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Styrelsen 

Tyresö FF:s styrelse har under 2018 haft 

följande sammansättning; 

 

Ordförande  Christer Themnér 

Ledamöter  Thomas Nyhlén 

 Philipe Njoo 

 Lena Lindqvist 

 Stefan Osmund 

Suppleant  Lovisa Frigren 

 

Revisorer  Ulf Lönnqvist 

 Bo Furugård 

 

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda 

sammanträden. 

 

Under styrelsen är föreningen organiserad i 

tre kommittéer, dam-, herr- och 

marknadskommittén vars syfte är att arbeta 

med verksamhetsnära frågor genom 

engagemang av verksamhetsnära individer 

och genomföra de strategiska beslut som 

styrelsen beslutar. Damkommittén har letts av 

Anders Frigren, Herrkommittén av Mikael Falk 

och Marknadskommittén av föreningens 

ordförande. 

 

Styrelsen har att fatta beslut om alla 

övergripande frågor såsom strategier, policys 

och budget. Den sportsliga delen av 

verksamheten i föreningen styrs av mål som 

beslutas av styrelsen på förslag från 

respektive kommitté. 

 

Tyresö FF har genomfört sitt fyrtiosjunde 

verksamhetsår. 

 

Under 2018 har Tyresö FF haft en omfattande 

verksamhet med 87 lag anmälda till 

seriespel. Mer än 600 matcher har spelats på 

vår hemmaarena Tyresövallen. 

 

Cupmästare 

Damlaget vann föreningens fjärde inteckning i 

Victoria Cup när man finalslog IF 

Brommapojkarna. Det var andra titeln på bara 

tre år. 

 

Seriesegrare 

Herrlaget gjorde sin första säsong i division 3 

sedan 2013 och vann serien som nykomling. 

För första gången sedan 1994 spelas det 

genom egna meriter division 2-fotboll i Tyresö 

det kommande året. 

 

 

 

 

 

Damlaget gjorde sitt andra år i division I och 

kom på en hedrande tredje plats vilket väl 

motsvarar föreningens uppsatta målsättning. 

Med ett snitt på 116 personer vann man 

seriens publikliga, en bra tradition med stort 

stöd och intresse för föreningens lag fortsätter. 

 

Ett av Tyresö FFs mål är att utveckla 

fotbollsspelare med ambitionen att våra 

seniorlag till största delen, 70%, ska bestå av 

egenfostrade talanger vilket båda våra 

seniortrupper levt upp till 2018. 

 

Talangutveckling 

Tyresö FF har god representation i stads- och 

landslag på ungdomsnivå. Genom att förstärka 

de sportsliga organisationerna med resurser 

som följer upp spelare på individnivå kan vi i 

större utsträckning anpassa verksamheten så 

att spelare får bästa förutsättningar att behålla 

sin status i stads- och landslag. 

 

Under 2018 debuterade Alice Bergström 

(bilden ovan) i landslagssammanhang när hon 

deltog i det nya F15-landslagets läger på 

Bosön i november. 

 

Kansliet 

Föreningens kansli har till uppgift att serva 

föreningens lag, kommittéer, medlemmar och 

styrelse. Ett fantastiskt tillskott i Göran Persson 

har haft stor betydelse för föreningens 

fortsatta utveckling och varit ett uppskattat 

tillskott till föreningens personalstyrka. I 

övrigt har på kansliet Robert Frinell, Kenneth  

Johansson, Gunilla Levin, Niclas Thomasson 

och Mattias Andersson utgjort 

personalstyrkan.  
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Robert Frinell har varit kanslichef och har haft 

ansvar för den omfattande administrativa 

verksamheten.  

 

Kenneth Johansson har bl a haft huvudansvar 

för plantilldelning, fotbollsskolor och annan 

utåtriktad verksamhet samt varit 

herrkommitténs representant i fotbollsfrågor.  

 

Vårt populära Idrottsfritids har letts av Mattias 

Andersson och Niclas Thomasson. 

 

Ekonomi 

Utifrån årsbokslutet 2014 vari föreningen 

redovisat ett negativt eget kapital om 1,6 

MSEK beslutades om en 6-årsstrategi 

för att vid utgången av år 2020 uppnått positivt 

eget kapital.  

 

 

Delar av verksamheten har effektiviserats och 

nya intäkter har skapats. Upprättad 

årsredovisning för verksamhetsåret 2018 visar 

ett resultat på 62 tkr och det negativa egna 

kapitalet har minskat till -197 tkr.  

 

Styrelsen kan med de siffrorna som grund se 

att den 6-årsstrategi som upprättats gett de 

förväntade resultaten och föreningens 

verksamhet har under verksamhetsåren 2015-

2018 skapat goda resultat och överskott, vilket 

medfört en något snabbare nedsättning av 

det negativa egna kapitalet än förväntat vid 

starten av år 2015. 

 

Medlemsantal 

Under 2018 har föreningen haft totalt 1 692 

medlemmar varav 1 425 aktiva spelare. 

 

 

 

 
 

Tyresö FFs stora barn- och ungdomsverksamhet bygger till största delarna på ideella insatser från 

vuxna vilket är en förutsättning för att hålla kostnaderna på en nivå som möjliggör för alla att 

kunna vara med. Några fler som bidrar ytterligare till att skapa rätt förutsättningar för vår fortsatta 

utveckling är våra partners. Vi har ett enormt positivt och givande samarbete med många företag, 

både lokalt och runt om i Stockholm och de blir fler och fler. 

 

Att utveckla föreningens affärer kommer fortsatt att vara ett av de prioriterade områdena de 

närmast kommande åren. 
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Värdegrundsarbete 

  
 

Inför säsongen 2016 var Tyresö FF en av 15 fotbollsklubbar i Stockholm som Stiftelsen Dunross 

inledde ett testprojekt med. Stiftelsens stöd till idrottsföreningar syftar till att skapa möjligheter för 

föreningslivet att erbjuda en verksamhet som utgår ifrån sunda värderingar och vi är både stolta 

och glada över vårt samarbete. Med oförminskad styrka kommer arbetet med att utveckla 

föreningen och våra värderingar att fortsätta. 

 

 

Tyresö FF uppmärksammades 

 

Insatserna från våra många ideella ledare och vårt sociala 

ansvarstagande, inte minst genom Summer Challenge och 

Gåfotbollen ledde till att Tyresö FF uppmärksammades på 

olika sätt under året.  

 

T ex genom ett flertal artiklar i både lokal- och rikspress 

och under senhösten hade ryktet om Tyresö FF spridit sig 

till högsta politiska nivå och ledde till besök av 

statsministern.  

 

 

 

 
 

 

Varje år utser Tyresö Kommun i samband med 

deras Kultur- och Idrottsgala Årets förening. På 

galan i mars erhöll Tyresö FF utmärkelsen för 

sitt arbete med sunda värderingar och en 

glädjefylld och meningsfull idrott. 

 
På bilden från galan syns Kenta Johansson, Mattias 

Andersson och Robert Frinell, stolta mottagare av 

utmärkelsen. 
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Med oförminskad kraft har föreningens styrelse och kansli arbetat med att utveckla föreningens 

värdegrunder i syfte att kvalitetssäkra föreningsverksamheten.  

 

Arbetet med att säkerställa att vår verksamhetbedrivs utifrån våra bestämda värdegrunder och 

riktlinjer är ett ständigt pågående uppdrag. Denna del av föreningsverksamheten har blivit allt 

viktigare med anledning av Svensk Idrotts nya strategidokument som i stort syftar till att fler ska 

idrotta längre upp i åldrarna. Under 2018 har Tyresö FF att utifrån vårt SF/SDF och de strategiska 

beslut som de fattar att anpassa vår verksamhet till dessa ambitioner. 

 

Sedan 2016 begär vi ett utdrag ur belastningsregistret  

 

 

Utbildning 

Utbildningsdelen i Tyresö FF, som utgår ifrån Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan, är 

en väldigt viktig del i föreningens fortsatta utvecklingsarbete. Förbundets nya satsning på 

utbildningszoner som lanserades under hösten 2017 gjorde att vi under 2018 fick tillgång till färre 

utbildningsplatser för våra ledare än tidigare och förhoppningsvis kommer utvärderingsarbetet 

av satsningen på zonarbetet att möjliggöra fler platser till kommande verksamhetsår. 

 

 

Idrottslyftet 

Tyresö FF deltog för trettonde året i det samarbetsprojekt mellan RF och regeringen som går 

under namnet ”Idrottslyftet”. Det arbetet sker genom samarbeten med Stockholmsidrotten och 

Stockholms Fotbollförbund och resulterar i satsningar utöver ordinarie verksamhet så som 

utbildningar och aktiviteter. 

 

Arrangemang 

 

11-13 maj arrangerades fjärde upplagan av 

Nordic Invitational Cup på Tyresövallen. 

Turneringen riktar sig till 14-åriga tjejer från 

hela norden och hela 16 lag deltog. 

 

Nacka FC vann A-finalen mot 

arrangörsklubben Tyresö FF och finska JyPK 

vann B-finalen. Arrangemanget är mycket 

uppskattat av de gästande lagen och genom 

det goda samarbetet med Tyresö Kommun har 

vi haft möjligheten att erbjuda god kvalitet på 

boende i Nyboda skola. Turneringen rullar 

vidare under 2019 och då med F05’s 

föräldragrupp som arrangörer. 
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Sedan 2009 har vi på hösten arrangerat 

turneringar på Tyresövallen för pojkar och 

flickor som spelar fem-, sju- och nio-manna 

och turneringen har vänt sig till lag som 

motsvarar den verksamheten vi själva 

bedriver i dessa åldrar.  

 

Turneringen är uppskattad av gästande lagen 

och kännetecknas av jämna matcher. 2018 

deltog ca 60 lag. 

 

 
 

 

Fotbollscamper

 

Veckan innan midsommar och sista veckan på 

sommarlovet arrangerades fotbollsläger i 

egen regi på Tyresövallens konstgräsplaner.  

 

Lägren vände sig till fotbollsspelande 

ungdomar mellan 8- 13 år och har letts av  

Tony Gustavsson, Robin Håkansson och Claes 

Brikell samt ledare från Supercoach. Till sin 

hjälp hade de ledare från föreningens senior- 

och juniorlag som utbildats i tränarrollen inför 

lägret. Totalt deltog drygt 200 barn i våra 

fotbollscamper. 

 

 

  
 

2018 var ett lyckat år för Idrottsfritids. Med ett 

snitt på 30 barn per månad lyckades vi ha en 

könsfördelning på 30/70 (T/K). Verksamheten 

har som tidigare utgått från Tyresövallen på 

dagtid med ambitionen att vara utomhus så 

mycket som möjligt och testa på idrotter i 

många olika former. De fysiska aktiviteterna 

har vi kombinerat med att erbjuda läxhjälp en 

gång i veckan. 

 

Föga förvånande har fotbollen varit mest lockande för våra medlemmar men med två tillgängliga 

11 mot 11 planer finns förutsättningarna för de flesta aktiviteter. Innebandy, tennis och amerikansk 

fotboll är några av de populära sporterna vi utövar på Tyresövallen vid sidan av roliga lekar och 

fysiska utmaningar. Vid dåligt väder har vi kunnat utnyttja Forellhallen. 

 

Vid sidan av aktiviteter på Tyresövallen var vi och badade i Medley simhall 9 gånger, där 

simträning ingår vid varje tillfälle. Tyresö Sportcenter besöktes 10 gånger där vi spelade 



7 

 

badminton för det mesta men även landcurling. Vi besökte Tyresö Bowlingpalaz 8 gånger och 

Alec´s Golf 8 gånger där vi slagit ut från rangen samt spelat mini-golf. 

 

När det är skollov och Tyresös skolor går in i viloläge, går vi på högvarv. Vi lyckades under 2018 

besöka 4 muséer och Skansen. Vi spelade laserdome och besökte Hammarbybacken där vi främst 

åkte skidor. Den populära trampolinparken Bounce kom också att testas. 

 

Sammantaget hann vi med väldigt mycket och har genom verksamheten fått möjlighet att ge våra 

medlemmar en stor bredd och erfarenhet i både idrottsliga- och allmänbildande termer. 

 

Idrottsfritids är en profilerad verksamhetssatsning från Tyresö Kommun och verksamheten bygger 

till stor del på kommunalt bidrag. Verksamheten följs upp och utvärderas av kommunen varje år. 

 

 

 
Summer Challenge 

Under sommarlovet 2018 har Tyresö FF, i 

samarbete med Tyresö Fritidsgårdar och 

Tyresö Basket, genomfört en satsning på att 

skapa en meningsfull fritid för barn och 

ungdomar i Tyresö som inte är bortresta.  

 

 

Projektets främsta syfte har varit just att 

aktivera barn och ungdomar och utan kostnad 

erbjuda en trygg och central samlingsplats 

där vi erbjudit en stor variation av aktiviteter 

samt att arbeta med integrationsskapande 

åtgärder. En del av projektet har också varit 

att bedriva uppsökande verksamhet för att nå 

fler deltagare. 

 

Mer än 5000 barn och ungdomar deltog i våra 

aktiviteter. 

 

 

Gåfotboll 

Som tredje förening i Stockholm startade Tyresö FF, i 

samarbete med Stockholmsidrotten, under hösten Gåfotboll, 

en möjlighet för äldre att utöva sin favoritsport och skapa 

trygghet genom att bygga relationer mellan generationerna. 

 

Verksamheten har bedrivits som träning en gång per vecka 

på Tyresövallens konstgräsplaner. 

 

Säsongen avslutades med en manifestation under ST Cupens 

finaldag där man spelade en uppvisningsmatch i 

Tyresöhallen som även sändes live och finns att se på 

solidsport.com/stcupen. Du kan även se höjdpunkterna här. 
 

 

  

https://solidsport.com/stcupen/watch/match-7-camera1-13-03-39-13-03-44
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ST Cupen 

Föreningens eldsjälar i början på 1980-talet funderade på vad man kunde hitta på för att lyfta 

fotbollen i Stockholm under vinterhalvåret. På den tiden fanns inte alla de fina konstgräs- och 

inomhushallar för fotboll som finns idag. Tillsammans med Stockholms Tidningen och Tyresö 

Kommun arrangerades ST Cupen (Stockholms Tidningen Cup) och den blev snabbt ett oerhört 

uppskattat inslag bland fotbollsspelarna i Stockholm. 

 

De senaste åren har evenemanget varit i princip fullbelagt 

med mellan 6-700 deltagande lag, 

vilket gör ST Cupen till världens största turnering i sitt slag. 

2018 fick vi återigen tillgång till Bollmorahallen, numera 

omdöpt till Forellhallen. Totalt deltog 500 lag. Över 1100 

matcher spelades under turneringens nio dagar. 

Evenemanget är kommunens i särklass största arrangemang 

och lockar varje år uppemot 50 000 besökare. 

 

Uppemot 100 av lagen var från arrangörsföreningen. Trots 

knappa förberedelser lyckas många av våra lag väldigt bra 

och flera av våra pojk- och flicklag når hela vägen till den 

häftiga finaldagen som avslutar turneringen. I ST Cupen 

utser vi de mest framgångsrika föreningarna i turneringen 

och 2018 var inget undantag. För första gången sedan ST 

Cupen startade knep arrangörsklubben titeln som Årets  

förening på både flick- och pojksidan, en fantastisk bedrift och ett bra kvitto på att de senaste 

årens arbete med tydligare inriktning och större fokus på ledarutveckling ger resultat. 

 

Nytt för året var en satsning på 3 mot 3-spel för de allra yngsta. Ett uppskattat inslag från de 

deltagande lagen och något vi kommer att utveckla vidare! 

 

I samarbete med SolidSport streamades alla matcher, från alla dagar och hallar! Över 400 timmar 

fotboll sändes både direkt och i efterhand och under finaldagen kompletterades denna satsning 

med en större produktion och våra duktiga kommentatorer. En lyckad och uppskattad satsning! 

 

I de yngsta klasserna, flickor och pojkar 7 till 12 år, utses inga vinnare i turneringen. Detta 

enligt de regler och riktlinjer som Stockholms Fotbollförbund arbetar efter. Vårt sätt att möta de 

nya tävlingsförutsättningarna har mötts på ett positivt sätt, inför nästa säsong kommer ytterligare 

riktlinjer som ska implementeras och som innebär nya utmaningar för alla turneringsarrangörer. 

 

Som så många tidigare år fick vi även till årets turnering uppdraget av Stockholms Fotbollförbund 

att arrangera kvalificering till inomhus-SM för 15- och 17-åringar och finallagen i dessa klasser blir 

Stockholms representanter i det fortsatta kvalspelet till Futsal-SM under våren. 

 

ST Cupen är ett resultat av en enorm insats som våra ledare och föräldrar gör för sina spelande 

barn och ungdomar. En aktivitet av den storlek som ST Cupen är skulle vara omöjlig att genomföra 

utan denna insats. Ett stort TACK till alla som hjälper till under turneringen! En lång tradition med 

mycket erfarenhet ger frukt åt arrangemanget, men vi siktar vidare och tar sats mot nästa års 

turnering. 

 

Välkomna tillbaka! 
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Fotbollsverksamheten 
Över 600 matcher spelades under 2018 på Tyresövallens konstgräsplaner och det bjuds på många 

fina ögonblick. Till seriespelet anmälde Tyresö FF 87 lag varav 26 flicklag och 61 pojk och herrlag 

och på de följande sidorna kan du läsa om några av våra lags verksamhet och prestationer under 

2018 och se lagbilder på alla våra lag, från seniorlagen till våra yngsta S:t Erikscupare. 

 

Fotbollsskolan 

 

För att möjliggöra ett livslångt idrottande fyllt 

med glädje och utveckling är den första 

kontakten med idrottslivet väldigt viktigt. Vår 

verksamhet fylls varje år på med hundratals nya 

fotbollsspelare och det är vår uppgift att möta 

upp deras drömmar om vad idrotten, och i vårt 

fall fotbollen, kan ge alla dessa barn. Sedan 2018 

är de yngsta barnen i vår verksamhet 5 år och 

vår fotbollsskola vänder sig till alla barn i 

kommunen mellan 5 och 7 år. 2018 deltog 320 

barn i denna verksamhet som tränat en gång per 

vecka under ordinarie säsong. 

Seniorlagsverksamhet 
Som du kunnat läsa tidigare har 2018 varit ett framgångsrikt år för våra seniorlag. 

 

Herrlaget var 2018 nykomlingar i division III 

Södra Svealand. Genom långsiktighet och 

kontinuitet har gruppen svetsats samman och 

presterar som lag en effektiv och 

underhållande fotboll, toppat med individuella 

prestationer har lagets effektivitet maximerats 

och när säsongen summerades var målet, att 

bli ett division III-lag på övre halvan, 

överträffat med råga.  
 

I säsongens sista match på bortaplan mot Tullinge, dit flera hundra Tyresö-supportar kommit, 

säkrades seriesegern och för första gången sedan 1994 har Tyresö FF på egen hand kvalificerat 

sig för spel i division II till säsongen 2019. 
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Damlaget gjorde sitt andra år i division I Södra 

Svealand. Tyresö FF är ett populärt lag att följa, 

med 116 åskådare i snitt på hemmaplan vann man 

överlägset publikligan och vittnar om att laget 

spelar en underhållande och effektiv fotboll. Laget 

kom på tredje plats efter hårt satsande lag som har 

som tydlig målsättning att avancera till Elitettan.  

 

Tyresö FF är en riktig cupförening. För andra 

gången på bara tre år, och för fjärde gången totalt, 

vann damlaget Stockholmsregionens cup för 

damlag, Victoria Cup, där man finalslog 

seriesegraren och nyutnämnda Elitettanlaget IF 

Brommapojkarna. En fantastisk prestation! 

 

Under året har båda trupperna bestått av nästan 70% spelare som fostrats i Tyresö FF. Ett 

långsiktigt mål vi har för båda våra seniorverksamheter som verkar för att skapa en bra 

klubbkänsla och ett intresse för övriga föreningen för seniorlagens verksamhet. 

F17 
Tyresö FF F17 var en nybildad träningstrupp som bestod av spelare från 3 olika trupper inom 

föreningen. Truppen hade under året 32 tjejer i träning och 7 ledare i staben. Några avslutade sin 

karriär under året och några tillkom. Under året hade vi 166 tillfällen med aktiviteter av olika slag.  
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Truppen genomförde närmare 90 träningar under året. I det inkluderas ett träningsläger till 

Söderköping, där fokus lades på sammanhållning. 

Ett antal spelare fick träningsrotera med F19 under säsongen och F03 roterade in spelare i träning 

hos oss. 

 

Seriespel bedrevs i ST Eriks-cupen F16-19, division 1 och division 2. På 26 matcher i division 1 

deltog 41 olika spelare under våren och 32 under hösten. 

På 15 matcher i division 2 deltog 36 olika spelare under våren och 32 olika spelare under hösten. I 

seriespelet fick vi hjälp av spelare från F19 och F03. 

Vi åkte även på en sommarcup till Skövde med 2 lag.   

 

 

Ledare för F17 var; Svempa Cederblad, Gabriel Hållberg, Peter Lindqvist, Catarina Lindskog, 

Tomas Frimmel, Michael Jönsson och Camilla Frimmel. 

 

F05 
Säsongen 2018 har varit väldigt lyckosam för föreningens 13-åriga tjejer. Vi deltog med två lag i 

Sanktan, ett i div 1 och ett i div 2. Laget som deltog i div 1 vann serien och gick igenom säsongen 

utan att förlora en enda match. Med det resultatet är vi även kvalificerade för 2019 års Mästarcup i 

Karlstad. 
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Under 2018 har vi haft fortsatt fokus på 9v9, vi deltog i ett antal cuper med framgång, och kan bl.a 

nämna vinsten i Falu Sommarcup (där våra två lag möttes i finalen!) i juni. I samtliga matcher i 

serie och cup har vi lagt tyngdpunkten på prestationen före resultatet i alla lägen. Vi ska spela 

bättre än motståndaren, och gör vi det så har vi nått vårt mål.    

 

Vi tränade strax över 100 pass 2018 med fokus på tydliga delar i anfalls- och försvarsspel. 

Träningsnärvaron var överlag bra med en högsta siffra på 85% hos ett par spelare. Truppen 

bestod vid årets slut av 25 spelare och 5 ledare. 

 

Målsättningen 2019 är att fortsätta utveckla spelarna och spelet och behålla vårt goda rykte som ett 

välspelande lag. Vi kommer även att lägga stor vikt vid att behålla alla spelare genom att se till att 

både fotboll och annat som vi gör tillsammans är KUL. 

 

Höjdpunkter 2019 blir vår egen NIC cup och Gothia cup dit vi åker med hela truppen i juli.   

 

Ledare för F05 är; Anders Frigren, Anders Bengtsson, Jenny Bergström, Johan Sigerstad och 

Therese Westberg 

 

F07 
Truppen består vid säsongstart av 31 tjejer på pappret och ytterligare 2-3 tjejer provtränar för 

tillfället. Vi har fått säga hej då till ett par tjejer sedan förra säsongen men även välkomnat tillbaka 

2 tjejer som tidigare spelat men som varit borta ett par år.  
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Ledartruppen består av Philipe Njoo, Lovisa Lagerström Lantz, Mats Englund, Åsa    Husberg, 

Thomas Backemo och Hanna Buskas på tränarsidan. Lagledare är Linda Ahlsén och kassör Victoria 

Junhager.  

Målet med säsongen var dels att etablera oss i grupp svår i Sanktan men även att ta fram och 

introducera arbetssätt per spelskede för spelarna. Detta arbete kommer att fortsätta över nästa 

säsong. 

 

Vi har haft träning tisdagar och torsdagar med tillgång till fotbollsplan en timme per tillfälle. Vi har 

alltid samlats en halvtimme innan träningen och följt upp föregående träning, gjort 

förberedelseträning samt knäkontroll innan vi får tillgång till planen. Sett över säsongen 

introducerades i högre grad teknik och bollkontroll mot den senare delen av säsongen. Vi har 

även som mål att alltid minst hälften av träningstiden ska fokuserat på spel eller spelliknande 

övningar. 

Vi deltog i S:t Erikscupen med tre lag, ett vardera i nivåerna lätt/medel/svår. Utöver det har vi 

spelat ett antal träningsmatcher på olika nivåer samt åkt på 3 dagars cup till Falun i juni samt 

spelat Stockholmsmästerskapen i oktober. 

I april var vi på ett mycket lyckat träningsläger i Norrköping och vi kommer att upprepa samma 

upplägg i år. Vi höll även ett träningsläger på hemmaplan i mitten av oktober. 

Målet för den kommande säsongen är att införliva Supercoach i vårt upplägg och därmed ge 

spelarna ett större fokus på teknik, bollkontroll och självförtroende med bollen. Vi kommer även 

att fortsätta jobba med principer per spelskede 

Kommande säsong behåller vi tre lag i S:t Erikscupen men väljer att spela med två lag i medel och 

ett i svår. 

Uppställningen på ledarsidan består från föregående år.  
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F08 
F08 var under vårsäsongen 39 spelare men under året valde några att sluta så vi avslutade 2018 

med 32 tjejer. Vi har varit nio stycken ledare, Sandra Penttinen, Andreas Kassström, Bengt 

Forssman, Fredrik Blom, Jonas Borgman, Lars Sörhus, Mattias Strand, Melker Sundman och Toni 

Ingman. Efter säsongen valde Sandra att sluta hos oss för att fokusera på F11 men istället anslöt 

Patrik Mattsson.  

 

Det övergripande målet har varit att tjejerna skall tycka att det är kul med fotboll och att alla skall 

kunna utvecklas i sitt fotbollskunnande utifrån sina förutsättningar. Vi har också velat skapa en 

laganda där alla hjälper och peppar varandra. 

 

Vi har tränat två gånger per vecka. Eftersom det varit vår första säsong i 7-mot-7-fotboll har ett 

fokus varit att träna på det som är viktigt på den större planen, t ex spelbarhet, men vi har även 

tränat mycket på att utveckla det individuella kunnandet. 

 

I St:Erikscupen deltog vi med 3 lag. Vi spelade ST-cupen och Tigercupen inomhus samt ett flertal 

utomhuscuper runt om i Stockholm. Vi genomförde också vår första övernattningsresa när vi under 

sommaren åkte till Västerås och deltog med två lag i Aroscupen. Vi avslutade höstsäsongen med 

att under en fredagskväll ha ett "laghäng" i en skola där samtliga spelare deltog. 

 

Mål för 2019 är att ha en attraktiv och kul verksamhet som gör att tjejerna väljer att fortsätta med 

fotboll. Vi vill också utveckla kontakter och samarbeten med F07 och F09.  
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Vi kommer under 2019 att delta i St:Erikscupen (7-mot-7) med 3 lag och så planerar vi att delta i ett 

antal cuper samt spela träningsmatcher. Vi kommer också att ha aktiviteter utanför fotbollsplanen. 

T ex så kommer vi att med hela laget åka till Friends arena och titta på landskamp. Under 

sommaren åker vi till Öland för att spela cup. 

 

F10 
Storlek på truppen och förändringar i truppen under säsongen 

Truppen reducerades i början av året från att ha varit lite drygt 50 året innan till att vara cirka 30-

35 spelare. Under utesäsongen så var cirka 30 aktiva spelare på matcher och träningar. Från och 

med november då inomhusträningarna började har den aktiva delen av laget varit cirka 12-15 

spelare.  

 

Vilka har varit ledare 

Ledargruppen har minskat lite under året, men de var kvar aktiva under slutet av året är  

Adnan Ahmad Butt, bitr huvudtränare  

Anna Liljenberg, kassör 

Anders Grahn, huvudtränare 

Fredrik Benson, ledare 

Niklas Rosell, ledare 

Sanna Uimonen, lagledare 

Stefan Nyberg, ledare 
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Thomas Nilsson, ledare 

 

Målen för säsongen 

Målet för 2018 var att så många som möjligt av spelarna vill fortsätta spela fotboll och att de 

stannar i laget. Vi vill att de ska utvecklas och trivas som fotbollsspelare, i laget och tillsammans 

med varandra och oss ledare. Var och en ska i sin egen takt få utveckla sin spelteknik, och vi ska 

hjälpa och stötta varandra att nå våra mål. 

Även om vi tappade många spelare i början av året så upplever vi att den gruppen som är kvar 

har hittat en grundtrygghet och gemenskap som ger glädje både i fotbollssammanhang och när 

spelarna träffas utanför vår verksamhet.  

 

Träningsupplägg 

Under 2018 fokuserade vi främst på energi och några enkla principer: 

• Alla är anfallare 

• Alla är försvarare 

• Ta snabbt tillbaka bollen 

• Driv boll och skjut 

Vi fölljer generellt Svenska fotbollsförbundets riktlinjer och har inte haft något fokus på positioner 

eller spelsystem. Vi har även medvetet undvikit att uppmuntra till passningsspel. Att både passare 

och mottagare ska lyckas är fortfarande en stor utmaning – ofta hamnar bollen där man inte tänkt 

sig.  

Fokus på energi och driv gjorde att laget lyckades bra på planen. Även om vi inte räknar mål eller 

noterar matchresultat så kan vi konstatera att vi gjorde väldigt många mål – och släppte in färre. 

 

Cupdeltagande 

Under 2018 hade vi 4 lag anmälda i Sankt Erikscupen. Vi hade inte fasta lag utan ett rullande 

schema för att spelarna skulle få möjlighet att spela match med olika lagkamrater och ledare vilket 

vi upplevde som mycket positivt och gav en bra utveckling av såväl spel som gemenskap i 

gruppen.  

I oktober var vi med på Höstcupen med 2 lag och totalt 16 spelare. 

Vi hade 2 lag anmälda till ST-cupen och totalt cirka 14 spelare med på matchdagarna.  

Utöver ovanstående cuper så vårdar vi vårt samarbete med F10-lagen i Västerhaninge, Vega och 

Älta genom att vi bjudit in dem (och bjudits tillbaka) till träningsmatcher, både inomhus och 

utomhus vid ett flertal tillfällen under året.   

Vi fick även möjligheten att medverka vid Hanviken indoor cup i december utan avgift, då de 

saknade lag i vår klass.  

 

Målet för kommande säsong 

Spelarna har utvecklats så pass mycket att vi utarbetat en ny spelstrategi som vi kommer att in 

under året. Den har vi tagit fram i samarbete med meriterade Anders Bengtsson, bland annat 

tränare för F05.  

 

Fokus för 2019 är att öka spelförståelsen stegvis. Utan att börja jobba med något spelsystem eller 

positioner kommer vi börja få spelarna att höja blicken, titta åt sidorna och bkåt när de är på 
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planen. ”Var är mina medspelare, var är motståndarna, vart finns de fria ytorna?”. Då kommer de 

stegvis att se möjligheterna att bredda spelet och byta kant.  

De tekniska färdigheter vi under året kommer utveckla är: 

• Driva boll med kontroll – hålla bollen nära och tempoväxla 

• Titta upp och passa medspelare i rörelse 

• Skjuta på rullande boll 

 

Organisation och framtidsutsikter 

Vi har organiserat ledargruppen och har som mål att få alla föräldrar att känna till och vara 

delaktiga i laget, träningarna och matcherna på olika sätt utifrån var och ens förutsättningar.  

 

F11 
Tyresö FF F11 var under 2018 en del av fotbollsskolan men tog inför vintersäsongen steget till att 

bli en självständig verksamhet. 

 

Truppen bestod under sommarsäsongen av ca 30 spelare, med ett träningssnitt på ca 15 spelare 

per träning. Under inomhussäsongen har snittet sjunkit till att vara runt 10st eller strax under på 

träningarna. Ledare under säsongen var Leif Lanke, Peter Jidesjö, Stefan Henriksson, Camilla 

Börjesson, Andreas Furucrona och Andreas Kasström. Inför vintern klev Stefan och Camilla av och 

vi välkomnade istället Sandra Penttinen och Jennie Cofre in i ledarstaben. 
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Eftersom det fortfarande var fotbollsskola så hade vi inga särskilda mål när vi startade, mer än det 

självklara målet att vi ska ha så roligt som möjligt för att få så många spelare som möjligt att vilja 

fortsätta med fotboll. Träningsupplägget varierade, ibland gick vi på det utskick som kom från 

klubben och ibland gjorde vi eget upplägg, mestadels i form av stationsövningar med avslutande 

matchspel. Viktigt var att tjejerna så ofta som möjligt skulle ha en boll vid fötterna. 

 

Flickorna i F11 spelade sitt livs första matcher i Lindgren bil cup i Värmdö under september. Vi 

ställde upp med 2 lag och det blev en positiv upplevelse för barnen. Vi hann också med att ha 3st 

spelande lag i Tyresös egna Tyresö Höstcup på Tyresövallen. Under vintern gjorde vi även 

bejublad debut i ST-Cupen.  

 

Inför kommande säsong har vi anmält 3st lag från F11 till S:t Erikscupen. Målet med säsongen är 

att utveckla grupptillhörigheten och känna glädje i att spela match tillsammans samt att lära oss 

som grupp vad det innebär att vara ett fotbollslag. Att forma en bra struktur inom ledargruppen 

blir också det ett mål inför vår första säsong. 

 

Vi ser mycket fram mot att starta resan med F11 i och med kommande säsong med debut i S:t 

Erikscupen som en av höjdpunkterna. 

 

U19 
2018 blev det andra året i ordningen för U19 att representera Tyresö FF i U19 Division 1 Svealand. 

Skillnaden mot tidigare säsonger var att 2018 skulle bli sista året med gänget.  
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U19 inledde säsongen med en prestationsmässigt bra försäsong. Fokus låg på att förändra spelet 

från kontringsinriktat till bollförande vilket tyckte sig ge effekt tämligen omgående. Det kändes 

därför helt logiskt att U19 hela tiden skuggade topplagen Assyriska och IK Brage under 

vårsäsongen.  

 

Det, för den yngre generationen, okända ordet värnplikt skulle dock visa sig sätta käppar i hjulet 

för en fortsatt god poänginsamling. Fem spelare packade sina väskor fulla och drog till skogs 

vilket lämnade kvalitetsmässiga tomrum som aldrig kunde fyllas. Detta skapade å andra sidan 

möjligheten för gamla Tyresöspelare att återvända och ännu en gång springa ut på Tyresövallen 

iförd den gulröda tröjan. Kvalitetsförändringen bidrog dock till att U19 sjönk som en sten i tabellen 

under hösten.  

 

Ledarstaben 2018 bestod av Robin Carlén (huvudtränare), Nicklas Cyrus Stålheim (assisterande 

tränare), Peter Johansson (lagledare) och Per Höglund (lagledare). Höglund avslutade sin 

mångåriga sejour i Tyresö FF under höstsäsongen. Cyrus Stålheim och Johansson gjorde 

detsamma efter säsongens slut.  

 

Många av U19-truppens spelare har nu klivit vidare till olika division 3 och 4 klubbar. Sedan 

tidigare har fyra spelare klivit upp och tagit en plats i A-truppen. 
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U17  
Säsongen 2018 inleddes som sig bör med ST-Cupen och SM-kval i Futsal. Ett par skador på 

nyckelspelare under cupens gång satte dock käppar i hjulen för ett tredje avancemang på tre år 

och en hedersam fjärdeplats blev summan efter ett tight slutspel.  

 

Inför 2018 hade U17 kvalat in till den regionala serien U17 Division 1 Svealand, en tuff sportslig 

utmaning på förhand men också ett roligt äventyr med bortamatcher i bland annat Dalarna och på 

Gotland. Förutom en genomklappning på hemmaplan en solig lördag i maj bjöd U17 på fina 

prestationer under hela säsongen. Uddamålsförluster och oavgjorda matcher avlöste dock 

varandra och när säsongens stängdes i oktober kunde den sammanfattas som en resultatmässig 

missräkning. Ur ett utvecklingsperspektiv blev dock 2018 en fantastisk säsong. Arbetssättet som 

bygger på ett stort bollinnehav och ambitionen att erövra spelytor längs marken i högt tempo mot 

högkvalitativt motstånd bar frukt i en bemärkelsen att U17 var spelförande i de flesta matcher. Det 

har också burit frukt i ett utvecklingsperspektiv då inte mindre än sju spelare ur truppen fått göra 

sin debut i Tyresö FFs A-lag.  

 

2018 bestod ledarstaben av Robin Carlén (huvudtränare), Joakim Wessling (assisterande tränare), 

Robert Fors (assisterande tränare) och Jesper Sundelin (assisterande tränare med 

målvaktsansvarig). Wessling valde dock i samband med säsongsavslutningen att efter lång och 

trogen tjänst i Tyresö FF lägga tränarjackan på hyllan.  
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Inför 2019 har det åter blivit dags att spela kvalserie med målsättning att nå den regionala U19-

serien 2020. Inledningen på försäsongen med idel storsegrar på skvallrar om utvecklingen går åt 

rätt håll.  

 

U16 
Säsongen 2018 för U16 (P02) var bra på många sätt och vis men den hade också några utmaningar.  

 

Truppen  

I och med seriesegern i Div1 2017 så fick vi ett stort intresse för U16 inför säsongen 2018 och ett 

antal nya duktiga spelare anslöt sig till vår trupp. Vi har haft 29st spelare i träning under 2018 men 

även ett par killar som lämnat under säsongen samt efter säsongens slut. Vi avslutade 2018 med ca 

19st spelare i U16.  
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Ledare  

Under 2018 har U16 haft 5st ledare. Claes Brikell, Morgan Forsberg och Jens Tiricke har skött 

träning och matchande och Victoria Sjöstedt och Roland Chamia har hanterat lagkassan samt 

administration och support runt truppen. Efter säsongens slut fick vi en ny huvudtränare, Terje 

Skalleberg, som tog över efter Claes och Morgan. 

 

Målet för 2018 

Det stora målet med 2018 var att placera oss i toppen av P16-kvalserien för att kunna spela U17-

nationell serie under 2019. Vi har precis som tidigare år även siktat på att spela en attraktiv fotboll 

och kunna erbjuda en verksamhet som håller högsta kvalitet och ger utveckling och utmaning för 

samtliga spelare i truppen. Vi önskade även att öka träningsnärvaron vilket vi har lyckats med 

under 2018.  

 

Träningsupplägg  

U16 har tränat 3 gånger i veckan och vi har tränat ute så mycket som möjligt, även under vintern. 

Försäsong har vi fokuserat på uppbyggnad och styrka. Vi hade även ett lyckat träningsläger i 

Spanien under v9. Sammanlagt har vi gjort över 130 träningspass och rotationstränat kontinuerligt 

med U17. Under övriga säsongen så har vi fokuserat mycket på spelidén, speltempo och 

individuell utveckling och spelat mycket träningsmatcher. Träningsnärvaron har varit bra under 

året  

 

Serier och resultat  

U16 spelade P16-kval till U17 och serien innehöll 20 lag och var mycket jämn. Vi placerade oss 

som 6a vilket innebar att vi blev klara för U17-nationell serie 2019. Endast 3p skiljde 7e plats och 

3e plats i serien. Vi var återigen stabila bakåt. 

 

Cuper  

Vi startade traditionsenligt med ST Cupen 2017/18 i januari 2018 och hade med 1 lag i P16-

klassen. Efter en 2a plats i gruppspelet tog vi oss hela vägen till final och tog silver i cupen. 

 

Mål 2019  

Målen under 2019 är att göra en stark insats under ST-cupen 2018/19 då det är SM-klass för -02 och 

sedan framförallt att göra en stark insats i den nationella serien. 

 

Organisation och framtid  

Vi har en fungerande organisation och kommer fortsätta vårt arbete med att kunna erbjuda en 

verksamhet av högsta klass. Vi jobbar vidare med att öka träningsnärvaron och utöka truppen och 

ser framemot 2019. 
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P03 
Inledning  

P03 har fortsatt sin utveckling med två träningsgrupper kallade U och P-trupp under 2018 som 

inleddes under 2016. Det har även under 2018 funnits en kontinuitet i rotation mellan trupperna.  

Under 2018 har vi fortsatt utvecklat spelare och laget med träning och matchspel där 2018 var året 

då vi ökade med mer fysträning än tidigare år för att förbereda spelarna att ta nästa steg i sin 

utveckling. 

 

Ledare  

Vi fortsatte från förra året med en uppdelning på ledarsidan mellan U- och P-trupp där Richard 

Fredriksson fortsatt var huvudtränare för U-truppen och Mats Eklind för P-truppen. Lagledare för 

båda trupperna var Magnus Pernestad. Resterande tränare har verkat i båda trupperna efter 

behov. Totalt var vi tio tränare Magnus Pernestad, Richard Fredriksson, Cecilia Onn, Per Althini, 

James Ek, Christer Fursth, Jan Berglund, Christer Ek, Mats Eklind och Tomas Stragnemyr. 

 

Trupp 

Truppen startade med 49 killar men har haft stora förändringar under året. Ett 10-tal killar slutade i 

under säsongen, vilket öppnade upp för provspel där fem killar anslöt efter sommaren.  

Målet med säsongen var fortsatt utveckling av spelare, höja deras fysiska status samt att få laget att 

prestera i kvalserie för att nå U16 nationell serie till 2019, samtliga mål uppnåddes. 

 

Seriespel 

Vi spelade under året i tre serier, P15 kval U16, division 1 och division 3.  
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Placeringarna blev: Kvalserien – 5:a, division 1 – 7:a och division 3 - 6:a. 

Femte placeringen i Kvalserien räckte för att kvalificera oss till U16 Nationell-serie år 2019 

 

Cuper  

De Cuper som spelats under året (utomhus) - Västerås invitational, Nyköping vårcup, 

Örebrocupen och Eskilscupen i Helsingborg.   

Utifrån lagets prestationer under säsongen 2018 fick laget en historisk inbjudan till Ligacupen, en 

vinterturnering för elitföreningarna i Sverige. Det var första gången ett Tyresö FF-lag blivit 

inbjuden till turneringen. Tyresö FF P03 kom tvåa i gruppspelet efter att ha vunnit mot Forward, 

Degerfors och förlorat en jämn match mot AIK Akademi.  

 

Inför 2019   

Planeringen av säsong 2019 inleddes med att dela in gruppens 48 spelare i U/P-trupp på samma 

sätt som föregående år.  

Ett nytt och förhoppningsvis långsiktigt samarbete inleddes med Hanvikens SK för P-

verksamheten då båda P-truppstränarna slutade efter säsong 2018 och ingen ny tränare hittades.  

 

U16 består inför säsong 2019 av 33 spelare och sju tränare där Christer Fursth är ny huvudtränare. 

Richard Fredriksson är ny headcoach och Per Altihini har fortsatt ansvar för fysträningen. Christer 

Ek fortsätter som målvaktstränare. Utöver dessa fyra har vi James Ek, Cecilia Onn och Jan 

Berglund på tränarsidan. Ny lagledare är Mats Holmgren.  

 

U16 är anmälda till två serier, U16 Nationell och U16 kval U17. Målsättningen är att klara kvalet till 

U17 nationell nästa år. 

Säsongens höjdpunkt kommer troligen bli sommarens Gothia Cup där vi har två lag anmälda till. 

Fokus under säsong 2019 kommer fortsatta vara att utveckla spelarna till att kunna ha ett större 

bollinnehav under matcherna för att komplettera lagets stora styrka, omställningsspel. 
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P06 
Truppen 

I slutet på 2017 gick Fårdala/Öringe och Strand/Brevik P-06 samman och blev ett lag så 2018 har 

varit ett spännande och roligt år med gamla och nya bekantskaper. Truppantalet har varierat 

mellan 40 och 50 killar. En del har lämnat oss för att satsa på andra idrotter eller intressen, men 

glädjande är att vi har haft många återvändare som lämnade oss under några år men som nu är 

tillbaka. Vi välkomnar även våra nytillskott som både kommer från andra klubbar eller som är 

nyinflyttade i kommunen. I dagsläget har vi 49 aktiva spelare.  

 

Ledare 

Ett par av våra tränare har valt att lämna ledarstaben i P-06 och gå vidare. Vi tackar Jimi Törnberg 

och Per Tunell varmt för ert engagemang genom åren. Vi kan även passa på välkomna ett par nya 

engagerade tränare i truppen Tomas Carlséus och Thomas Nyström och det tackar vi för. Aktiva i 

ledarstaben nu är:  

Tränare: Jonas Rönngren, Fredrik Svensson, Theresa Millqvist, Tomas Carlséus, Göran Karlsfelt, 

Niclas ”Nille” Berggren, Andreas ”Släggan” Nanninis, Thomas Nyström (målvaktstränare) samt 

Milan Brodsky (fystränare och materialansvarig). Lagledare: Marie Wiklund. Föräldragruppen: 

Sara Heppling Trygg (ansvarig), Lena Lindblad (sponsorkontakt) Sara Widell, Olive Adolfsson, 

Angela Berg samt Mathias Wiklund (även fystränare). Kassör: Stefan Ohlsson Nilsson. 

 

Målet för 2018 var att jobba med sammanslagningen av hela P-06 kullen. Att få våra killar att 

behålla intresset för fotboll och Tyresö FF som klubb. Att engagera våra spelare, stödja individuell 

utveckling och jobba för god laganda. Både hitta och behålla glädjen med fotboll.  
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Träningsupplägg 

Vi har under säsongen använt oss av Supercoach-appen för träningsupplägg. Vi använder appen 

som bas och kompletterar med egna övningar. Stort fokus ligger på passningsspelet. Vi har satsat 

på 2-3 träningstillfällen varje vecka och under vinterhalvåret har killarna fått möjlighet att prova 

på Kick-boxning på Tyresö Fightcenter vid sex tillfällen, väldigt uppskattat av många. Fysträning 

två tillfällen i veckan har hållit killarna igång i väntan på våren och plantider. Vi har med gott 

resultat nivåindelat träningarna för att samtliga spelare skall få ut så mycket för sin egen 

personliga del. I slutet på säsongen har vi även haft individuell målvaktsträning för intresserade 

målvakter med Thomas Nyström. 

 

Serietillhörighet och resultat 

Anmält i Sanktan 2018 hade vi: 

I 9-manna ett svårlag och ett lättlag. 

I 7-manna ett extrasvår-, ett medel- och ett lättlag. Målet då var att ligga kvar så mycket som 

möjligt i 7-manna för mer bollkontakt. Varierande resultat genom säsongen. Vi upplevde 

svårigheter med att nivåerna ibland inte stämde. Tråkigt med stora förluster i vissa grupper, 

främst i lättserien där motståndarlagen i vissa fall borde ha valt att kliva upp till medel för jämnare 

motstånd.  

 

Cupdeltagande och träningsmatcher 

2018 har vi genomfört en hel del träningsmatcher i olika nivåer. Vi åkte iväg på två sommarcuper, 

i juni till Hudik Cup och i augusti till Helsingborg för Eskilscupen. Under hösten spelades Nordic 

Wellness cup i Haninge och som vanligt så avslutade vi 2018 och startade 2019 med ST Cupen.   

 

Mål för kommande säsong 2019 

Våra mål för 2019 är att vi skall stå oss bra i samtliga divisioner vi är anmälda till. 

Vi kommer att spela i division 1, 2, 3 och 4 så att samtliga spelare får möjlighet att spela många 

matcher. Det blir ungefär två matcher varje helg. Önskemål från många spelare har varit just att få 

spela fler matcher kommande år. Vår tanke är att man skall spela på den nivå man ligger på och 

självklart få testa att spela en nivå upp om vi ledare anser att spelaren klarar av det.  

 

Organisation och framtidsutsikter 

Vår organisation kommer som det ser ut nu att vara densamma under 2019. Vi hoppas på att få 

behålla våra tonårskillar i truppen trots utmaningar med åldern som de kommit upp i och andra 

intressen och idrotter som också kräver sin tid. Vi är stolta över våra engagerade killar som i ur 

och skur kommer på träningar och lyssnar och tar in information från tränare och ledare. Från och 

med i år så har vi alltid samling en halvtimme innan träningsstart i omklädningsrum, då vi går 

igenom dagens träning. Vår strävan är att ha många tränare på varje pass så att killarna får den 

fokus som krävs vid varje övning.  

 

Övrigt: 

Föräldragruppen och tränare jobbar aktivt med att få behålla våra tidigare sponsorer samt få in 

nya sponsorer för 2019. Vi planerar att få till aktiviteter utanför fotbollsplanen med våra killar och 
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att göra något kul tillsammans. Vi behöver ordna med spelarkonton för killarna där man kan spara 

försäljningspengar etc. så att vi kan åka på cuper under året. Försäljningsaktiviteter är under 

planering tillsammans med föräldragruppen.  

 

 

P07 Slottet 
Truppen 

Laget har under året bestått av 25 aktiva spelare. Några av dessa har valt att sluta och andra har 

tillkommit under säsongen, så inför säsongen 2019 har vi 19 spelare. En del av de som slutat är vi 

glada att vi kommer återse inom kort, då de valt att byta till andra lag inom Tyresö FF! 

 

Den starka tränarstaben har under året fått förstärkning av Rickard Mostrand och består nu av 8 

ledare. Där ingår även Ali Abida, Bo Wergedahl, Daniel Berggren, Kalle Hoppe, Olle Sjögren, 

Rupert Crabtree och Stefan Possnert. 

 

Målen för säsongen 

Målen för säsongen var att fortsätta utveckla spelarnas intresse och kunskap inom fotbollen. Vi är 

ett gäng glada fotbollsspelare som är väldigt duktiga individuellt, men det finns fortfarande 

mycket att lära i form av t.ex. lagsamarbete och disciplin på träningar. Dessutom viktigt att vi 

fortsätter ha roligt medan vi lär oss fotboll! 
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Träningar och seriespel 

Vi har haft två lag i seriespel under säsongen och har hållit över 80 träningstillfällen, fördelat på 

två träningar i veckan under mars-november och ungefär en träning i veckan under 

inomhussäsongen. Vi har också hunnit med en del träningsmatcher, de flesta mot de andra 

Tyresö-lagen, samt mot Jarlabergs IF. Seriespelet i Sanktan har varit riktigt roligt med mycket bra 

insatser i de flesta matcherna, och med allt bättre spel ju längre säsongen gick. 

 

Cupdeltagande 

Vi har deltagit i Älta Vårcup, Pilsbocupen före sommaren, Annas cup i Haninge efter sommaren 

och var med i Höst7an på Lidingö som avslutning av cupsäsongen ute. Som brukligt avslutades 

året som det ska, med ett lag i ST Cupen! 

 

Målen för kommande säsong 

Vi kommer fortsätta utvecklas som spelare och lag. Vi kommer fila mer både på samarbetet inom 

laget och den individuella träningen, med mer fokus på vad som ska tränas, hur det ska tränas och 

när vi gör det. Vi börjar också känna att det är dags att vässa snabbhet, kondition och styrka för att 

kunna utvecklas vidare. Utöver det vill vi spela ännu fler cuper under året, kanske tom någon av 

de större med övernattning? För att hinna med och lyckas med allt har vi ökat antalet träningar, 

samt omfördelat ansvaret inom ledarstaben för att kunna förbättra planeringen av hela året och 

varje träningstillfälle, men fortfarande med samma övergripande mål; att ha roligt medan vi lär oss 

och utvecklas inom fotbollen. 
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P07 Strand 
Tyresö FF P07 Strand spelade sin fjärde säsong som gemensamt lag 2018. 

 

Säsongen inleddes med inomhusträningar två gånger i veckan, ett pass i stor hall i Wättinge och 

ett pass i lilla Brevikshallen. I slutet av januari deltog laget i Järfälla inomhuscup som spelades i 

Kungsängen. Det blev fem matcher med varierade resultat.  

 

Den långa vintern gjorde att den första utomhusträningen inte genomfördes förrän i början av 

april. Med endast två utomhuspass blev det lite kämpigt i Deli Italia Cup på Källbrinks IP i 

Huddinge, men laget tog nyttig lärdom. 

 

Innan serielunken i S:t Eriks-Cupen startade under andra halvan av april hann vi med en 

träningsturnering som Älta IF bjöd in till. I S:t Eriks-Cupens seriespel deltog vi med två lag, ett i 

lätt serie och ett lag i medelserien.  

 

Nationaldagen firades med att delta i Jarlbergs IF:s nationaldags cup. Fyra matcher inom loppet av 

fem timmar gjorde att det var trötta spelare som vände hem efter en väl genomförd turnering. 

Vårsäsongen avslutades med en klassisk föräldramatch med barnen som segrare. Under 

sommaren var de som var hemma välkomna till Alby för lite löpträning med avslutande bad. 

 

Höstsäsongen startade med spel i 100-års cupen i Strängnäs. Eftersom cupen spelades i ett distrikt 

som hade infört de nya nationella spelformerna fick vi pröva på de nya regler och bestämmelser 

som kommer i Stockholm 2019.  
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Under hösten blev höjdpunkten när vi blev framlottade att spela en match på Tele2 Arena under 

S:t Eriks-Cupens dag som arrangerades av Stockholms FF. Älvsjö AIK stod för motståndet i en 

match som slutade 3-3. Efter att de sista matcherna spelats i S:t Eriks-Cupen den 30 september 

avgjordes årets andra föräldramatch drygt två veckor senare, den här gången var det föräldrarna 

som bärgade segern i Strandcupen som vandringspokalen heter. I samband med matchen 

tackade tränaren Jonny Mattes för sig efter att ha varit tränare sedan starten i fotbollsskolan, då 

nytt jobb kräver mer tid samt att sonen har gjort ett uppehåll på grund av skada hade beslutet 

mognat fram.  

 

Fram till ST-cupen bedrevs träningen en gång i veckan på Tyresö skolans plan fram till att vädret 

satte stopp för utomhusspel, då gick vi in i lilla Brevikshallen. ST-Cupen satte punkt för ett år som 

har bestått av både segrar och förluster, men framförallt har spelarna utvecklats både på och vid 

sidan av planen. 

 

Träningsgruppen har bestått av 17-20 barn som har förkovrat sig i det gröna fältets schack.  

 

Säsongen 2019 kommer truppen att spela i S:t Eriks-Cupen med två lag. Vid behov kommer vi att 

samarbeta med Slottet- och Breviks-lagen. Utöver spel i Sanktan kommer vi att delta i ett par cuper 

varav en blir lagets första övernattnings-cup, då vi är anmälda till Roslagscupen.   

 

Målet för nästa säsong är att spelarna ska fortsätta att lära sig spela fotboll, men framförallt ha kul 

tillsammans. 

 

Linda Sandberg, Jonas Lilja, Jonny Mattes och Johan Wallberg ledare för Tyresö FF P07 Strand. 

 



31 

 

P08 Krusboda Fårdala 

 

Storlek på truppen och förändringar i truppen under säsongen 

Vi var 17 spelare under 2018. Några slutade på vintern och nya kom till våren. De nya spelarna har 

kom in fint i laget och verkade trivas. Vi hade en trupp där nästan alla deltog på träningarna och 

matcher. Våra spelare är väldigt sällan sura på varandra under matcher och tar förluster på ett 

föredömligt sätt.  

 

Vilka har varit ledare 

Pia Kaufmann, Hans-Olov Mattsson, Richard Wiregård, David Westius, Susan Strömbäck och Lucas 

Robertson har varit tränare under året. Patrik Strömbäck har varit kassör.  

 

Målen för säsongen 

Vi har naturligtvis försökt utveckla spelarna individuellt och som lag. Vi har speciellt jobbat med 

fokus, energi, rörlighet, positionsspel och tuffhet i närkamper. Att få spelarna att tänka på vad de 

vill göra med bollen istället för att bara tjonga iväg den är också något vi pratat mycket om. 

Spelarna och laget har utvecklats mycket bra under året.  
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Träningsupplägg 

Inomhusträningar i gymnasiets hall under vintern. Fokus på teknik och bollkontakt. Två 

träningspass på Nyboda på måndagar och onsdagar på vår och höst. Det har gått bra även om vi 

ofta får be spontanspelande allmänhet att flytta på sig vilket inte känns så bra. Vi spelade också 

träningsmatcher med ett Hammarbylag och vår vänner i centrumlaget. Träningarna har byggts 

upp med en liknande struktur med uppvärmning, bollkontakt, passningsövningar och så lite olika 

träningar som ofta återkommit. Vi har inspirerats av övningar från ledarutbildningar, Supercoach-

appen och andra lags övningar. Normalt har träningarna bestått av 2/3 övning och 1/3 tvåmål. 

Under matcherna blåser vi av spelet ibland, fryser positionerna och pratar om situationen. En 

utmaning för oss har varit att få spelarna att fokusera och göra sitt bästa på träningarna. Några av 

våra spelare har ibland svårt med fokus och motivation på träningarna vilket kan smitta av sig på 

andra spelare. Som tränare är det en utmaning att vara tydlig och bestämd men också att vara 

inkluderande och kunna anpassa upplägget till barn med vissa svårigheter. Vi har haft 

individuella utvecklingssamtal med samtliga spelare och även korta gruppsamtal. Trots allt har 

våra spelare mognat mycket under året.    

 

Serietillhörighet och resultat 

Vi deltog med ett lag i S:t Erikscupen nivå lätt för pojkar födda 08. Det var en perfekt nivå för vårt 

lag det här året. Vi spelade nästan bara jämna bra matcher genom hela serien och eftersom vi inte 

mötte för svårt motstånd fick våra spelare tid med bollen. Vi tränare upplevde en stor skillnad på 

hur spelarna presterade under året och spelet blev bättre och bättre. Vår trupp var egentligen lite 

för stor för bara ett lag men vi upplevde att vi skulle varit lite för få för två lag i cupen. Med tanke 

på att vi bara hade ett lag kunde vi byta många spelare vilket gjorde att vi alltid hade pigga 

spelare på plan. Till Sanktan 2019 kommer vi anmäla två lag och då kommer spelarnas kondition 

att testas mer. 

 

Cupdeltagande 

Vi deltog i Saltiscupen i april som uppvärmning för Sanktan. I början av sommaren åkte vi till 

Rimbocupen 16-17 juni som var vår första cup med övernattning. Vi hade strålande väder och allt 

funkade bra. I oktober deltog vi på Tyresö höstcup, där vårt lag gjorde riktigt bra ifrån sig mot 

bitvis mycket svårt motstånd. Vi åkte ut till Nacka på Järlacupen i november och gjorde flera bra 

matcher där. Fotbollsåret avslutades med ST-cupen i december där vi deltog med två lag.  

 

Målen för kommande säsong 

Vi har anmält två lag till Sanktan. Ett lätt och ett medel. Vi kommer kalla spelarna till båda lagen. 

Vi kommer behöva jobba med konditionen för att orka de längre matcherna med tre perioder. 

Lekfulla fysikövningar kommer inleda träningarna. Vi ska försöka utveckla samspelet på plan och 

få till ett bättre positions- och passningsspel. Viktigt är att försöka få spelarna att ha roligt och vilja 

fortsätta. Det är tyvärr vanligt att barn slutar med sin idrott i elva års åldern, vi hoppas våra 

spelare vill hålla på längre. Vi ska genomföra en rad cuper bland annat Roslagscupen med två 

övernattningar och försöka få till fler träningsmatcher.  
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Organisation och framtidsutsikter 

Det ser ut som att vi har en stabil tränarstab inför året. Vi fungerar bra ihop, har roligt och drar åt 

samma håll. Det mest avgörande för 2019 är att vi och barnen ska tycka att det är kul med 

träningar och matcher och att barnen vill fortsätta med fotbollen.  

 

P09 Krusboda/Öringe 

 

Truppen 2018 

Vi var 31 aktiva spelare. Många nya i gruppen då många av de som tidigare spelat i Centrum 

gruppen kom tillbaka och började träna med oss. 

 

Ledare 2018 

Johnny Jansson tränare, Ingemar Georgsson  tränare, Carl Florin, Thomas S 

 



34 

 

Träningsupplägg 2018 

Vi har haft träning 2 gång i veckan Vid Nyboda skola. Vi övade på passningar, tekniker, 

lagsammanhållning varvat med spel och lek. Träningsnärvaron har varit bra! Och det har varit 

fantastiskt att se utvecklingen hos killarna under året 2018. 

 

Cupdeltagande 2018 

Älta cupen. Mini tiger cup, Reymers höstcup, ST-Cupen. samt höstcupen på Tyresövallen. 

 

Målet för kommande säsong 

Framförallt att fortsätta ha roligt!! Och det ska vara kul att komma på träningarna och att vara med 

och spela matcher. 2 st träningar i veckan på Tyresövallen. Vi ska jobba med hur man är en bra 

lagkamrat och hitta lagkänslan. När det gäller träningen så kommer vi att arbeta med försvar och 

positionsspel, hitta ytor, passningsspel samt förbereda för 7 manna spel. Vi ska försöka hinna med 

lite träningsmatcher innan St-Erikscupen drar igång. 

 

Organisation och Framtidsutsikter 

Behöver få in fler föräldrar som hjälper till med laget. 

3 lag i St-Erikscupen.  

3 tränare 2019 

 

Vi hoppas utveckla och motivera spelarna så dom har kul och tycker det är skoj med fotboll! 
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P10 Strand/Brevik 
Truppen 2018  

Vi har under året varit 52 registrerade spelare, som mest på träningarna under våren var det ca 30 

spelare. Men vanligtvis någonstans mellan 24–28 spelare på måndagar och onsdagar. Under 

hösten och inför nästa säsong så har ett antal killar valt att pausa eller sluta med fotbollen men 

några har även tillkommit.  

 

Ledare 2018  

Vi har under året till och från varit många ledare. Några har valt att avsluta sitt engagemang under 

året då deras söner valt att pausa från fotbollen.  

Daniel Tholerus, David Andersson, Lars Utter, Mattias Linnér Ervalahti, Mattias Skoog, Mikael 

Olsson, Tor Briseid, Örjan Gribbe, Jan Edvinsson, Ingmar Vickberg, Fanny Deckner 

Ledare som slutat under året är Johan Kusoffsky, Lars Adolfsson, Fredrik Åsvik 

Ledare som tillkommit under året är Fanny Deckner, Ingmar Vickberg, Jan Edvinsson   

 

Mål säsongen 2018 

- Att alla spelare/killar ska känna sig sedda och tycka det är roligt att spela fotboll. 

- Försätta utveckla lagkänslan och sätta en väl fungerande organisation och struktur kring laget.  

- Utveckla spelarnas grundteknik  

- Utöka antal träningar 

- Spela fler matcher 

- Utveckla spelförståelse 
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Träningsupplägg  

Vi har under året genomfört ca 55st träningar. Upplägget har varit tagit ur supercoach blandat 

med andra övningar, fokus har varit teknikövningar och spelövningar samt matchspel. Vi har även 

under hösten anordnat flertalet matchtillfällen mot andra klubbar som extra matchträning.  

 

Serietillhörighet och resultat 

Vi deltag i Sanktan med 4st fasta lag som bestod av 9–10 killar per lag. Resultaten har överlag varit 

bra och indelning av killarna i 4 jämna lag blev bra.    

 

Cupdeltagande  

Vi har deltagit i 6st cuper under säsongen 

- Tyresö Vårcup 14/4 

- Nationaldagscupen 6/6 (Som vi själva arrangerade med ca 20 deltagande lag) 

- Cup Tyresövallen 19/8 

- Tyresö Höstcup 13/10 

- Hägerstenscupen 21/10 

- St Cupen 

 

Mål för kommande säsong 2019 

- Att alla spelare/killar ska känna sig sedda och tycka det är roligt att spela fotboll. 

- Försätta utveckla lagkänslan och sätta en väl fungerande organisation och struktur kring laget.  

- Utveckla spelarnas grundteknik  

- Utöka antal träningar 

- Spela fler matcher 

- Utveckla spelförståelse 

 

Organisation och framtidsutsikter  

Inför säsongen 2019 kommer vi ha 4 fasta lag i Sanktan som även delvis kommer att hålla ihop 

under träning. Viktigt under säsongen 2019 kommer vara att vi försätter ha ledare/tränare som 

kan och vill delta under träningar och matcher för att laget skall utvecklas och ta steg framåt. 

Vi har planer på att åka på vårt första träningsläger samt vi kommer arrangera cup på 

nationaldagen igen.  
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Här nedan kan du se lagbilder på övriga lag i Tyresö FF ungdomsverksamhet och som deltagit i 

träningsverksamhet, seriespel och turneringar. 
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Slutord 
Styrelsen vill tacka alla de som i olika funktioner medverkat till att föreningens verksamhet under 

2018 varit framgångsrik. Utan det omfattande ideella arbete som bedrivs i Tyresö FF är det inte 

möjligt att ge de cirka 1500 Tyresöungdomar som deltar i vår verksamhet möjlighet att spela 

fotboll. Tack alla Ni och välkomna att vara med i verksamheten 2019. 

 

Tyresö 2019-06-01 

 

  

 

Christer Themnér  Thomas Nyhlén 

 

 

 

 Stefan Osmund  Lena Lindqvist 

 

 

 

Philipe Njoo 

 

 


