten.  

Organisation, ekonomi och administration 
Styrelsen har haft två arbetsmöten med fokus visionsarbete framåt. Riktningen har varit tydlig och 

sakta men säkert har vi också lyckats knyta fler personer till oss för att driva utvecklingsarbetet framåt. 

För att tydliggöra roller och funktioner har ett särskilt uppdrag varit att skapa och uppdatera rollkort 

för olika uppdrag som fördelas. 

 

Vidare har arbetet med att se över administrativa rutiner och arbetssätt påbörjats, dels för att 

säkerställa att föreningen följer de regler som finns gällande exempelvis hantering av 

medlemsuppgifter och dels för att skapa arbetssätt som fungerar även när föreningen och antalet 

medlemmar växer. 

Event-gruppen 
Ansvarsområdet event är ett som har bildats under året. Eventgruppens ansvar är att ordna 

föreningsgemensamma aktiviteter samt vid behov stödja lagspecifika aktiviteter. 

Den 29 november genomfördes årsmiddagen med ett trettiotal närvarande medlemmar samt inbjudna 

sponsorer. Middagen hölls på Restaurant Pelikan på Söder och förutom sedvanliga tal delades ett antal 

utmärkelser ut (se utmärkelser) 

Kommunikation 
Året inleddes med att vi bytte hemsida. Vid halvårsskiftet tillsattes funktionen 

kommunikationsansvarig och i anslutning till det startades också föreningens nyhetsbrev. 

Nyhetsbrevet utkom 3 gånger under 2018 och har skickats till befintliga och tidigare medlemmar och 

intressenter. Via nyhetsbrevet har summeringar av vad som hänt och vad som är på gång att hända 

kunnat förmedlas på ett enkelt sätt. 

Förutom nyhetsbrevet har Facebook och webben använts som de största kommunikationskanalerna. 

Föreningen har också ett Instagramkonto som används. 
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Utmärkelser, representation och uppdrag 
Styrelsen
Kanogo Njuru  Ordförande 

Christopher Sidgwick Sekreterare 

Gustaf Heinrici  Kassör 

Ehsan Fadakar  Ledamot 

Anja Näslund  Ledamot 

Johan Gustavsson Suppleant 

Mattias Björkebäck Suppleant 

John Oxford  Adjungerad from 180822 

Viktoria Svangren Adjungerad from 180822 

 

Valberedningen 
Thomas Arvidsson 

Revisor 
Johan Klintberg 

Ansvarsområden 
Barn- och ungdomsansvarig Johan Gustavsson tom 180821, John Oxford from 180822 

Damansvarig   Viktoria Svangren from 180822 

Herransvarig   Ehsan Fadakar tom 180821, Johan Gustavsson from 180822 

Oldboys   Mattias Björkebäck 

Eventansvarig   Pilutaq Ström-Larsen 

Kommunikationsansvarig Anja Näslund from 180822 

Materialansvarig  Magnus Karlsson 

Sponsoransvarig  Stefan Obradovic 

 

Ledarteam Herrverksamheten 
Tränare    Alexander Taylor 

Assisterande tränare  Kieran Babb  

Lagkapten   Johan Gustavsson 

Administratör   Jesper Liljestrand 

 

Ledarteam ungdomsverksamheten 

Tränare och assist tränare John Oxford, Jesper Liljestrand, Johannes Bagdi, Nicolas Dias, Elias 

Schweitz, Rickard Gunnarsson 

Administratör   Jesper Liljestrand 

 

Interna priser 
Årets utveckling Svale McKenzie 

Årets herrspelare Niklas Rissanen 

Årets Hammarbyare Johan Gustavsson 

 

Spelare 7-manna-SM (silver) 
Spelare: Steff Crossman, Ehsan Fadakar, Johan Gustavsson, Dustin Jinka, Emil Marklund, Theo 

Njuru, Isak Näslund, William Sampson, Linus Skoglund, Filip Tshilis  

Tränare: Alexander Taylor och Kieran Babb 

 

Representation Svenska landslag 
Junior Vikings  Elias Schweitz 

Herr XV  Sebastian Pihlainen, Robert Persson, Christopher Sidgwick  
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Ekonomisk Rapport 
Resultaträkning 2018 2017  

 Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Not 

Medlems/träningsavgifter 50 700  65 000  1) 

Sponsring 73 128  95 261  2) 

Försäljning 46 128  37 400  3) 

Övriga intäkter 0  -2 310  4) 

Erhållna medel 33 918  33 305  5) 

Administration  33 918  7 915 6) 

Utbildning  0  1 800  

Träning/Tävling  152 613  161 627 7) 

Övrigt  38 638  43 092 8) 

Summa 204 362 204 265 228 656 214 434  

Årets resultat  97  14 223 * 

      
BALANSRÄKNING 2018-01-01 2018-12-31  

    

Tillgångar    

Likvida medel 37 655 37 752  
Kundfordringar    

Förutbetalda kostnader    

Summa tillgångar 37 655 37 752  

    

Skulder och Eget kapital    

Leverantörsskulder    

Övriga upplupna, korta skulder    

Eget kapital 37 655 37 752  
Summa skulder och eget kapital 37 655 37 752  

 

1) Medlems-/Träningsavgifter Seniorer o ungdomar 

2) Sponsorintäkter främst företagssponsring, men även privat om ca 5' 

3) Försäljning av mat, dryck, rugbykläder, samt event som t.ex. Midnattsloppet 

4) Inbetalt från spelare för aktiviteter t.ex. årsmiddagen o ungdomarnas inb  

5) Erhållna medel o intäkter från Sv. Riksidrottsförb., Hammarby IF Alliansf. Lok-B., Supportklubben etc. 

6) Övergångsavgifter, försäkringar.  Webhotell, Bankkostnader o årsvgifter för plusgirokonto med Swishavgifter. 

7) kostnader för träningskostn. Transportkostn. O resor, inköp av rugbykläder (stället) o Licenser. Etc 
8) Övriga kostn. Utlägg för spelar gjort för klubben, klubbens sociala aktivetet, priser o plaketter, Tantiemen och gratifikationer samt klubbens 
kostnad för SRF Svenska Rugbyförbundet 

 


