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Styrelsen 

Tyresö FF:s styrelse har under 2019 haft följande 

sammansättning; 

 

Ordförande  Stefan Osmund 

Ledamöter  Thomas Nyhlén 

 Philipe Njoo 

 Lena Lindqvist 

 Christer Themnér 

Suppleant  Lovisa Frigren 

 

Revisorer  Ulf Lönnqvist 

 Bo Furugård 

 

Styrelsen har under året haft 5 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 Göran Persson, 

Herrkommittén av Kenneth Johansson 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 fyrtioåttonde 

verksamhetsår. 

 

Under 2019 har Tyresö FF haft en omfattande 

verksamhet med 85 lag anmälda till 

seriespel. Mer än 600 matcher har spelats på vår 

hemmaarena Tyresövallen. 

 

Cupmästare 

Damlaget vann föreningens femte inteckning i 

Victoria Cup när man finalslog Boo FF. Det var tredje 

titeln på fyra år. 

 

Damlaget gjorde sitt tredje år i division I och kom 

precis som i fjol på tredje plats vilket väl motsvarar 

föreningens uppsatta målsättning. Herrlaget, som 

gjorde sin första säsong i division II sedan 1994, 

klarade sin målsättning att hänga kvar i den nya 

divisionen genom en tiondeplats i tabellen. 

 

 

 

 

 

 

 

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 2019. 

 

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. 

 

Kansliet 

Föreningens kansli har till uppgift att serva 

föreningens lag, kommittéer, medlemmar och 

styrelse. På kansliet har Robert Frinell, Göran 

Persson, 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 samt varit ansvarig för 

föreningens pojk- och herrlagsfrågor.  

 

Göran Persson har varit ansvarig för 

föreningens försäljningsaktiviteter och även 

varit ansvarig för dam- och flicklagsfrågor. 

 

Vårt populära Idrottsfritids har letts av Mattias 

Andersson och Niclas Thomasson. 

 

Medlemsantal 

Under 2019 har föreningen haft totalt 1 642 

medlemmar varav 1 351 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.  

 

Föreningens styrelse har tillsammans med övriga 

verksamhetsdelar sedan dess arbetat målmedvetet 

för att nå detta och fokus har varit att skapa nya 

intäkter och effektivisera organisationen men utan 

att ge avkall på fortsatt utveckling av barn och 

ungdomsverksamheten. När vi nu summerar 2019 

kan vi konstatera att vi redan inför verksamhetsåret 

2020 har lyckats vända det egna kapitalet till positivt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som framgår av den ekonomiska redovisningen 

har verksamheten 2019 gett ett överskott på 

273,3 tkr (f.å. 62,2 tkr) vilket innebär att Tyresö 

FF nu kan redovisa ett eget kapital om 184 tkr 

(f.å. 62,3 tkr). 

 

Styrelsen ser nu fram emot kommande 

verksamhetsår där föreningen nu går in i en ny 

era med fullt fokus på att fortsätta arbetet med 

att utveckla en modern och attraktiv förening 

med fler utövare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

Vår hemvist för såväl idrotten som vår klubblokal står inför stora förändringar de kommande åren. 

Planeringen av den nya ishallen har under 2019 fått stor påverkan på våra förutsättningar att 

bedriva vår verksamhet. I grund och botten är det väldigt positivt att kommunen investerar i den 

lokala idrotten och tillkomsten av en ny ishall, även om den ska ersätta en befintlig kommer att få 

stor betydelse för isföreningarna och deras möjlighet att utveckla sina verksamheter. 

 

Även Tyresö FF kommer på sikt att kunna dra nytta av denna möjlighet till modernisering då delar 

av vår verksamhet kommer att kunna inhysas i den nya ishallen, inte minst tillgång till omklädning, 

ny cafeteria osv. Placeringen av den nya ishallen innebar att vi på kort sikt skulle bli av med en av 

våra verksamhetsytor, den vi kallar för c-planen. Då det utlovades en ersättningsplan som skulle 

färdigställas under 2020 så var vår bedömning att vi, efter tillkomsten av Strandskolans bollplan, 

skulle kunna hantera den frågan. Med uppgift i april om att vi under i princip hela byggtiden 

skulle kunna vara kvar i vårt klubbhus blev vi smått överraskade av beskedet i juli att vårt 

klubbhus måste rivas för att möjliggöra fortsatt arbete med grunden till ishallen. Efter många och 

långa diskussioner med företrädare för kommunen revs vår hemvist sedan 1986 under oktober 

och de delar av vår verksamhet som berördes av detta flyttades till bodar som placerats inom 

idrottsplatsen. En stor portion av föreningens historia gick därmed i graven i förtid 

 

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 2019 har fokus för värdegrundsarbetet varit att anpassa 

verksamhetsdelar till inkluderandet av Barnkonventionen i svensk lagstiftning. 

 

Sedan 2016 begär vi ett utdrag ur belastningsregistret från våra ledare. 

 



 
 

 

 

 

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 

 
19-21 april arrangerades femte upplagan av 

Nordic Invitational Cup på Tyresövallen. 

Turneringen riktar sig till 14-åriga tjejer från 

hela norden och hela 16 lag deltog. 

 

 

 

 

IF Brommapojkarna vann A-finalen mot 

Adolfsbergs IK och Jarlaberg 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 2020 och då med F06’s 

föräldragrupp som arrangörer. 

 

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. 2019 deltog 

ca 30 lag 

 

. 

 

 
 

 



 
 

Fotbollscamper 

  

Under flera av årets skollov arrangerades 

fotbollsläger i egen regi på Tyresövallens 

konstgräsplaner som vi kallar för camper. 

 

Camperna vänder sig till fotbollsspelande 

ungdomar mellan 8- 13 år och totalt deltog 

drygt 200 barn.  

Camperna är också ett av våra tillfällen då vi 

kan vidareutveckla ungdomar med 

ledarambitioner. Tillsammans med 

Supercoach tar vi vara på dessa tillfällen och 

skapar förutsättningar för en ledarkarriär i 

Tyresö FF.  

 

  
 

2019 hade Idrottsfritids ett snitt på 30 barn per 

månad inskrivna med en könsfördelning på 

20/80 (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. 

 

Från oktober, när vårt klubbhus revs för att göra plats för ishallsbygget flyttades verksamheten till 

Nyboda Fritidsgård där vi blev kvar året ut. Vi har fortsatt med våra populära utflykter och till 

exempel var vi tillsammans med Tyresö Fritidsgårdar i Romme Alpin, vi besökte Gustavsbergs 

äventyrsbad, badade i Medley simhall 9 gånger, där simträning ingår vid varje tillfälle. Tyresö 

Sportcenter besöktes 10 gånger där vi spelade 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. 

 

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 2019 har Tyresö FF, i 

samarbete med Tyresö Fritidsgårdar fortsatt 

satsningen 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. 

 

Runt 5000 barn och ungdomar deltog i våra 

aktiviteter. 

 

 

Gåfotboll 

Som tredje förening i Stockholm startade Tyresö FF, i 

samarbete med Stockholmsidrotten, under 2018 Gåfotboll, 

en möjlighet för äldre att utöva sin favoritsport och skapa 

trygghet genom att bygga relationer mellan generationerna. 

 

Verksamheten har fortsatt 2019 med träning en gång per 

vecka på Tyresövallens konstgräsplaner. 

 
 

Unikt evenemang på Tyresövallen 

Tyresö FF är en viktig, strategisk partner till Adidas, 

vår partner sedan 2012. 27:e april arrangerades 

Vårfestivalen på Tyresövallen tillsammans med 

Adidas Trials Club Tour, en av totalt fyra i Norden. 

Att Adidas värdesätter Tyresö FF så högt är ett kvitto 

på att vi uppfattas som en bra och viktig partner och 

skapar bra förutsättningar för ett långsiktigt 

samarbete som skapar många och bra fördelar för 

föreningen och våra medlemmar. 

 

 
  



 
 

 

 

 

Besökarna bjöds på många 

underhållande inslag och dagen 

toppades med att två av våra lag fick 

genomföra en träning under ledning av 

Sveriges förbundskapten Janne 

Andersson. 

 

 

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. 2019 

deltog 304 barn i denna verksamhet som 

tränat en gång per vecka under ordinarie 

säsong. 

 

 

  



 
 

Seniorlagen 

Damlaget 
Under 2019 har damlaget bestått av 18 spelare under leding av Victoria Sandell. Hennes första 

uppdrag som ansvarig tränare och måhända nästa stora tränarnamn som tidigt i sin karriär varit i 

Tyresö FF. Till sin hjälp har hon haft assisterande tränarna Fredrik Markström och Kristin ”Kicki” 

Bengtsson, målvaktstränare Lisa Mattsson, materialförvaltare och sportchef Peter Törnqvist, 

webbansvarig Linn Axelsson samt lagledare Lovisa Frigren. 

 

Målsättningen var att vinna serien och därmed ges chansen till kvalspel till Elitettan. Under 

säsongen har laget tränat tre pass fotboll och en dag egen träning på gym. Våra fantastiska 

träningsförutsättningar på Tyresövallen har verksamheten kunnat fokusera på att utveckla laget 

och individen med fokus på prestation.  

 

Sportsligt var året en framgång trots att lagets målsättning inte riktigt nåddes. Med en tredjeplats i 

serien och en andra titel i Victoria Cup i rad samt seger mot Hammarby IF i Svenska Cupens andra 

omgång radar laget upp enormt fina prestationer.  

 

2020 satsar laget återigen på att vinna serien. Kontinuitet i laget bland både spelare och ledare 

med en stor andel egenfostrade, ambitiösa spelare kryddat med äldre spelare med rutin och 

några nyförvärv skapar tro på framtiden.  

 

 



 
 

Herrlaget 

De senaste åren har för vårt herrlag inneburit 

nya förutsättningar nästan varje år. 2017 vann 

laget division IV och skulle från 2018 hitta fram 

till en verksamhet anpassad för att finnas på en 

ny, högre nivå med allt vad det innebär. Med i 

stort sett hela truppen intakt kryddad med 

några juniorspelare från egna led förvånade 

laget genom att vinna serien som nykomlingar 

och säsongen 2019 var man kvalificerad för spel 

i division II för första gången på mycket länge.  

 

Ett lärorikt och intressant år i en serie som fick 

smeknamnet ”Dödens grupp” med många heta 

kandidater som ville upp i Ettan och så lilla 

Tyresö som skulle göra sitt första år i division II 

på väldigt många år och med i stort sett samma 

trupp som startade igång 2015. 

 

Förutsättningarna för vår verksamhet är nästan 

exempellöst bra. Under försäsongen har vi 

kunnat träna tre gånger per vecka på en 

uppvärmd plan och kompletterat det med ett 

 

fyspass med Janne Eriksson som ansvarig. Redan från februari kunde vi dessutom spela 

träningsmatcher för att börja bygga ihop laget och ett spel för att ta oss an utmaningen med 

seriespelet.  

 

Försäsongen toppades med ett otroligt viktigt och fantastiskt träningsläger på Cypern och 

sammantaget blev uppbyggnadsfasen så bra som den kunde bli. 

 

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

som axlat tränarrollerna, Mattias Moro som målvaktstränare, Ola Karhem i rollen som kiropraktor, 

lagledare har varit Peter Thomasson och sedan allas våran Roffe Solem som tillsammans med sin 

fru Marina Solem varit materialförvaltare. Den som fått hålla ihop allt heter Kenta Johansson. En 

annan viktig kugge har vi i Anton Solem som har hoppat in lite här och där men framförallt varit 

tryggheten när det gäller speaker jobbet på våra hemma-matcher. 

 

Seriespelet börjar bra, skillnaden mellan de olika divisionerna är märkbar, bättre motståndare 

och det gäller i allt, kunskap, kondition, organisation. Misstag straffas direkt och där ligger nog 

den största skillnaden. Efter två omgångar har vi ändå tagit fyra poäng och det är bra go i gruppen 

men sedan börjar vi tappa lite. Kanske blir vi lite övermodiga i vårt spel men vi reder ut serien på 

ett bra sätt och hamnar till slut på en välförtjänt tionde plats. 

 

Årets höjdpunkter var mötena mot IFK Haninge, årets vinnare i division 2 Södra Svealand, vinst i 

hemmamatchen med 2-0 och 1-1 i bortamötet, två riktigt bra matcher. 

 

Vi ser fram emot ett nytt härligt år i division II 2020 och målsättningen har höjts till att vi skall vara 

med i toppen. 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

Ungdomslagen 

 
U19  
2019 innebar återigen spel i Stockholms kvalserie med serieplatser i P19 Division 1 (Sveriges näst 

högsta ungdomsserie) i potten. Vid sidan om seriespelet deltog U19 även i Junior-DM. 

Truppen förändrades något i sin utformning från tidigare säsong och U19 klev in i 2019 med 18 

utespelare och en målvakt.  

 

U19 arbetade vid sidan om sina utvecklingsmål mot ett tydligt resultatmål: Vinna serien 

 

Junior-DM 

Turneringsformen var utformad för spelare födda 2000 vilket innebar att U19 (enbart bestående av 

spelare födda 2001 och 2002) ställdes mot idel äldre lag. Lottningen föll sig även som sådan att 

samtliga motståndare spelade i den serie U19 själva kvalade till. Tuffa förutsättningar på förhand 

med andra ord.  

Efter att ha vunnit mot Hammarby FF med 4-2 besegrades Bele Barkarby och Boo FF i två rafflande 

straffavgöranden. Semifinalen mot IFK Aspudden-Tellus förlorades dock snöpligt med 1-2 vilket 

grusade drömmarna om guld och evig lycka.  

 

Serien 

Enligt stark stockholmstradition avgjordes den 25 lag stora kvalserien via enkelmöten och U19 tog 

ett stadigt grepp om förstaplatsen efter en 11-1 seger mot Järfälla i premiären. En suverän vår 

följdes upp av en svagare höst och när serien avslutades gjorde U19 detta som tvåa. Två poäng 

efter seriesegraren Hammarby TFF.  

U19 mäktade med 20 segrar, 1 oavgjord och 4 förluster på de 25 matcherna som spelades. Framåt 

producerades 104 mål och bakåt läckte det in en total på 39 (bäst i serien).  

 

Träning 



 
 

U19 har under året fortsatt sitt arbete med att utveckla individen och kollektivet med spelet som 

utgångspunkt. Ett tydligare arbetssätt plockades fram och med en stark koppling till det nya 

arbetssättet i olika spelövningar har en enorm utveckling hos såväl individ som kollektiv kunnat 

urskönjas.   

 

Ett tight samarbete med Karolinska Institutets avdelning för Klinisk fysiologi samt utbyte med 

framgångsrika elitfotbollstränare är extra ingredienser som förhöjt utvecklingsklimatet under året.  

Samarbete mellan lag 

 

Under 2019 hade U19 ett väl fungerande samarbete med såväl U17 som A-herr. I det förstnämnda 

fallet har spelare rört sig mellan verksamheterna i både tränings- och matchmiljö.  

Samarbetet med A-herr var tight och utvecklande. Under året var tolv spelare uppe och tränade 

varav hela åtta stycken fick speltid fördelat på tränings, cup- och seriematcher.  

 

2020 

Inför säsongen 2020 valde Robin Carlén (huvudtränare), Jesper Sundelin (assisterande tränare 

med målvaktsansvar) och Anton Solem (lagledare) att fortsätta sitt arbete på annat håll inom 

föreningen. Kvar blev Robert Fors (assisterande tränare) tillsammans Terje Skalleberg 

(huvudtränare från U17), Christer Fursth (assisterande tränare från U16), Jens Tiricke (lagledare 

från U17) samt Mats Holmgren (lagledare från U16).  

På spelarfronten flyttades Ruben Lindström och Hampus Eriksson upp till A-herr. Spelare från U16 

och U17 har tillkommit. 

 

 

 
U17  

Säsongen 2019 för U17 (P02) var bra på många sätt och vis men den hade också några utmaningar.  

 

Truppen  



 
 

Vi hade en stabil trupp under året och de flesta spelarna stannade kvar i truppen från året innan i 

och med att 2019 skulle det spelas i Nationell serie. Efter säsongsavslutet i oktober så tappade vi 

en del spelare. 

 

Ledare  

Under 2019 har U17 haft 3st ledare. Terje Skalleberg som huvudtränare och Jens Tiricke samt 

Roland Chamia som lagledare/assisterande. 

 

Målet för 2019 

Under 2019 spelade U17 Nationell serie med motstånd från Karlstad, Örebro, Eskilstuna och 

Västerås bland annat. Vi siktade på Topp 5 i serien men framför allt att få möta tufft motstånd i 

varje match med lag som vi normalt sett inte möter. Vi slutade serien som 7a, ett par poäng bakom 

Topp 5 så ett godkänt resultat. 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 

delvis lyckats med under 2019.  

 

Träningsupplägg  

U17 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 har löpande roterat in spelare i U19 

under året och så har vi fokuserat mycket på spelidén, speltempo och individuell utveckling samt 

spelat mycket träningsmatcher. Träningsnärvaron har varit bra under året  

 

Cuper  

Vi startade traditionsenligt med ST Cupen 2018/2019 i januari 2019 och spelade i P17 Futsal SM-

klassen. Där tog vi oss till final som vi förlorade med 1-0 men vi var kvalificerade till fortsatt SM 

spel som skedde i februari. Tyvärr tog SM-drömmen slut efter gruppspelet men en stark insats 

 

Mål 2020  

Under 2020 kommer U17 att delas upp och delar av truppen går in i U19 och delar bildar stommen 

i det nya U18 tillsammans med delar av P03. Målet är att spela P18-kval till U19 och kvalificera det 

nya U18 till nytt nationellt spel säsongen 2021. 

 



 
 

 
U16  

Inledning  

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 spelade i två serier, U16 Nationell och U16 kval U17. Målsättningen var att klara kvalet till U17 

nationell nästa år. Säsongens höjdpunkt blev Gothia Cup där vi hade två lag med. 

 

 

 

 

Ledare  

U16 inledde säsongen 2019 med sju tränare där Christer Fursth blev ny huvudtränare. Richard 

Fredriksson ny headcoach och Per Altihini hade fortsatt ansvar för fysträningen. Christer Ek 

fortsatte som målvaktstränare. Utöver dessa fyra hade laget ytterligare tre hjälptränare James Ek, 

Cecilia Onn och Jan Berglund. Ny lagledare var Mats Holmgren. 

 

Trupp 

Truppen startade med 33 killar. Fokus under säsong 2019 var att utveckla spelarna till att kunna ha 

ett större bollinnehav under matcherna för att komplettera lagets stora styrka, omställningsspel.  

 

Seriespel 

Vi spelade under året i två serier, U16 Nationell och U16 kval U17. 

Placeringarna blev 5:a i båda serierna. 

Femte placeringen i Kvalserien räckte för att kvalificera oss till U17 Nationell-serie år 2019 

 

Cuper  



 
 

Säsongens höjdpunkt blev Gothia Cup där vi hade två lag med, lag Röd och lag Gul. Lag Röd gick 

till B-slutspel och åkt ut efter en jämn match i 16-delsfinal. Lag Gul gick till A-lutspel och vann sina 

två första slutspelsmatcher. I åttondelsfinal förlorade på straffar. Lag Gul var det bättre laget den 

matchen och hade mycket väl kunnat avancerat till kvartsfinal.   

 

Inför 2020   

Planeringen av säsong 2020 inleddes med att tillsammans med övriga tränarna för U17 & U18 

fördela spelare till de tre lag klubben tänkte anmäla till år 2020-års serier. Arbetet med att 

etablera spelartrupper landade i att fyra spelare flyttades upp till U19, 14 spelare flyttades upp till 

U18 och 15 spelare utgjorde stommen i U17. Merparten av de spelare som utgjorde stommen i U17 

slutade eller bytte förening, vilket medförde att U17-laget inte fick ihop tillräckligt med spelare 

och därmed upplöstes. Ny huvudtränare för U19 är Terje Skalleberg och för U18 Robin Carlén.  

 

 

  



 
 

 
F 2005 
Säsongen 2019 har varit väldigt lyckosam för föreningens 14-åriga tjejer. Vi deltog med två lag i 

Sanktan och deltog i flertalet cuper, bla Gothia, Mästarcupen och NIC (som vi själva arrangerade 

på Tyresövallen i april). 

 

Fokus 2019 var att ta vårt passningsspel och anpassa det till fullstor plan, och vi hade ett tätt 

samarbete med F04 för att förbereda inför sammanslagningen till en Flickjunior-trupp 2020. 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.    

 

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

Therese Westberg 



 
 

 
P 2006 U2 
Truppen 

2019 togs det ett beslut att nivåanpassa laget P06 och dela upp det i 2 trupper med en 

roteringsgrupp i mitten. Istället så slutade det med att laget splittrades helt och 4 ledare slutade i 

början av december p g a meningsskiljaktigheter. Kort därefter så anslöt några för att stötta laget 

men det rann ut i sanden och det var endast 1 tränare och 1 kassör kvar året ut och en bit in på 

januari 2020. 

 

Ledare 

Ledare som slutat:  

Per Tunell, Theresa Millqvist, Thomas Nyström, Niclas Berggren.  

Aktiva i ledarstaben nu är: 

Göran Karlsfelt (tf. huvudtränare), David Othérius (tränare), Magnus Hagfjärd (assisterande 

tränare), Stefan Ohlsson Nilsson (ledare, kassör, sponsoransvarig) 

 

Målet för 2019 var att nivåanpassa P06 kullen så att alla skulle få möjligheten att utvecklas från den 

nivån man var på. 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.  

 

Träningsupplägg 

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

som bas och kompletterar med egna övningar. Stor fokus ligger på helheten och många detaljer 

eftersom nivån skiljer sig i laget. Vi har med gott resultat anpassat träningarna för att samtliga 

spelare skall få ut så mycket för sin egen personliga del. 

 

Serietillhörighet och resultat 



 
 

Anmäld i serien: Div3 och Div4. Tyvärr fick vi dra ur div4 under 2019 eftersom det inte fanns 

tillräckligt med tränare samt att några spelare valde att sluta vilket genererade dubbla matcher för 

spelarna samma helg.  

 

Cupdeltagande och träningsmatcher 

2019 har vi genomfört en hel del träningsmatcher i olika nivåer. Vi deltagit i följande Cuper under 

året: Kamrat Cupen, Aros Cupen, Botkyrka 9an och ST Cupen.   

 

Mål för kommande säsong 2020 

Våra mål för 2020 är att vi skall stå oss bra i den divisionen vi är anmälda till. 

Att få våra spelare att lyfta sig ännu mer och utvecklas samt få dem att stanna kvar. 

Vi kommer att spela i division 3. Det blir 1 match per helg plus träningsmatcher. 

Återuppta samarbetet med P06U1 och ordna träningsmatcher/cuper för att det ska bli bra 

utmaningar för alla.  

 

Organisation och framtidsutsikter 

Vår organisation kommer som ut så som vi planerat tillsammans med P06U1, att genomföra 

samarbetet och göra det bästa för våra spelare. 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. 

 

Övrigt: 

I och med att laget splittrades i december 2019 stod Göran K ensam med 25 spelare tillsammans 

med vår kassör Stefan O. Nilsson. Vi fick då hjälp i januari av Gabriel från A-laget och senare kom 

också David in i bilden och det har varit mycket uppskattat. Våra spelare deltog också i en 

värdegrundsundersökning innan sommaruppehållet (2020) som Mattias (från herrlaget) och 

Lovisa (från damlaget) arrangerade och resultatet var att våra spelare var nöjda med oss tränare 

och med laget som helhet. Idag är vi cirka 23 aktiva spelare. 

 

 



 
 

 
F 2007 
Truppen består vid säsongstart av 27 spelare. Under gångna säsongen har några spelare lämnat 

truppen till förmån för andra fritidsaktiviteter. Tre spelare har tillkommit varav en är en 

återvändande och två är helt nya.  

 

Ledartruppen inför säsongsstart 2020 består av Philipe Njoo, Lovisa Lagerström Lantz, Mats 

Englund, Åsa Husberg, Hanna Buskas samt Patric Andersson (ny) på tränarsidan. Lagledare är 

Linda Ahlsén och kassör Victoria Junhager. Lämnat som tränare har Thomas Backemo gjort i 

samband med säsongsavlut 2019.  

 

Vi hade utomhusträningar tisdagar och torsdagar. Vi har alltid samlats en halvtimme innan 

träningen och följt upp föregående träning, gjort förberedelseträning samt knäkontroll innan vi får 

tillgång till planen. Utöver ordinarie träningar har vi erbjudit extra målvaktsträningar för de som 

är intresserade. Även frivillig kampsportsträning har i två perioder erbjudits utöver 

fotbollsträningen.  Som säsongsupptakt återvände vi till Norrköping och Bråvalla för en 3-dagars 

träningsläger i april.  

 

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

deltagit i är: Stora Värmdö Cup (mars), Deli Italia Cup (maj), Ekebycupen i Uppsala (2-dagars i 

oktober), samt ST-cupen dec/jan.  

 

Utöver detta har vi spelat ett antal träningsmatcher samt prova-på-cuper inför 9 mot 9 spelet. Vi 

anmälde oss även till ”Lilla Tjejmilen” där de flesta spelarna valde att delta.  

 



 
 

 
P 2007 Slottet  
Truppen 

Laget har under året bestått av 18 aktiva spelare, samt ett par som valt att endast träna med laget. 

 

Tränarstaben består av 8 ledare; Ali Abida, Bo Wergedahl, Daniel Berggren, Kalle Hoppe, Olle 

Sjögren, Rickard Mostrand, Rupert Crabtree och Stefan Possnert. 

 

Målen för säsongen 

Målen för säsongen var som vanligt att fortsätta utveckla spelarnas intresse och kunskap inom 

fotbollen, samt förbereda för framtida spel med 9 spelare. Våra spelare har lärt sig mycket om det 

individuella spelet genom åren och börjar få bättre förståelse för lagsamarbete, så det ska 

behållas som grund och utökas med nya utmaningar och möjligheter. Dessutom viktigt att vi 

fortsätter ha roligt medan vi spelar fotboll! 

 

Träningar och seriespel 

Vi har haft två lag i seriespel under säsongen och har hållit över 95 träningstillfällen, fördelat på 

tre träningar i veckan under mars-november och ett lägre tempo med ett par träningar ute och 

någon enstaka inomhusträning under vintersäsongen. Vi har också hunnit med en del 

träningsmatcher, bla mot Årsta och IFK Haninge. 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 ST Cupen och HSK Indoor Cup inomhus, Kamratcupen i Haninge före sommaren, 

samt Tyresö Höstcup och Åkersberga Invitational som avslutning av cupsäsongen ute. 

Höjdpunkten var en långhelg i Örebro under sommaren! 

 

 Målen för kommande säsong 

Vi kommer fortsätta utvecklas som spelare och lag och fokusera på de nya utmaningarna med 9-

mannaspel. 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 har planerat in en 

extra fysträning i veckan, med fokus på snabbhet, kondition och styrka för att kunna utvecklas 

vidare. Tränarstaben ska fokusera på att få laget att dra åt samma håll, med hjälp av bättre 

planering, tydligare ansvarsfördelning, spelarintervjuer och fördjupat samarbete med övriga 

Tyresö-lag i åldersgruppen. Vi behåller samma övergripande mål som tidigare; att ha roligt 

medan vi lär oss och utvecklas inom fotbollen. 

 

 
P 2007 Strand 
Tyresö FF P07 Strand spelade sin femte säsong som gemensamt lag 2019. 

 

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

ett pass i lilla Brevikshallen. I början av februari deltog truppen med två lag i HSK Indoor Open 

som spelades i Slottshallen i Tyresö. Det blev fyra matcher per lag med varierande resultat.  

Redan den 18 mars kunde den första utomhusträningen på den nya planen vid Strandskolan. Den 6 

april var det dags för årets första utomhuscup, Saltis cup på Saltsjöbadens IP. 

 

I S:t Eriks-Cupens seriespel deltog vi med två lag, ett i lätt serie och ett lag i medelserien.  

Sommarlovet startade med lagets första övernattningscup. Vi styrde kosan mot Gimo och 

Roslagscupen. I strålande väder spelade laget fem matcher. I början gick det väldigt bra, men 

trots en stor trupp blev det svårt att få fullt lag i den sista matchen på grund av skador och trötthet. 

 

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 träning den 12 augusti och redan den kommande helgen var laget 

med i Hässelbycupen. Vi åkte hem från Grimsta med två segrar och två förluster i bagaget. 

De sista matcherna i S:t Eriks-Cupen spelades den sista helgen i september. Men det var inte slut 

med matcher för det. I början av oktober arrangerade föreningen Tyresö Höstcup på Tyresövallen 



 
 

där vi fick prova på den nya spelformen 9 mot 9. Det blev tre matcher och det märktes att ett av 

lagen hade testat spelformen betydlig mer än vi. 

 

Ett par dagar senare spelades årets andra föräldramatch, den här gången var det föräldrarna som 

bärgade segern i Strandcupen som vandringspokalen heter.  

 

Tack vare den ljumma hösten kunde laget fortsätta med träningen på Strandplan fram till den 12 

december. Dagen efter, på självaste Lucia, avslutades säsongen med bowling, frågesport och 

hamburgare. 

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

Säsongen 2020 kommer truppen att spela i S:t Eriks-Cupen med ett och ett halvt lag. Ett lag 

kommer att delas med Slottet-laget som vi har haft ett tätt samarbete med tidigare. Utöver spel i 

Sanktan kommer vi att delta i ett par cuper.  

 

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

tillsammans. 

 

Linda Sandberg, Jonas Lilja, Mattias Ring, Benny Wahlberg, Nordine Aboudrar och Johan 

Wallberg ledare för Tyresö FF P07 Strand. 

 

 

  



 
 

  
P 2008 Krusboda/Fårdala 
Storlek på truppen och förändringar i truppen under säsongen 

Vi var 20 spelare under 2019. Några spelare kom och gick. Några kom tillbaka men lade av igen 

efter ett tag medan några stannade. De nya spelarna har kommit in fint i laget och verkade trivas. 

Vi hade en trupp där de flesta deltog på träningarna och matcher. Våra spelare är väldigt sällan 

sura på varandra under matcher och tar förluster på ett föredömligt sätt.  

 

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.  

 

Träningsupplägg 

Inomhusträningar i gymnasiets hall under vintern 2019. Fokus på teknik och bollkontakt. Två 

träningspass på Nyboda på måndagar 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 en rad 

träningsmatcher med andra lag och våra vänner i centrum och strandlaget. 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. Under vintern 2020 har vi enbart tränat utomhus. Tack 

vare det milda vintervädret har detta gått bra. Vi har genomfört en rad träningar tillsammans med 

Centrumlaget.    

 

Serietillhörighet och resultat 

Vi deltog med två lag i S:t Erikscupen nivå lätt och medel för pojkar födda 08. Vi spelade nästan 

bara jämna bra matcher genom hela serien. Det var svårt att avgöra vad som var lätt och medel. 

Under våren 2020 har vi deltagit med två lag på medelnivå och det har också blivit jämna roliga 

matcher. 

 

Cupdeltagande 

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

till Roslagscupen i juni och övernattade två nätter. Vi hade strålande väder och allt funkade bra. Vi 

åkte ut till Nacka på Nollåttacupen på hösten och gjorde flera bra matcher där. Fotbollsåret 

avslutades med ST-cupen i december där vi deltog med två lag. Under 2020 så har vi fått ställa in 

alla cuper förutom Spårvägens cup i juni.  

 

Målen för kommande säsong 

Vi har nu 2020 två medellag i Sanktan. Vi har spelat en rad träningsmatcher med 9-spel och deltog 

i Spårvägens cup i juni 2020. Vi övar både 7-spel och 9-spel. Det är lite svårt med mål i och med 

vad som händer med förstalaget. Nu siktar vi enbart på de kommande månaderna och 

avslutningen av Sanktan samt höstcup. 

 

Organisation och framtidsutsikter 

Vi har en stabil tränarstab. Vi fungerar bra ihop, har roligt och drar åt samma håll. Inför nästa år är 

det lite oklart i och med hur förstalaget kommer fungera. Det finns en viss oro för att vår 

verksamhet kommer splittras och läggas ner. Det är inte troligt att alla våra barn kommer platsa i 

förstalaget men frågan är om de andra kommer tycka att det är kul om de som utvecklats mest 

försvinner. Flera av tränarna försvinner ju också då. Dock vill vi betona att vi tycker att TFF gör en 

bra satsning. Om förstalaget kan rymma många spelare kan det innebära att våra spelare kan 

utvecklas mer men om det blir ett litet lag där många spelare inte kommer platsa är nog risken 

stor att de lägger av om det inte görs någon sammanslagning av de övriga TFF-lagen så att det blir 

nått nytt. 

 

 



 
 

 
P 2009 Krusboda/Fårdala 
Vi bestod av 34 killar och 3 tränare. 

Vi deltog med 3lag i St-Erikscupen med 3 lag. 2 i nivå medel och ett i nivå lätt. 

Vi deltog i Stockholmscupen, Mini Tiger cup, spelade en del träningsmatcher. Deltog i ST-Cupen. 

Gjorde en hel del gemensamma aktiviteter utanför fotbollen med laget tex bowling, besök på Tolv 

Sthlm. Föräldrar fotboll killar mot föräldrar mm. 

 

 
P 2011 Strand 
Vi har haft tre lag i S:t Erikscupen och deltagit i fyra olika cuper. Vi var 26 st spelare vid årets 

början, 24st vid årets slut och flera av dem deltog på sommarcampen 2019 
 



 
 

 

 

Slutord 
Styrelsen vill tacka alla de som i olika funktioner medverkat till att föreningens verksamhet under 

2019 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 2020. 

 

Tyresö 2020-11-10 

 

  

 

Stefan Osmund  Thomas Nyhlén 

 

 

 

 Christer Themnér  Lena Lindqvist 

 

 
 

Philipe Njoo 
 


