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Tyresö FF har genomfört sitt fyrtionionde 

verksamhetsår. 
 

Styrelsen 

Tyresö FF:s styrelse har under 2020 haft följande 

sammansättning; 

 

Ordförande  Stefan Osmund 

Ledamöter  Thomas Nyhlén 

 Caroline Persson 

 Lena Lindqvist 

 Anders Frigren 

Suppleant  Lovisa Frigren 

 

Revisorer  Jenny Nordin 

 Bo Furugård 

 

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda 

sammanträden. 

 

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. 

 

Coronapandemin  

Pandemins kraft tog fotbollssverige på sängen. Det 

har blivit många restriktioner, uppskjutna 

seriestarter, publikförbud och andra åtgärder som 

satt käppar i hjulet för vår planerade verksamhet och 

som har gjort att mycket av ambitionen att med kraft 

fortsätta bedriva och utveckla vår verksamhet fått 

skjutas på framtiden. Hela tiden har det funnits 

förhoppningar om att alla restriktioner ska gälla 

under begränsad tid, och att vi snart ska kunna 

återgå till en så kallad normalitet, men vi vet alla att 

vi fortsätter befinna oss i pandemins grepp och att 

den närmaste framtiden fortfarande är oviss 

beträffande vår verksamhet. 

 

Kommentarer till föreningens idrottsliga 

verksamhet 

Föreningens sportsliga frågor samlades till 

verksamhetsåret 2020 i en ny ordning under 

benämningen Sportgruppen. Till att leda de 

sportsliga frågorna anställdes 1 januari Jeppe 

Mauritzson som fick i uppdrag att utifrån föreningens 

riktlinjer och värderingar arbeta fram en gemensam 

syn bland föreningens ledare och spelare på hur 

verksamheten ska bedrivas och trots svårigheterna 

som pandemin inneburit vad beträffar fysiska möten 

har arbetet under 2020 inneburit 

 

Under 2020 har Tyresö FF haft en omfattande 

verksamhet med 81 lag anmälda till seriespel. 

 

 

Cupmästare x 3 

2020 gjorde Tyresö FF något som ingen annan 

klubb i Stockholm lyckats med tidigare då tre av 

våra lag vann disktriktsturneringen. Damlaget 

vann föreningens sjätte inteckning i Victoria 

Cup när man finalslog Stuvsta IF efter 

straffläggning och med Jennifer Bakai som stor 

hjältinna. Det var tredje titeln i rad och den 

fjärde på fem år. Herrlaget vann Stockholm Cup 

när man i en rafflande match med Isak 

Holmberg som stor hjälte slog FC Stockholm 

Internazionale på ett regntungt Zinkensdamm 

och på hemmaplan vann våra herrjuniorer 

finalmatchen mot Bele Barkarby. 

 

Damlaget gjorde sitt fjärde år i division I och var 

snubblande nära att vinna serien. Bara ett lag 

hamnade över damlaget när serien var 

färdigspelad. Herrlaget, som gjorde sin andra 

säsong i division II och nu med ny tränare 

klarade sin målsättning att hänga kvar i division 

II med bravur, länge var laget med i jakten om 

seriesegern och slutade på en fjärde plats till 

slut. 

 

Talangutveckling 

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 2020. 

 

Under året har vi haft fortsatt god representation 

i stads- och landslag på ungdomsnivå. Genom 

långsiktigt tänkande och våra ledares insatser 

arbetar vi ständigt för att anpassa verksamheten 

så att spelare får bästa förutsättningar att 

behålla sin status i stads- och landslag och att än 

fler får förutsättningar att nå sin fulla potential i 

sitt fotbollsutövande. 

 

 

Medlemsantal 

Under 2020 har föreningen haft totalt 1 499 

medlemmar varav 1 245 aktiva spelare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Ekonomi 

När bokslutet för 2014 var klart redovisade 

föreningen ett negativt eget kapital om 1,6 MSEK. I 

samband med det beslutades om en 6- årsstrategi 

för att vid utgången av 2020 ha uppnått ett positivt 

eget kapital igen.  

 

Redan när vi summerade 2019 års verksamhet kunde 

vi konstatera att styrelsens och övriga 

verksamhetsdelars fokuserade ekonomiska arbete 

gjorde att vi redan då hade skapat förutsättningar för 

att lägga underskott bakom oss och istället satsa på 

att lägga fullt fokus på att fortsätta arbetet med att 

utveckla en modern och attraktiv förening med 

fler utövare. 

 

Pandemin kom dock i vägen och har inte gett oss 

möjligheten att verka fritt i fråga om 

föreningsutveckling då fokus helt legat på att hålla 

verksamheten flytande.  

 

Trots att vi tvingats ställa in mängder med aktiviteter 

och därmed tappat mycket av de planerade 

intäkterna har föreningen, genom stort 

ansvarstagande från organisationen och statliga 

bidrag, kunnat hålla ekonomin i någorlunda balans. 

Ett underskott om -128 tkr redovisas i 

årsredovisningen men trots det går vi in i 

verksamhetsåret 2021 med ett fortsatt positivt eget 

kapital om 16 tkr (f.å 184 tkr). 

 

 

 

 

Kansliet 

Föreningens kansli har till uppgift att serva 

föreningens lag, kommittéer, medlemmar och 

styrelse. På kansliet har Robert Frinell, Jeppe 

Mauritzson, Kenneth Johansson, Gunilla Levin, 

Niclas Thomasson och Mattias Andersson utgjort 

personalstyrkan.  

 

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. 

 

Jeppe Mauritzson har var ansvarig för 

föreningens sportsliga frågor och drivit 

processen med att skapa vår nya sportsliga 

organisation. 

 

Vårt populära Idrottsfritids har letts av Mattias 

Andersson och Niclas Thomasson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
  



  

Tyresövallen och nya verksamhetsytor 

Det fortsatta bygget av en ny ishall har inneburit utmaningar i vår verksamhet. Fortfarande har ”c-

planen” inte ersatts med en ny yta och ytan som vi använt drygt 1500 timmar varje år är svårt saknad. 

Förhoppningsvis kommer den att byggas 2021. Under året har vi försökt göra oss hemmastadda i de 

tillfälliga lokaler som kommunen ordnat efter att ishallsbygget krävde att man rev vårt klubbhus. 

Omläggning av Tyresövallens båda 11-mannaplaner samt Nyboda skolas bollplan har varit viktiga 

åtgärder då samtliga ytor var helt uttjänta och resultatet på framför allt Tyresövallen har varit enormt 

uppskattat. På Nyboda har kommunen satsat på en miljövänligt alternativ utan granulat och framtiden 

får utvisa hur det kommer att fungera.  

 

Stora delar av den verksamhet som bedrivs vid sidan av planen har pausats under större delen av året 

på grund av pandemin. T ex var serveringen öppen en dag och bara ett fåtal möten och utbildningar 

har hållits i våra lokaler. 

 

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 som förlängts över perioden 2020-2021. Med oförminskad styrka kommer 

arbetet med att utveckla föreningen och våra värderingar att fortsätta. 

 

 
Arbetet med att säkerställa att vår verksamhet bedrivs 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 2020 har fokus för värdegrundsarbetet varit att skapa en ny arbetsgrupp 

med bredare förankring i verksamheten och fokus kommer ligga på att modernisera våra riktlinjer. 

 

 

 

 

 

  



  

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 har fortsatt skapat en situation som inneburit att vi 

totalt sett fått tillgång till färre utbildningsplatser för våra verksamhetsledare än tidigare. Trots 

svårigheterna har våra ledare deltagit på utbildningar såväl i egen som i förbundets regi. 

 

 

Idrottslyftet 

Tyresö FF har även under 2019 deltagit i det samarbetsprojekt mellan RF och regeringen som går 

under namnet ”Idrottslyftet”. Arbetet sker genom samarbeten med Stockholmsidrotten och Stockholms 

Fotbollförbund och resulterar i satsningar utöver ordinarie verksamhet så som utbildningar och 

aktiviteter. 

 

 

Arrangemang 

 
 

 

 

 

Arrangemanget var planerat att genomföras 

under Kristi himmelfärdshelgen men blev 

inställt på grund av pandemin. 

 

Sedan 2009 har vi på hösten arrangerat 

turneringar på Tyresövallen för de yngsta 

pojkarna och flickorna men även denna 

aktivitet ställdes in på grund av pandemin. 

 

. 

 

 
 



  

 
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. 

 

2020 skulle vara fyrtionde gången utan avbrott som ST Cupen arrangerades men trots att vi länge 

försökte invänta en positiv utveckling av pandemin så stod det under hösten klart att vi inte skulle 

kunna genomföra arrangemanget. 

 

 

 

Fotbollscamper  

Sedan många år har vi anordnat läger på 

skolloven för fotbollssugna spelare. På grund 

av pandemin har denna verksamhet tvingats  

anpassas för att möta de gällande 

restriktionerna och flera aktiviteter har ställts 

in helt. 

 



  

  
 

2020 hade Idrottsfritids ett snitt på 30 barn per 

månad inskrivna med en könsfördelning på 

10/90 (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.  

 

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 delvis kunnat utnyttja Forellhallen. 

 

Vi har under året bott in oss i de tillfälliga lokalerna som gjordes tillgängliga när vårt tidigare klubbhus 

revs och trots små ytor har deltagarna funnit sig tillrätta här. Vi har fortsatt med våra populära utflykter 

och till exempel var vi i Romme Alpin, vi besökte äventyrsbad, badade i Medley simhall, där 

simträning ingår vid varje tillfälle. Tyresö Sportcenter besöktes där vi spelade badminton för det mesta 

men även landcurling. Vi besökte Tyresö Bowlingpalaz och Alec´s Golf där vi slagit ut från rangen samt 

spelat mini-golf. 

 

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. 

 

  

 

Fotbollsverksamheten 
Tyresö FF bedriver en stor verksamhet med spelare från 5 år och äldre och för både tjejer och killar. 

Vår geografiska placering gör vårt samhälle unikt på det viset att de flesta Tyresöbor stannar i 

kommunen på sin fritid och därför har föreningslivet ett stort ansvar för att erbjuda så många som 

möjligt en verksamhet att vara en del av. 

 

De största delarna av vår verksamhet bygger på ideella insatser från nära anhöriga till de barn och 

ungdomar som utgör vår verksamhet, de närmare 300 ledarna i Tyresö FF och deras insats är en 

förutsättning för att verksamheten ska finnas och samtliga förtjänar allas vår största uppskattning och 

respekt. 

 

Tyresö FF har en lång tradition av att skapa bra förutsättningar för att erbjuda de aktiva en attraktiv 

seniorverksamhet som spelarna kan ta sikte på i sin strävan att utvecklas inom fotbollen. Våra 

seniorlag är steg på vägen när siktar på utmaningar som är större än vad den lokala fotbollen kan 

erbjuda varje individ. Ett bra exempel är Frida Thörnqvist som efter säsongen 2019 valt att fortsätta sin 

karriär i Hammarby IF i Elitettan och som vi önskar lycka till! 

 

Sedan många år bedrivs seniorverksamheterna under förutsättningarna att 7 av 10 spelare i trupperna 

ska vara fostrade i Tyresö FF. I stort lever både dam- och herrlaget upp till detta under 2019 och 

kombinationen av unga, ambitiösa Tyresöungdomar tillsammans med äldre spelare med erfarenhet 

och ledaregenskaper skapar förutsättningar för en fantastisk miljö att utvecklas i. Det finns väldigt få 

exempel på andra föreningar som kan redovisa liknande siffror i andelen egenfostrade spelare med 

sina representationslag så högt upp i seriespel även när man jämför med föreningar i hela landet. 

 

På de följande sidorna kan du läsa både korta och långa beskrivningar av verksamhetsåret 2019 från 

några av våra 40 olika grupper i Tyresö FF. 

 



  

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. 

De yngsta barnen i vår verksamhet är 5 år och vår fotbollsskola vänder sig till alla barn i kommunen 

mellan 5 och 7 år. 2020  deltog 260 barn i denna verksamhet som tränat en gång per vecka under 

ordinarie säsong. Ingen aktiv rekrytering gjordes för att locka nya spelare till verksamheten pga 

pandemin, ändå var antalet deltagare så stort. 
 

Gåfotboll 
Verksamheten har på grund av pandemin varit inställd hela 

året. 

 



  

Seniorlagen 

Damlaget 
Kontinuitet har varit nyckelordet för vårt damlag under flera år. Kombinationen av våra unga, duktiga 

och talangfulla unga spelare med äldre spelare som med sin rutin delar med sig av kunskap och 

trygghet har varit ett recept för framgång.  

 

2020 blev inte riktigt som det var tänkt. När pandemin satte klorna i hela samhället så fick stora delar 

av verksamheten planeras om och när serien väl satte igång precis innan semestern var känslan att 

tidernas längsta försäsong hade genomgåtts. Några träningsmatcher hanns med innan myndigheterna 

drog i handbromsen och var ett kvitto på att laget var väl förberedda inför den ordinarie 

säsongsstarten. 

 

Beslut som betydde seriestart i mitten av juni och en enkelserie gav ändå visst hopp om en ganska 

normal säsong ändå. Två matcher spelades innan semester och gav två segrar. En ynka 

uddamålsförlust mot Smedby och tappade poäng mot toppkonkurrenten Norrköping gjorde att laget 

till slut missade seriesegern med minsta möjliga marginal.  

 

Kvar fanns då Victoria Cup. Tyresö FF har de senaste åren gjort sig kända som cupgenier då man 

vunnit tre av de fyra senaste åren. Nu var det chans till tredje raka titeln och en kylig oktoberkväll var 

det så dags för ännu en final vilket i sig var en bragd. 

 

En alldeles för spännande match fick avgöras via straffsparkstävling och en av lagets riktiga trotjänare, 

Jennifer ”Jempa” Bakai, spelade en helt avgörande roll när hon rädda tre av motståndarna Stuvstas 

straffar. Tredje raka titeln i Victoria Cup var ett faktum. 

 

När vi summerar säsongen 2020 för vårt damlag så glömmer vi allt vad pandemi heter och konstaterar 

att laget fortsätter att leverera fantastiska prestationer och resultaten överträffar förväntningarna varje 

år. 

 

Med säsongen 2020 tackar vi även ledarstaben med Victoria Sandell i spetsen och önskar dem lycka 

till i framtiden med nya uppdrag. Inför 2021 kommer Robin Carlén att ta över rodret och det ska bli 

spännande att följa lagets utveckling med Robin som tränare. 



  

 

Herrlaget 

Efter att ha hamnat på en 10:e plats vårt första 

år i division II sedan mitten på 90-talet så såg 

vi verkligen fram emot säsongen 2020. Janne 

Eriksson, huvudansvarig tränare, valde att 

kliva av sitt uppdrag och jobbet att hitta en ny 

var inget lätt jobb men till slut och med hjälp 

av styrelsen så hamnade vårt val på Jeppe 

Mauritzson, tidigare verksam i många av 

Stockholms akademiföreningar på 

ungdomsnivå och de senaste två åren som 

huvudtränare för Piteås herrlag.  

 

Division II-spel även säsongen 2020 och med 

ny huvudtränare, truppen intakt, ett 

spännande år verkligen. 

 

Vår försäsong såg ut enligt följande, 4 

fotbollspass per vecka på den otroligt viktiga 

uppvärmda planen på Tyresövallen. 

 

 
 

Träningsmatcher startade upp första veckan i februari men pandemin slog till redan i mars och satte 

tyvärr stopp för fler träningsmatcher ganska tidigt. 

 

Nu såg vi fram att få åka iväg till värmen i Turkiet istället och en vecka var bokat men dagen för avresa 

så blev vi tvungna att ställa in denna efterlängtade resa, allt på grund av pandemin. Istället blev det en 

otroligt lång försäsong med olika datum för uppstart och till slut kom beskedet om start i juni och att 

serien spelas med enkla möten. 

 

Truppen har bestått av 24-26 spelare, ledare under året har varit Claes Brikell och Jeppe Mauritzson 

som tränare, Mattias Moro målvaktstränare, Ola Karhem kiropraktor, Kenta Johansson lagledare och 

sedan allas våran Roffe Solem som tillsammans med sin fru Marina Solem varit materialförvaltare. En 

annan viktig kugge som alltid har vi i Anton Solem som har hoppat in lite här och där men framför allt 

varit tryggheten när det gäller speakerjobbet på våra hemmamatcher. 

 

Seriespelet startade upp i juni med 2 omgångar, vinst i bägge, en härlig start men sedan uppehåll, ja 

en väldigt märklig säsong. 

 

Fortsatt spel i augusti och laget fortsätter att ta poäng, helt plötsligt var vi uppe och nosade på 

serieledning, tyvärr tappar vi allt när det var dags att möta Visby/Gute hemma, ledning med 1-0 i 

första halvlek men 2 insläppta i andra av ett vilt kämpande Gute gjorde att vi aldrig riktigt kom ifatt. 

Parallellt med seriespelet avverkade vi matcher i Stockholm Cup och i slutet av oktober stod vi i final 

mot FC Stockholm. Matchen skulle egentligen spelats på anrika Stockholms Stadion men vädret satte 

tyvärr stopp för det, ny spelarena blev Zinken. En magisk avslutning på en underlig säsong, vinst med 

2-0 och ytterligare en inteckning i Stockholm Cup-bucklan samt en 4:e plats i division II Södra 

Svealand. Årets höjdpunkt, vinsten i Stockholm Cup, vilken underbar match och kul att ha fått följa vår 

unga målvakt Isak Holmbergs (född 2003) resa, han fick förtroendet att stå varje match, så även finalen 

och det gjorde han med bravur.   

 

Jag vill avsluta med några ord om hur stolt jag är av att ha varit en del av detta gäng, att under denna 

säsong hålla modet uppe, träna på och verkligen hålla ut med tanke på pandemins påverkan, 

imponerande av alla inblandade. 

 



  

Nu ser vi fram emot säsongen 2021 och att denna pandemi får ett slut så att alla idrotter kan 

genomföras på ett naturligt sätt.      

 
Detta har hänt i några av våra ungdomslag 

 

Flickor födda 2008 
F08 bestod under säsongen 2020 av ca 30 spelare. Några slutade men ungefär lika många 

tillkom och vi avslutade 2020 med 30 tjejer i truppen. Det har varit tio stycken ledare: 

Andreas Kassström, Bengt Forssman, Elin Johansson, Fredrik Blom, Jonas Borgman, Lars 

Sörhus, Mattias Strand, Melker Sundman, Patrik Mattsson och Toni Ingman. Under hösten 

slutade Mattias och Toni men Tobias Berglund anslöt i november. 

 

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 tre gånger per vecka.  

 

I St:Erikscupen deltog vi med 3 lag men pga pandemin fick vi ställa in majoriteten av de 

planer som fanns på cup-spel, lagaktiviteter och övernattningsresor även om det under 

oktober gick att under en helg spela cup i Djursholm och Hjorthagen. Vi var anmälda till 

futsal-seriespel men hela säsongen ställdes in. 

 

Mål för 2021 är att ha en attraktiv och kul verksamhet som gör att tjejerna väljer att fortsätta 

med fotboll samt att de utvecklar individuellt kunnande utifrån individuella mål. Vi siktar 

också på att göra första målet i minst hälften av alla matcher samt på att göra minst 3 mål i 

snitt per match.   

 

Vi kommer under 2021 att delta i St:Erikscupen (9-mot-9) med 2 lag och så planerar vi att i 

den mån det tillåts spela träningsmatcher och cuper. Vi är anmälda med två lag till cupen 

winning ground i Linköping i början av augusti. 



  

 

 

Flickor födda 2010 
Under utesäsongen så har vi haft lite drygt 25 tjejer i truppen.  

 
Pandemin har lett till begränsningar men när möjligt funnits har vi försökt bedriva eller 

främja organiserad eller spontan aktivitet. Vi har genomfört sociala aktiviteter för att ge 

tjejerna ett sammanhang och att bygga vidare på lagkänslan. 

 
Vi har tränat tre gånger per vecka under större delen av fotbollssäsongen. Vi har arbetat 

mycket med att skapa glädjefyllda träningar men likväl bibehålla fokus och disciplin för att 

kunna utveckla gruppen och individen till ETT lag. 

 
Ledarna har varit 6 st under året, Adnan Butt, Anders Grahn, Fredrik Benson, Stefan Nyberg, 

Thomas Nilsson och Tony Nilsson. 

 
Vi deltog i St:Erikscupen (första året 7-mot-7) med 2 lag och det kunde genomföras efter de 

restriktioner som fanns. Vi haft ett bra utfall med framgångar på och utanför planen, vi har 

arbetat mycket med lagkänsla och att arbeta som en enhet på såväl som utanför planen. 

 
Tjejerna har visat med tydlighet att “tillsammans är jag stark”. 

 
Vi hade hoppats på att kunna genomföra flera cuper och träningsläger under året men nästan 

samtliga tillställningar har ställts in. F10 deltog dock på ICA Supermarket Cup i Bro vilket var 

ett mycket omtyckt väl arrangerat och genomfört event samt Farsta Cupen. 

 
Vår målsättning har sedan fotbollsskolan varit att alla ska utvecklas och trivas som 

fotbollsspelare, i laget och tillsammans med varandra och med 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. 

 
Vi har organiserat om ledargruppen lite under året och årets avsaknad av vissa event gav 

dessutom utrymme för vidareutbildning för flera av oss ledare via digitala plattformar.  



  

 
Vi har även 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. Men framför allt vill vi att våra 

tjejer, deras barn, är trygga i F10 gemenskapen. 

 

Herrjuniorer U18  
Inför säsongen 2020 slogs delar av föregående säsongs U17 och U16 ihop och U18 bildades. 

Laget bestod av 20 spelare födda 2002-2004 och deltog i ST-Cupen samt P18 kval till P19.  

 

ST-CUPEN 

I ST-Cupen ställde U18 upp i två klasser. Två lag i P17 samt ett lag i P17 SM. I P17 klassen 

möttes de båda lagen i final, guld och silverpeng till Tyresö FF med andra ord. 

I SM-klassen tog resan slut i slutspelet och en hedersam tredjeplats noterats på meritkontot.  

 

P18 kval till P19 

Säsongens stora målsättning var att kvalicifera sig för P19 säsongen 2021. Vad som skulle 

krävas tabellmässigt var oklart inför seriestarten. En säsong som gick såväl upp som ned 

prestationsmässigt kunde dock slutligen krönas med säkrat avancemang till den regionala 

P19-serien 

 

Trupp och ledare 

Truppen bestod under 2020 av 20 spelare inom ålderspannet 2002-2004. Majoriteten av 

spelarna fick känna på spel och träning med U19 under året och var högst bidragande i U19s 

seger i Junior-DM. En handfull spelare fick även känna på hetluften i Tyresö FFs seniorlag.  

Ledarstaben bestod av Robin Carlén (huvudtränare), Jesper Sundelin (målvaktstränare med 

målvaktsansvar), Anton Solem (lagledare) och Roland Chamia (lagledare) 

 

Pojkar födda 2012 Strand/Brevik – Lag Gul 
Under 2020 pendlade vi mellan 3-4 ledare och vi hade 9 spelare.  

 

Vi deltog i S:t Erikscupen. Vi spelade också några träningsmatcher mot andra lag inom TFF. 

Till följd av Covid blev det inte några andra aktiviteter.  

 

Vi samkörde en del träningar med de andra lagen i P-12 Strand/Brevik men försökte så långt 

möjligt att hålla gruppindelningen klassvis för att minska risken för smittspridning genom att 

inte träna med andra kompisar än dem man möter i skolmiljön. 



  

Pojkar födda 2007 Strand 
Tyresö FF P07 Strand spelade sin sjätte säsong som gemensamt lag 2020. 

Säsongen inleddes med utomhusträningar två gånger i veckan under vintern, som sedan blev 

tre träningar fram på vårkanten. Träningarna bedrevs på Strandskolans BP  

 

I S:t Eriks-Cupens seriespel deltog vi med två lag, ett eget lag i medelserie och ett 

gemensamt lag med P07 Slottet även detta i medelserien.  

 

Tyvärr så satte Corona stopp för deltagande i Cuper under året. Vi hade en liten Tränings-

Camp på hemmaplan under våren innan S:t Eriks-Cupen startade. 

 

De två första omgångarna av S:t Eriks-Cupen ställdes in pga. Corona. 

 

Vårsäsongen avslutades med en klassisk föräldramatch. Under sommaren var de som var 

hemma välkomna till Alby för lite löpträning med avslutande bad. 

 

Samarbetat med Slottet gick väldigt bra. Vi hade dock lite problem på slutet av säsongen att 

kunna bemanna 3 lag tillsammans. Blev en del skador och en del som slutade.   

 

Träningsgruppen har bestått av 16-18 barn som har förkovrat sig i det gröna fältets schack.  

 

Under året så har vi fått besked att hela 07-gruppen skall slås samman till en stor grupp och 

detta med start den 1:a november 2020. Så detta blir den sista säsongen tillsammans som P07 

Strand. 

 

Den sedvanliga föräldramatchen på hösten fick sätta ett avslut för många trevliga år 

tillsammans med P07 Strand. 

 

Vi har haft 8 ledare under året. 

Linda Sandberg, Björn Bergström, Jonas Lilja, Mattias Ring, Benny Wahlberg, Nordine 

Aboudrar, Stefan Jansson och Johan Wallberg. 

 
 

 



  

 

 

 

Slutord 
Pandemins kraft tog hela samhället på sängen första halvåret av 2020. Styrelsen vill tacka alla de som i 

olika funktioner medverkat till att föreningens verksamhet under året kunnat fortsätta bedrivas under de 

väldigt speciella omständigheter som rått.  

 

Mer än någonsin tidigare har insatsen från de många ideellt arbetande ledare och förtroendevalda haft 

avgörande betydelse för Tyresöbarns och -ungdomars välmående.  

 

Tack alla Ni och välkomna att vara med i verksamheten 2021. 

 

Tyresö 2021-04-17 

 

  

 

Stefan Osmund  Thomas Nyhlén 

 

 

 

 Caroline Persson  Lena Lindqvist 

 

 
 

Anders Frigren 


