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Verksamhetsberättelse 2017
Att fastställas av årsmötet 180204
Juniorverksamheten
HC i år har varit Johan Bergdahl och assisterande tränare har varit Simon och Rasmus Hanström Lundin.
Antalet spelare har varierat på runt 10-15st U13-spelare och 8 U15-spelare
Säsongen började med växelvis tuff fysträning och teori/grunder i svensk amerikansk fotboll i Bro
fotbollshall. Under våren så ökade vi gradvis svårighetsnivån för de erfarna spelare när vi gick ut och
spelade på gräset i Kungsängen samtidigt som vi tog in nya spelare och gick igenom grunder.
Eftersom vi har haft en liten trupp med erfarna spelare så har vi inte haft en matchsäsong under Broncos
flagg.
Inför Dukes Tourney i Skövde, Nordens största fotbollsturnering för ungdomar, slog Broncos ihop sina lag
med Stockholm Mean Machines (SMM) och Djurgården (DIF) till en gemensam satsning som gick under
samarbetsnamnet Svea Musketeers.
Samarbetet under ”Dukes” gick så pass bra att vi inledde ett samarbete med SMM på U13-sidan och DIF
med U15. U13 spelade 4 matchhelger tillsammans under coachning av SMMs stab.
Efter säsongen så valde de flesta av våra spelare att stanna kvar i SMM för att få spela i ett större och mer
välorganiserat lag. Av de U15-spelare som spelade med DIF valde några att sluta spela helt efter säsongen
och ett par att gå till Djurgården av logistiska och familjeskäl.
Vi fortsatte att träna med de få spelare vi hade kvar och samtidigt kom flera nya spelare under tiden.
Året avslutades med Broncos banquet med god mat och prisutdelning.

Seniorverksamheten
Inför året beslutades att det skulle startas ett seniorlag under John Bauers ledning. Tillsammans med en
stab av spelande assisterande tränare rekryterades en trupp på omkring 35 spelare.
Försäsongen spenderades i Bro Fotbollshall och på Extremfabriken.
Tvår försäsongsmatcher spelades. En s.k. Scrimmage (match med förutbestämda situationer och utan
sparkspel) mot Gävle Red Devils och en reguljär träningsmatch mot Örebro Black Knights utvecklingslag.
Båda slutade med vinst för Broncos och blodad tand för samtliga spelare i laget.
Trots att den absolut största delen av truppen var helt nya i sporten, 6-8 spelare hade spelat tidigare
varav 3 kommer från tidigare års juniorlag, lyckades man inte bara spela en bra säsong med 3 vinster och
3 förluster, resultatet räckte fram till div. 1-slutspel där Broncos tyvärr fick se sig besegrade av Arlanda
Jets i första slutspelsomgången.
Robin Gavelin-Miranda blev uttagen till landslaget som Kicker och fick spela en match mot
Storbrittaninen.å
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En särskild eloge till Aspvik ridklubb, som genom vårt samarbete skapat extra häftig stämning på två av
matcherna genom att rida in på ystra ponnyer före spelartruppens antågande på planen.

Domarverksamheten
Med seniorlag i spel kommer Broncos kommande år (2018) ha krav på att ha egna domare med
seniorlicens. Som ett första steg mot det målet startade Michael Wennerholm upp utbildning av
juniordomare.
Resultatet av utbildningen blev 3 juniordomare som samtliga dömde Broncos Spring Brawl och två dömde
aktivt under kommande juniorsäsonger. Michael, med seniorlicens var under året licensierad för Arlanda
Jets i syfte att hjälpa dem uppnå sina domarkrav och med motprestation att få hjälp med
domartillsättning under Broncos hemmamatcher.

Styrelse, administration och PR
Året startade med en full styrelse som under året av olika skäl decimerades. I slutet var det i praktiken 3
ledamöter av 6 som aktivt fortsatte arbetet.
Under året har det hållits 4 fysiska styrelsemöten och i övrigt har kommunikation och beslut fattats över
digitala kanaler och via telefon.
Arbetet med att strukturera bokföring och skapa tydliga rutiner kring ekonomin har fortsatt och kan
numera sägas kommit i mål med en uppstrukturerad kontoplan som gjort att vi vid varje givet tillfälle kan
ta fram en balansrapport för respektive verksamhet, vilket i sin tur skapar transparens i föreningens
ekonomi.
Under året har befintliga sponsorer stannat kvar och flera nya kommit till. Extremfabriken och Restaurang
Golden Cave fortsatte sin sponsring genom att erbjuda fri tillgång till träning respektive måltider före
hemmamatcher. Utöver det har Bauer Elektriska kvarstått som huvudsponsor och en rad andra företag
har gått in med mindre ekonomiskt stöd.
Under året har föreningen haft representanter på Stockholms amerikanska fotbollsförbunds (STAFF)
årsmöte och Svenska Amerikansk fotbollsförbundets (SAFF) Representantskapsmöte samt två olika
rådsmöten kring nyttjandet av kommunens idrottsanläggningar, Bro och Kungsängen Idrottsplatser.
Inför Dukes Tourney i Skövde, Nordens största fotbollsturnering för ungdomar, slog Broncos ihop sina lag
med Stockholm Mean Machines (SMM) och Djurgården (DIF) till en gemensam satsning som gick under
samarbetsnamnet Svea Musketeers.
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