


SUPPORTERHALSDUK  

KÖP DEN I VÅR KIOSK  

UNDER MATCHDAGEN 

130:- 



VÄLKOMMEN TILL  

DAGENS MATCH 

VS 

|OMGÅNG 5| 2022-05-21 

Idag tar Solberga BK P10 emot Segeltorps IF på vår  

hemmaborg Solberga bollklubb med matchstart 11:15.  

Vi hälsar Segeltorps IF och publik varmt välkomna! 



Intervju med P10s lagledare 

 Stefanie Knolle 

- Vad är din roll i SBK? 

Jag är lagledare för P10. 

-Hur många år har du varit aktiv i SBK? 

Min son har spelat i P10 sedan 2014 

och jag har varit lagledare sedan 2016.  

 - Vad det som gjorde att du började i 

SBK? 

Jag kom i kontakt med SBK genom min 

son som ville börja spela fotboll och  

sedan började jag engagera mig för 

hans lag som behövde flera ledare. 

 

- Om du blickar tillbaka hur har SBK förändrats sedan du började? 

Vi har blivit flera, både spelare och ledare och det tycker jag är  

underbart. 

 

 



- Är det något du känner dig extra stolt över? 

Vårt klubbhus, fotbollsplanen och engagemanget inom föreningen. 

- Vad ser du som främsta kännetecken för SBK? 

Sammanhållningen och samarbetet mellan lagen. 

- Vad gillar att göra förutom att vara verksam i SBK? 

Vara med familjen. 

 - Bästa fotbollslaget? 

SBK P10 såklart. ;-) 



I samarbete med Enenda samt PUMA har SOLBERGA BK tagit fram en 

profil för hela föreningen. 

En profil som kommer att skapa identitet och en starkare känsla av 

samhörighet. 

På vår hemsida hittar du de produkter som är utvalda att ingå i  

föreningens profil. 

WWW.SOLBERGABK.SE 

FÖRENINGSKLÄDER 



P10 vision – lagets ryggrad 
De riktlinjer och målsättningar som vi P10 har satts upp är ett medel och ett stöd för alla spelare, ledare 

och föräldrar i P10. 

En för alla, alla för en 

Betydelse: Sammanhållning, kamratlighet, kamratanda, laganda, vänskap. 

Glädje 

Vi vill bygga vår verksamhet i P10 på glädje. Det ska vara roligt att komma till träningar, matcher och 

andra sammankomster som P10 har. Genom glädje utvecklas vi tillsammans. 

Engagemang 

Engagemang för oss i P10 är att man gör något tillsammans för att nå samma mål. Vi vill att spelarna i P10 

ska visa engagemang på träningar, att föräldrar visar engagemang i sina barn och att ledarna visar enga-

gemang i våra spelare. Tillsammans kan vi nå oanade höjder. 

Respekt 

Det är oerhört viktigt för oss att förening, ledare, spelare och föräldrar i P10 har stor respekt för 

varandra, för varandras olikheter och för att vi har olika förutsättningar. Genom en öppen dialog och 

kommunikation vill vi att respekten ska upprätthållas. 

Passion 

Passionen (stark känsla) för fotbollen, Solberga BK, laget P10 och lagkompisarna kommer växa fram ju 

äldre spelaren blir. Vi vill att alla spelare och ledare känner en passion som kan växa till en eld som gör att 

man kommer trivas ännu mer i P10. 

Lagkänsla 

När vi har engagemang, passion, glädje och respekt så kommer vi få en stark och gemensam plattform 

som man kan kalla klubb/ lagkänsla. 

DET ÄR VI SOM ÄR SBK P10 

 

    



Det är i motgång som det behövs mod och styrka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi begav sig på lördagsmorgonen mot Ingarö IP för att spela säsongens andra bortamatch. 

Trupp:                

#5 Mikael Musa 

#16 Frans Svahn Morel 

#17 David Sparring 

#21 Liam Li 

#23 Lukas Svärd-Wallgren (K) 

#24 Lennox Borroto 

#25 Emanuel Ekelöw 

#26 Adam Lindström 

#45 Isaac Komesha Luyengi 



Bra fokus på uppvärmningen, killarna var laddade och la verkligen manken till, vi tränare 

kände att idag är något bra på gång. 

Matchen började i klassisk premiärmatchs-stil. Mycket energi och fysiskt spel. Vi kontrolle-

rade bollen och spelet, medan Ingarö försvarade och försökte bryta vårt spel. Den första 

riktiga målchansen kom då det hade spelats 13 minuter av matchen, det tog inte mindre 

än 2 minuter så vart det kvitterat. 

I den andra perioden startade vi i ett rasande tempo redan efter 3 minuter tog ledningen 

och ytterligare 3 minuter dvs 6 minuten utökande vi vår ledningen och killarna var inte 

nöjda utan den 9 minuten så utökade vi vår ledning, vi fick se härliga kombinationer av 

passningsspel, den andra perioden slutade oavgjort. 

I den tredjeperioden började vi tappa både spelet och humöret, vi har inte den kondition-

en som krävs med endast 2 avbytare. Ingarö tog härefter över spelet och vaskade fram 

mängder av chanser reducera, tyvärr har vi i år mött fysiska lag där vi mötes med armbå-

gar och knuffar i ryggen något som vi inte är vana vid. 

Vi ger motståndarna för mycket. Vi måste försöka minimera våra misstag och rätta till det 

inför kommande matcher, sa killarna. Bara att ladda om och släppa denna match. 

Nu laddar vi upp inför träning och match hemma mot Segeltorps IF. 

Tack till vår 12 spelare publiken som kom och hejade på oss. 



Intervju med tränaren Sara Svärd. 
Vad är din roll i SBK. 
Jag är tränare för Solberga P10. .  
 
-Hur många år har du varit aktiv i SBK. 
Som förälder i nästan 4 år och som  
tränare i snart 3 år.  
 
-Vad var det som gjorde att du började 
i SBK. 
Min son ville spela fotboll och på den 
vägen är det...  
 
-Om du blickar tillbaka hur har SBK för-
ändras sedan du började. 
Känner mig fortfarande ganska ny men 

känns som att det finns ett väldigt driv i föreningen att utvecklas. Nu 
pågår ju till exempel ett arbete med att bli en certifierad förening, just 
för att skapa en stabil grund för att klubben ska leva och frodas även 
om det är mycket annat som konkurrerar med fotbollen, som tex allt 
onlinehäng och gamande… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Är det något du känner extra stolt över. 
Det känns som att vi bygger mer och mer lag hela tiden och att alla 
som är med utvecklas. Både som fotbollsspelare men också som  
människor.  
Och när jag möter killarna på gatan i Solberga och får en massa glada 
hejarop. Det värmer i hjärtat :-)!  
 
-Vad ser du som främsta kännetecken för SBK. 
En klubb med hjärta, inkluderande och ett viktigt inslag i Solberga som 
helhet.  
 
-Bästa fotbollslaget. 
Jag är inte superinsatt och kollar mest på landskamper när sånt spelas 
men mitt absoluta favoritlag är Solberga P10. De är grymma!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 TRUPPEN 2022 

#26  

Adam Lindström 

#45  

Amara Nigtingale 

#17  

David Sparring 

#25  

Emanuel Ekelöw 

#16  

Frans Svahn Morel 

#7  

Henos Sibhatu 

#45  

Isaac Komesha Luyengi 

#24  

Lennox Borroto 



  
 

TRUPPEN 2022 

#18  

Liam Levin Svenson 

#21  

Liam Li 

#23  

Lukas Svärd-Wallgren 

#20 

Marley Adriansson 

#5  

Mikael Musa 

#22  

Rasmus Nilsson 



TRUPPEN 2022 

# Tränare/Domare 

Jan Saaristu 

# Tränare 

Ronny Forslöf 

# Tränare 

Sara Svärd 

# Lagledare/Lagkassör 

Stefanie Knolle 

# Tränare 

Yosef Wain 



Hemsidan 

 

Besök gärna vår hemsida för att få det senaste från laget 

www.solbergabk.se/start/?ID=221442 



P10 vision – lagets ryggrad 

Orange kort finns för att lyfta fram och visa på alla goda föredömen. Kortet är P10 schysst kompis-pris, 

delas ut av ledarna och går till en-tre spelare varje vecka som utmärkt sig på ett schysst sätt. 

Orange Kort för P10 kompis delas ut vid onsdags träningarna. 

Vi gratulerar Adam som får Orange kortet, 

Orange kort finns för att lyfta fram och visa 

på alla goda föredömen.  12 maj. 



SOLBERGA BK 

#26 Adam Lindström 

#45 Amara Nigtingale 

#17 David Sparring 

#25 Emanuel Ekelöw 

#16 Frans Svahn Morel 

#7 Henos Sibhatu 

#45 Isaac Komesha Luyengi 

#24 Lennox Borroto 

#18 Liam Levin Svenson 

#21 Liam Li 

#23 Lukas Svärd-Wallgren 

#20 Marley Adriansson 

#5 Mikael Musa 

#22 Rasmus Nilsson 

 

Jan Saaristu 

Tränare    

Ronny Forslöf 

Tränare    

Sara Svärd 

Tränare    

Stefanie Knolle 

Lagledare    

Yosef Wain 

Tränare 

SEGELTORP IF 

Aaron Sallmander 

Allan Bunjevac Schliemann 

Arwin Ghiasi 

Bo Blomdahl Oldenby 

Elvin Sundblad 

Enes Kavas 

Erling Juhlin 

Gustav Dundeberg 

Holger Levander 

Leonard Lindgren 

Ludvig Wahlstrand 

Malte Zandén 

Milton Kuurne 

 

 Sten Amund Schliemann 

Tränare 

Adrian Bullock 

Lagledare  

  

Domare 

Lokman Benzeguir 

 

 




