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Styrelsen 

 
Tyresö FF´s styrelse har under 2007 haft 
följande sammansättning; 
 
Ordförande   
Björn Andersson 
Vice ordförande  
Ulf Lönnqvist 
Sekreterare   
Lennart Mårtensson 
Kassör   
Hans Thor (adjungerad) 
Ledamöter   
Teija Barthelson, Ungdom 
Erik Strand, Marknad 
Birgitta Lönegård, Kansli 
Bo Furugård, Ungdom 
Helena Oddbjörn, Marknad 
Suppleanter  
Åsa Lönnqvist, Utbildning 
Johan Bergström, Herrfotboll 
Adjungerad 
Åke Frick 
Hans Löfgren, Fotbollsansvarig Dam 
Abbe Ståhlberg, Fotbollsansvarig Herr 
 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda 
sammanträden samt ett planeringsmöte. 
 
Under året har Tyresö FF haft en omfattande 
verksamhet. Damlaget vann sin division II-
serie och återfinns 2008 åter i division I. 

Herrlaget fick genom att Haningealliansen 
beslöt lägga ner sin verksamhet möjlighet att ta 
över Haningealliansens plats i division II Östra 
Svealand, i reservlagsserien S/R 1, i 
Juniorallsvenskans högsta division samt i 
pojkallsvenskan för P91. 
 
Redovisningen av ungdomslagens verksamhet 
återfinns under respektive lag. Genomförda 
arrangemang redovisas i det följande under 
särskilda rubriker. 
 
Under året har Tyresö FF varit pådrivande vid 
tillkomsten av och i verksamheten i nätverket 
Tyresö Förenade Företag, liksom i projektet 
Schysst Framtid. 
 
Som framgår av den ekonomiska berättelsen 
har verksamheten 2007 gett ett överskott på 
ca. 150.000kr. Därmed har det positiva egna 
kapitalet säkerställts också inför 
verksamhetsåret 2008. Som framgår av 
styrelsens förslag till budget för 2008 är den 
balanserad, vilket gör att det positiva egna 
kapitalet kan bibehållas. 
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Arrangemang 

 
Dagkollot 
Tyresö FF arrangerade veckorna 24 och 25 
2007 i samarbete med Tyresö Kommun ett 
Dagkollo på Bollmoravallen och i Alby. Totalt 
deltog 351 barn i åldrarna 9-13 år i 
verksamheten som leddes av Kenneth 
Johansson och Jimmy Fougner (Alby). Till sin 
hjälp hade de ett tjugotal ungdomsledare från 
Tyresö FF´s U- och A-lag. Lunch serverades i 
Forellskolans matsal. 
 
Landslagets fotbollsskola 
Under vecka 33 anordnade Tyresö FF  
”Landslagets fotbollsskola” på Bollmoravallen. 
175 ungdomar från i första hand våra egna 
ungdomslag deltog i verksamheten, som leddes 
av Kenneth Johansson. Till sin hjälp hade han 
ett tjugotal ungdomsledare. Lunch serverades i 
Forellskolan. Svenska Fotbollförbundet är 
huvudorganisatör för fotbollsskolorna runt om 
i landet. 
 
Medlemsantal 
Under 2007 har Tyresö FF haft totalt 1404 
medlemmar varav 1007 mellan 7 och 20 år. 
2006 var antalet medlemmar 1305. 
 
Cafeterian 
Under 2007 har cafeterian på Bollmoravallen 
haft sin mest omfattande verksamhet 
någonsin. Genom tillkomsten av konstgräs på 
den s.k. C-planen har antalet ungdomsmatcher 
som spelats på Bollmoravallen ökat kraftigt. 
Det har lett till att cafeterians öppethållande 
genom stora ideella insatser ökat i motsvarande 
grad. Cafeterian har därmed blivit hela 
föreningens samlingsplats till vilket också den 
upprustning av cafeterian som genomförts 
under året bidragit. Styrelsen vill rikta ett stort 
tack till alla damerna i den s.k. cafeteriamaffian 
för deras insats liksom till de som rustade upp 
cafeterian med målning, golvläggning och 
snickerier. 
 
 
 
 
 

Handslaget 
Tyresö FF deltog för tredje året i det 
samarbetsprojekt mellan RF och regeringen 
som går under namnet ”Handslaget”. Tyresö 
FF har deltagit med eftermiddagsverksamhet 
(fotboll) i åtta av kommunens skolor. Två 
gånger per vecka har vi haft verksamhet under 
eftermiddagar på den nya konstgräsplanen i 
Granängsringen. Vidare har projektet Schysst 
framtid varit ett led i handslagsarbetet liksom 
olika insatser för domaruppföljning, 
intensifierad ledarutbildning och aktiviteter för 
att få med fler tjejer i verksamheten. 
Aktiviteterna under beteckningen Idrottslyftet 
fortsätter under 2008. 
 
Schysst framtid 
Tyresö FF fortsatte under året med projekt i 
etik och moral. Projektets syfte är bland annat 
att få våra ungdomar att skjuta upp 
alkoholdebuten, ta avstånd från snatteri och 
stöld, våld och mobbning, förstå att alla 
människor har lika värde och verka för 
jämställdhet och respekt för tjejer. Samtliga 
ungdomar och deras ledare i våra ca 70 lag fick 
utbildning i de värdegrunder som projektet 
bygger på. Målet är att alla spelare ska 
underteckna ett kontrakt där de lovar att följa 
de värderingar som är Schysst framtid. 
Projektet fortsätter under 2008. 
 
Nätverket 
Ett åttiotal företag har deltagit i det 
företagsnätverk som Tyresö FF genom Hans 
Löfgren initierat och byggt upp. Det 
övergripande syftet med nätverket är att skapa 
och behålla mer affärer inom Tyresö kommun 
och att genom ökad kunskap om 
Tyresöföretagen stärka lojaliteten mellan 
företag och kommuninvånare. Nätverket har 
mötts i stort sett en gång i månaden. Vid 
mötena har också genom Tyresö FF 
intressanta föreläsare engagerats. Arbetet med 
Nätverket fortsätter och utvidgas under 2008. 
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Bingolotto 
Försäljningen av Bingolotter och Sverigelotter 
tillför föreningen uppemot en halv miljon 
kronor varav drygt 200.000 kr till Tyresö FF 
och ungefär lika mycket till lagen.  
 
Bingo-Alliansen 
Sedan många år är Tyresö FF med i 
Bingoalliansen, en sammanslutning av 
föreningar, som har tillstånd till bingospel 
genom företaget Arena Bingo med lokaler på 
söder i Stockholm. Genom åren har Tyresö FF 
haft stora intäkter från verksamheten.  
 
Utbildning 
Under året har satsningen på utbildningen av 
våra ledare intensifierats. Förbundets nya 
utbildningsmodell för tränare och ledare har 
lanserats under 2007 och vi har genomfört 
både grund- och fortsättningskurser för våra 
ledare och domare. 
 
Kansliet 
Robert Frinell, Kenneth Johansson och 
Gunilla Levin har varit anställda på Tyresö 
FF´s kansli. Robert Frinell har haft 
huvudansvar för den omfattande 
administrativa verksamheten, för kontakter 
med förbund och kommun, för 
medlemsregister samt för utvecklingen av IT-
verksamheten. Kenneth Johansson har haft 
huvudansvar för handslagsaktiviteter, dagkollo, 
fotbollsskolor och andra utåtriktade aktiviteter, 
bland annat vid Tyresö Bostäders 
konstgräsplan i Granängsringen. 
 
Ledarträffar 
Föreningen har genomfört två ledarträffar 
under året. Huvudsyftet med träffarna har varit 
att skapa en ännu större klubbkänsla bland 
ledarna samt inbjuda till fortsatt arbete med 
föreningens riktlinjer, Gul Röda tråden. 
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2007 
 
Den tjugsjunde upplagan av Stora 

Tyresö Cupen genomfördes 

mellan jul och trettonhelgen. 

 

ST Cupen är föreningens stora 

inomhusturnering i fotboll för 

ungdomar mellan 8 till 17 år. 

Totalt använder vi fyra hallar 

med mycket bra läktarutrymmen 

till de över 40.000 besökarna. 

 

Ungefär lika många lag som i fjol 

deltog vilket innebär att över 

8000 fotbollsspelande 

stockholmsungdomar i 640 lag 

besöker Tyresö under 

mellandagarna. 

 

ST Cupen fortsätter att vara en 

populär vinteraktivitet för 

fotbollslagen i Stockholm och vi 

fick återigen tacka nej till många 

lag på grund av utrymmesskäl. 

 

67 Tyresö FF-lag deltog. 3 av 

dessa gick ända till klassfinal. 

Väl där lyckades ett av dem 

vinna sin finalmatch. För 

motståndet stod Tyresö FF:s 

andra lag. 

 

I de allra yngsta klasserna, flickor 

och pojkar 8 år, utsågs inga 

vinnare i turneringen. Detta enligt 

de regler och riktlinjer som 

Stockholms Fotbollförbund 

arbetar efter. De båda klasserna 

hade under finalspelet 

uppvisningsmatcher istället för 

finalspel.  

 

 
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. 

 
I ST Cupen utser vi de mest framgångsrika föreningarna i 

turneringen. På flicksidan tog Hammarby IF DFF hem 

titeln och på pojksidan var IF Brommapojkarna mest 

framgångsrika.  

 

 
Foto Idrottsfoto.com 

ST Cupen är ett resultat av den enorma 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! 

 

Såväl ekonomiskt som sportsligt var årets turnering en av 

de bästa vi upplevt. En lång tradition med mycket 

erfarenhet ger frukt åt arrangemanget, men vi siktar 

vidare och tar sats mot den tjugoåttonde versionen av ST 

Cupen! 
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Lagverksamhet 
Tyresö FF anmälde 68 lag till seriespel 2007. Många fina insatser gjordes under året med ett flertal 
seriesegrare och turneringsvinster. Läs lagens egna berättelser om året på de kommande sidorna. 
 
 
Damlaget 
Tyresös damlag nådde även 2007 
stora framgångar genom två 
seriesegrar i div. 2 och div. 4. 
 
Trots att laget var nykomlingar i 
division 2 vann lagt serien relativt 
överlägset och seriesegern var klar 
med fyra omgångar kvar att spela. 
Seriesegern efterföljdes av två raka 
vinster i kvalet mot BK 30 
Västerås och Husqvarna. 

 
Matchen mot BK 30 vanns med 2-0 och sågs av 550 personer vilket var publikrekord för 2007. 
Publikmässigt lyckades vi återigen fördubbla publiksnittet som nådde 240 personer. 
Bortamatchen mot Husqvarna vanns med hela 5-0 inför 40 tillresta supportrar och avancemanget 
till Norrettan var ett faktum. 
 
Över 60 % av spelarna i 22-manna truppen hade Tyresö FF som moderförening och ca. 45% av 
spelarna i startelvan kom från Tyresö. Jämfört med truppen 2006 som vann division 3 var 
truppen identisk men spetsades till med ett antal nyförvärv. Veronika Arneflod, målvakt från 
Vasalund, Emma Tagesson, mittback AIK, Elin Härén, mittfältare från Hammarby och Cecilia 
Landgren, forward som återvände hem till Tyresö från Älvsjö skrev alla på kontrakt under 
vintern. Under sommaruppehållet tappade vi vår egen Emma Cole och Elin Härén till USA och 
Collage fotboll. Vi lyckades fylla dessa luckor genom att värva Anna Bergendal från Bälinge och 
Josefin Wejner från Hammarby vilket var viktigt inför höstspurten och ett eventuellt kval. 
 
På ledarsidan fortsatte Tino Katsoulakis och Peter Sjunnesson som tränare, Niklas Ramberg som 
målvaktstränare, Gösta Isaksson som materialförvaltare medan Janne Bäcklund avgick som 
lagledare och ersattes av Tomas Andersson.  
 
Division 4 laget vann även de sin serie överlägset genom bra insatser från spelare i A-laget likväl 
som med spelare från U-laget. I stort sett 50% av spelarna kom från respektive lag och laget 
coachades av Peter Sjunnesson. Seriesegern var mycket viktig då vi ville ha ”B-laget” i en division 
högre upp och därmed kunna erbjuda bättre kvalitet i utbildningen på väg mot A-laget. U-laget 
nådde även fina framgångar genom final i DM samt genom att vinna slutspelet F18 i S:t 
Erikscupen. 
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U-damer 
Vårt damutvecklingslag har under 
året spelat både seniorfotboll i div 
IV och i S:t Erikscupens äldsta 
serie, F18. 
 
Ett framgångsrikt år för våra 
duktiga ungdomstjejer med 
serieseger i div IV och 
avancemang till div III till 2008, 
och slutsegrare i S:t Erikscupen 
efter finalvinst mot BP på 
Skytteholm i oktober. 

 
 
 
 
F93 
Under säsongen 2007 förändrades 
förutsättningarna för laget i stort 
sett varje vecka. Det enda som 
egentligen var stabilt och fast var 
lagledningen beståendes av Tony, 
Svempa och Ann. Lagets egna 
trupp varierade mellan 7-16 
spelare beroende på dags form. 
 
Vi jobbade på egen hand fram till 
våren då ett samarbete med F94 
trädde i kraft. Vi tränade 

 
tillsammans 1-2 ggr/vecka och fick på så sätt tillgång till en större träningsgrupp och därmed 
större stimulans för tjejerna.  Samarbetet utvecklades under säsongens gång och F94 och faktiskt 
också F95 hjälpte oss med spelare till våra seriematcher. Vi var oerhört tacksamma för denna 
hjälp ty annars hade vi inte kunnat genomföra säsongen fullt ut. 
 
Resultat mässigt uteblev framgångarna och vi hamnade näst sist i serien men det fanns många 
matcher där prestationerna var jättefina. Vi spelade jämnt med de flesta lagen i serien under hela 
våren och hade så när faktiskt kunnat rå på både topp som botten med en liten gnutta flax. Vi vill 
ge alla medverkande tjejer under året en jätte applåd och stort tack för sitt glada pigga deltagande 
i vått och torrt. 
 
Under sommaren samlade vi ihop laget och drog ner mot de fina gräsplanerna i Finspång och 
den cup som årligen spelas där. Med förstärkningar från F94 jobbade vi oss igenom några jämna 
matcher i gruppen och kunde slutligen damma till sista dagens motståndare med 17-0. att få göra 
så många mål i en och samma match vägde nog upp hela säsongens lite uteblivna målskörd och 
alla var sååå himla nöjda. Kvällarna i Finspång kantades av disco besök, glass- ätning och en och 
annan godispåse. 
 
Slutligen så avrundades året med lite spel i ST cupen självklart. Vi deltog i både F14SM och i 
vanliga F14. Vi blandade och gav i cupen men kunde till slut se oss som glada och nöjda deltagare 
tack vare en kanonavslutning i SM spelet. Här riktar vi ett stort jättetack till våra inlånade 
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målvakter JoJo Hellgren och Emma Forslin samt till Alice Lingfors som alla tre gjorde superbra 
insatser för laget.  
 
I och med att ST cupen avslutades så tog också den långa eran med Tyresö FF F93 lag också slut. 
Det blev alldeles för få kvar till slut för att hålla igång ett eget lag fortsättningsvis. De tappra tre 
som är kvar ingår numera i F94 laget.   
 
Härmed tackar vi i lagledningen för oss och tackar alla spelarna och anhöriga för året. Vi vill 
också passa på att önska de kvarvarande lycka till i fortsättningen med era fotbollskarriärer i 
Tyresö FF. 
 
/Tony, Svempa och Ann 
 
F94 
F94 laget bestod under säsongen 
2007 av 27 spelare och 7 ledare. 
 
Träningar 
Vinter/vår perioden genomfördes 
med två inomhusträningar per 
vecka som under mars övergick till 
2 utomhusträningar. Vårens 
torsdagsträningar bedrevs 
tillsammans med F93 och 5 
spelare från F95 som 
rotationstränade med oss. 
  

I mitten av mars åkte vi på ett 3 dagars träningsläger i Grängesbergs där genomförde vi 2 
träningar per dag på konstgräs inomhus, lägret avslutades sedvanligt med matcher mot ett lokalt 
F92 lag. Innan seriestart hade vi ett endagars hemmaläger på Bollmoravallen med två träningar 
samt teoripass. Under säsongen utökades träningarna till 3 tillfällen per vecka och akademiträning 
för 5 av våra spelare. Våra målvakter deltog även på akademins målvaktsträning en gång i veckan. 
Från och med höstsäsongen genomfördes samtliga träningar tillsammans med F93.   
 
Inomhus cuper 
Träning måste varvas med lite matcher och vi spelade 9 inomhus cuper för att samtliga spelare 
som tränat under inomhussäsongen skulle få matchtillfälle. De lag vi skickade till respektive cup 
nivåanpassades efter cupernas svårighetsgrad. Målet inför varje cup har varit att gå vidare från 
gruppspelet för att få spela så mycket matcher som möjligt. Detta mål lyckades vi nå i åtta av de 
nio cuperna, att det dessutom blev pallplats i sju av de nio cuperna var över förväntan. 
 
Utomhus cuper 
Vi deltog i följande 11-manna utomhuscuper under säsongen 2007. 
• Saffets cup i V-ås    1:a plats 
• Runby invitation  1:a plats 
• Märsta Games  2:a plats  
• Kronfågel Cup  3:e plats 
• Ersan cup  kvartsfinal ej färdigspelad, slutspel i mars-08. 
 
Till dessa cuper skall läggas de två sommarcuper som vi spelade, ett lag åkte till Finnspång Cup 
och hämtade hem ett silver. Vi åkte även i år till Sun Cup för att försvara fjolårets titel men efter 
att spelat en bländande fotboll under gruppspelet tog det roliga slut i första slutspelsmatchen. 
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Spelarna genomförde trots stor besvikelse cupen på ett bra sätt och stod som segrare i C 
slutspelet. 
 
St Erikscupen 
Till årets 11-manna spel i St:Erikscupen anmälde vi två lag.  Ett lag i div. 2 som är den högsta 
serien för F13 och ett lag i div. 4. Målsättningen med Sanktanlagen var att komma bland de första 
fyra i div. 2 samt vara på den övre halvan av serien med div. 4 laget. Vi var snubblande nära att nå 
målsättningarna med båda lagen, div. 4 laget slutade på en fin tredje plats i sin serie. Div 2 laget 
nådde inte riktigt målsättningen och slutade femma i sin serie och får därmed spela vidare i div. 2 
även nästa år. Div. 2 laget gick till Sanktans slutspel där man åkte ut i kvartsfinalen. 
 
Säsongsavslutning i Barcelona 
Ett delmål under säsongen var att samla ihop pengar till en Barcelona resa efter avslutat seriespel. 
Insamlingen gjordes genom diverse aktiviteter så som t ex. loppisar, föräldramiddagar, 
underklädesförsäljning, fotomodelljobb, godisutdelning utklädda till rymdmonster!!!!!! mm. 
Arbetet med att samla in pengar till resan uppmärksammades av Kanal lokal och Sanktan TV 
som valde Tyresö F94 till veckans lag. Det innebar tv-inspelning under en av våra träningar på 
Bollmoravallen samt intervjuer med spelare och ledare.  
Resultatet av insamlingsarbetet blev över förväntan och första helgen på höstlovet bar det iväg på 
en fyra dagars tur till Barcelona för samtliga 27 spelare och ledare. Extra roligt att 
föräldraengagemanget var så stort för denna resa och att många föräldrar även valde att följa med 
till Barcelona. Träningar på underbara gräsplaner varvades med havs och poolbad samt shopping. 
Höjdpunkten var så klart dels en rundvandring på och i Camp Nou samt matchen dagen efter 
mellan FC Barcelona och Almeria. Trötta men nöjda och med många härliga minnen för livet 
landade Tyresö F94 efter 4 dagars fotbollsäventyr. 
 
Övriga aktiviteter 
Föräldramöte har genomförts före och efter säsongen Vi ledare har haft 3 större ledarmöten för 
att planera respektive fas av säsongen med träningar, cuper, träningsläger, resor mm. 
 
Ny huvudtränare för F94 
Vi hade glädjen att under hösten få en ny huvudtränare för Tyresö F94 Ricky Wessman. 
Ett stort tack till Mia Palmqvist för hennes utmärkta jobb som kassör under alla år. 
Vi hälsar Mias efterträdare Anne Fermback välkommen som ny kassör. Ett stort tack även till 
F93 ledarna med Tony Soffiantini i spetsen för all hjälp under höstens träningar och seriespel. 
 
Övriga ledare under året och som även fortsätter 2008 är: 
Christer Hammarlund tränare 
Jonas Knutsson tränare 
Benny Jonsson  tränare 
Håkan Granlund  fystränare 
Helena Karlsson  lagledare 
Helen Tejbrant-Jonsson lagledare 
 
F94 Ledarna 
 
F95 
Sista året på 7-manna blev väldigt intensivt för tjejerna. Truppen bestod under året av mellan 28-
30 tjejer och 7 ledare. 
 
Träningar 
Vinterträningen genomfördes på Wättinge och inomhus i Tyresöhallen. Mycket fokus på 
teknikträning och spelövningar, men även fysdelen trappades successivt upp. 
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När utomhussäsongen drog igång fortsatte vi att träna två ggr i veckan och tjejerna turades även  
om att delta i 94ornas träningar, och lite senare deltog 6 utespelare och 3 -4 målvakter i 
Fotbollsakademin. 
 
Träningarna har under hela året varit bra och tjejerna har visat en härlig inställning att vilja lära 
och utveckla. I snitt har 20-22 spelare varit på träningarna. 
 
Inomhuscuper 
Under Sportlovet åkte vi med två lag till Vaxholm och spelade cup, ett av lagen gick till final där 
det blev förlust. Seger blev det däremot i IFK Nyköpings Stjärncup dit vi också åkte med två lag.  
 
I mars deltog vi i Boo Invitational (7-manna i Quesadahallen) där några av landets bästa lag 
deltog. Våra tjejer spelade fantastiskt och gick hela vägen till final mot BP. Där blev det förlust 
med 1-0 efter en jämn match. Vi spelade oavgjort med BP i en match i gruppspelet och den 
matchen betraktades av opartiska åskådare och ledare från andra klubbar som en av de bästa 7-
manna matcher som de sett tjejer spela överhuvud taget..  
 
Som vanligt avslutades året med ST Cupen och våra tjejer gjorde mycket bra ifrån sig igen. Vi 
ställde för första gången upp med ett lag i 94-klassen och gick hela vägen till semifinal efter bra 
och disciplinerat spel. I 95-klassen ställde vi upp med tre lag, varav två gick till slutspel. Tyvärr 
tog det stopp i semifinalen för det ena laget, medan det andra åkte ur i sin slutspelgrupp.   
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att våra tjejer blir vassare och vassare inomhus. Tempot 
och tekniken utvecklas samtidigt som det taktiska börjar sitta bättre och bättre. 
 
Utomhussäsongen 
Vi ställde upp med tre lag i S:t Erikscupen med goda resultat. Detta var första året där vi tydligare 
delade in truppen efter hur tjejerna låg till i utvecklingen. Basen för detta lades tidigt på våren, 
men sen jobbade ledarna hela tiden aktivt med att låta spelare flyta mellan de olika lagen i takt 
med utveckling och fina takter på träningarna. Det föll väl ut och tjejerna fann sina roller och såg 
hela tiden chansen att prestera bättre och bättre. 
 
Målsättningen var att två lag skulle komma högt upp i Medel för att vi skulle kunna kvalificera oss 
för Div 2 spel under 2008. Detta mål uppfylldes vilket tjejerna ska ha en eloge för. Även vårt lag i 
Lätt serien gjorde mycket bra ifrån sig och slutade på fjärde plats. Summan blev att vi för 2008 
kvalificerade oss med ett lag till div 2 och ett lag till div.3. 
 
Vi ställde under året upp i tre stora cuper; Sun Cup (som vi vann efter strålande spel), Aroscupen 
där vi kom trea för andra gången i rad samt Rimbo cup. På hösten deltog vi i ett par mindre 
förberedande 11-manna turneringar, mest för att börja känna på det som komma skall. Vi fick 
bekräftat att steget är stort från 7-manna upp till 11-manna, och vi kommer att förbereda oss 
noga för 2008. 
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F96 
Vi har haft en knakig höst med 
mycket skador.Antalet spelare har 
ändrats under årets lopp. Vi har 
tappat 5-7 spelare men också fått 
tillskott på 4-5 stycken så 
slutsumman har blivit en 
minskning tyvärr. Vi var i 
december 27 st spelare. Vi tränade 
under vintern två gånger i veckan, 
en träning i liten hall innehållande 
styrka och innebandy och en 
träning i stor hall med inriktning 
på teknik.   

 
Under vintern tränar vi två gånger i veckan med komplettering med turneringar. Vi kör även 
löpning innan söndags träningarna.  
 
Vi deltog i ST Cupen med två lag. De ena gick till fortsatt slutspel. Vi hade två jämna lag. 
 
Utomhusträningen ägde rum två gånger i veckan, en på Tyresö skola och en på Fårdala skola.  
I S:t Erikscupen deltog vi med tre lag. Truppen delades in i två jämna lag för spel i två serier. Den 
tredje serien varierade vi med spelare från båda grupperna.  
  
Under vårsäsongen deltog vi i flera utomhusturneringar. Vi anser att alla spelare spelar i 
”utvecklingslag” oavsett vilket lag man spelar i). Det gick bra i de flesta turneringarna. Vi 
avslutade våren på Bollmoravallen för att titta på våra damer. Detta efter att vi ätit en gemensam 
lunch. 
  
Vi startade upp hösten i augusti med spel i Tigercup och Turann cupen. Som avslutning på 
hösten deltog vi i Höstpokalen.  
På tränarfronten fick vi ett avhopp, Annlie Linder.   
 
Vi fortsätter samarbetet med f-95 samt f-97. Vi låter i stort sett de flesta 96:or testträna med 
95:orna under ett par veckor med mycket gott bemötande från så väl ledare som spelare. Vi har 
även själva haft 97:orna på våra träningar. Och de är mycket duktiga. 
 
2007 har för oss varit ett mellan år med spridda skurar gällande resultaten både i våra 3 serier, 
cuper och turneringar. Vi vill berömma våra underbara tjejer som är så positiva, stöttande och 
roliga att jobba tillsammans med.  
 
Ann, Stefan, Micke, Tomas, Anneli, Åse, Pia och Åsa. 
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F97 
Året inleddes med ST-cupen. Vi 
ställde upp med 4 lag vilket inte 
var någon succé, eftersom att det 
3:e och 4:e laget fick storstryk. Vi 
hade gjort en toppning i 
uttagningarna av lagen och då blev 
lag 3 och 4 väldigt svagt mot det 
tuffa motstånd som var och alltid 
är i ST cupen. De andra två lagen 
gick halvhyfsat rent 
resultatmässigt, men uruselt p.g.a. 
dålig utbildning hos tjejerna (vilket 
är 2007 års negativa röda tråd).  

 
Vi spelade sedan bland annat Spånga inomhuscup och Statoil cup på Ingarö. Här var motståndet 
inte det tuffaste vilket var bra för självförtroendet hos tjejerna. Vi vann turneringarna, kanon kul! 
Under inomhussäsongen var utbildningen av tjejerna usel på många nivåer och det var stora 
meningsskiljaktigheter hur träningar och matchcoachning skulle bedrivas. Det fanns tyvärr ingen 
rödtråd som i TFF:s linje och det medförde att det blev mer likt dagisfotboll (passa barnen och 
spela boll). 
 
S:t Erikscupen drog i gång ute och vi hade anmält 3 lag, två hamnade i samma grupp och ett i en 
egen grupp. Resultatmässigt så gick det knackigt för två av lagen och ett av lagen fick avsluta i 
den övre regionen av serien. 
 
Vi var med i Aroscupen för första gången. Det var urkul tyckte tjejerna eftersom att det var ett 
äventyr. Vi hade 3 anmälda lag. Det var urtufft tempo och inget av lagen gjorde succé 
resultatmässigt och några av tjejerna var slut på fotboll efter turneringen. Återigen så syntes den 
stora skillnaden mellan andra lag och vårat p.g.a. för dålig fotbollsutbildning. Detta medförde att 
det fanns tjejer som ville sluta med fotboll. 
 
Under hösten deltog vi i AIK-cupen med två lag för att komma igång utan någon direkt träning 
innan. S:t Erikscupen drog i gång igen. Ingen planering eller träningar var fixade, vi var efter 
redan från start. Efter S:t Erikscupen så spelade vi först en turnering i Sollentuna som vart 
mycket olyckligt med tuffa förluster ledsna miner och minnen.  
 
Nu var vi tvungna att få till en nyordning i tränarstaben och ge våra tjejer en ordenlig 
fotbollsutbildning enligt TFF:s Röda tråd; tjejerna låg efter i allt (de kunde inte slå en ordentlig 
passning). Vi hade ett antal möten som för att göra en historia kort resulterade i att vi hade en ny 
organisation med: 
1st ny huvudansvarig, 1st utbildningsansvarig, 1st kvinnlig tränare + 5st manliga tränare. 
 
Vi bestämde oss för att istället för att vila i november/december så gäller för tjejerna att få 
ordentligt med utbildning (de låg kraftfullt efter sina jämngamla i icke elit klubbar, såsom 
Tungelsta osv.) nu när vi har tillgång till en kanonduktig utbildningsansvarig. Vi körde ute så 
länge det gick och sökte massor av inomhus tider både genom klubben och köpte egna tider i 
andra hallar. Vi fick igång ett trevligt samarbete med Vasalund och spelade inomhus-
träningsmatch mot dem strax innan ST-Cupen. Trevligt. 
 
ST-Cupen spelade vi 2008, med två lag i år. Inget lag gick vidare, men vi är snart på väg att 
komma närmare de andra lagen. 
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F98 
Under -07 så slutade ett par tjejer 
men några tillkom så truppen är i 
dag 24 st. Förutom träningar 2 
dagar i veckan så spelades en del 
cuper med mycket goda resultat. 
 
Tjejcupen i Bollstanäs med 2 lag 
18/3, Maxcupen i Solna med 2 st 
lag 13-15/4, Mini Tiger på 
Skarpnäck med 2 lag 17-19/8 
Höstpokalen i Barkaby med 1 lag 
5-7/10 och givetvis vår egen ST 
Cupen med 2 lag.  

 
I S:t Erikscupen körde vi vidare som förra säsongen med 4 st grupper som går runt på 2 lag så att 
alla får spela med alla. Närvaron på träningarna är mycket hög och det märks väl hur roligt 
tjejerna har och de har blivit riktigt sammansvetsade. Vi har också haft ett par föräldramöten och 
lite andra events. Tack alla tjejer, föräldrar och ledarstab för året -07 
Matte Pettersson Lagledare F-98 
 
Kenneth Furugård  Tränare 
Petra Nyqvist  Tränare 
Åsa Wilcox  Tränare 
Fredrik Tranehed  Tränare 
Stefan Smedlund  Tränare 
Christer Bakai Webbansvarig 
Robert Nyqvist  Administrativ hjälp 
 
F99 
2007 var första året för tjejer 99 i 
Sanktan. Under 2007 var vi strax 
under 30 spelare i början av året 
och strax över 30 i slutet. Vi 
startade utomhussäsongen med 
Sanktan utan att ha kört någon 
utomhusturnering innan, vilket 
gjorde att det tog några matcher 
innan matchspelet kom igång och 
målen började rulla in. 

 
Vi valde att dela upp tjejerna i 3 st matchlag som vi behöll hela säsongen och sen tränade vi 
tillsammans. 
 
Det var fantastiskt att se den enorma utveckling som skedde hos tjejerna under våren då dom 
började spela riktiga matcher regelbundet ihop med träningen. Detta visade sig direkt i 
turneringen vi var med i under juni månad som Hanviken anordnade på Trollbäckens IP. 
 
Under hösten spelade lagen ihop sig ytterligare och vi höll en hög närvaro på träningarna med ca 
30 tjejer per träning. 
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Året avslutades med ST cupen, vilket var vår första inomhusturnering, bra spel från alla lag, men 
tyvärr så gick inget lag vidare till slutspel. Föräldrauppdraget med att ta hand om Tyresöhallen 
hela speldagen gick väldigt bra. 
 
Inför 2008 så har vi anmält 4 st lag då det finns flera som vill spela mera, samt att det var lite för 
många avbytare på en del matcher under 2007. Vi funderar även på att öka träningstillfällena till 2 
ggr per vecka. Vi siktar på att starta utomhussäsongen med en turnering innan Sanktan drar igång 
och någon till senare under året. 
 
Vi tränare ser fram emot ett fantastiskt fotbollsår 2008 med massa bra spel. 
 
Pelle Ewald, Marina Adolfsson, Katarina Lindström, Thomas Callaghan, Lasse Tönnesen 
 
 
Herrlaget 
Ledare: 
Roland Andersson, tränare, Robert 
Englund, tränare, Tobias 
Johnsson, ass.tränare, Marko 
Inceki, talangtränare, Fredrik 
Wallgren mv.tränare, Owe 
Ackered fys.tränare, Rolf Solem 
Materialförvaltare, Abbe Ståhlberg 
lagledare. 
 
Spelare: 
Dimitri Haid, Mikael Strandh, Pa 
Musa Jallow, Tony Bergqvist,  
Birhan Akdag, Bojan Sulaver, Andreas Lindvall, Rikard Kyrk, Sebastian Egli, Stojan Stankovic, 
Dennis Sari, Selim Inceki, Petter Vibeke, Ibbe Ibrahim, Fredrik Notice, Johan Forsberg, Max 
Forsberg, Robert Johansson, Mattias Ramos, Stefan Gerrbrand, Johan Landgren, Jimmy Lekberg, 
Robin Solem, Dino Ceric, Magnus Almling, Demba Jangle, Baboucarr Sonha 
 
Säsongen 2007 inleddes med en fusion mellan Haningealliansens FK och Tyresö FF. Resultatet 
av denna sammanslagning gjorde att Tyresö FF fick en ”gratisplats” i division 2 efter det att man 
förlorat i kvalet och ett tag varit nere i division 4. Sammanslagningen gjorde också att 
inomhussäsongen blev aningen märklig då de f.d. spelarna från Haningealliansen spelade för sin 
gamla förening i Haninge Open och Tyresöspelarna för Tyresö FF. Nike Cup som Tyresö vann 
2006 blev en besvikelse och man blev utslagna redan i gruppspelet.  
 
En positiv effekt av sammanslagningen var att man tidigt hade mycket folk på träningarna och 
trots att det blev en ganska så kall och lång vinter så fanns det en förhoppning om att detta skulle 
kunna leda till något positivt.  
 
När träningsmatcherna började spelas så märkte man ganska snabbt att man skulle få problem att 
mäta sig med topplagen i samma serie då de matcher man spelade mot lag på division 2-nivå 
förlorades. En fingervisning var att man förlorade med hela 2-7 mot seriekollegan Akropolis IF i 
Stockholm Cup. 
 
Säsongen präglades av dåliga sportsliga resultat och turbulens bland såväl ledare som spelare. 
Under säsongen så blev ett tränarbyte ett faktum och i stället för Roland Andersson kom Robert 
Englund in efter de inledande omgångarna på hösten. Även Marko Inekci lämnade föreningen 
men detta skedde innan bytet av huvudtränare. Spelare som lämnade föreningen under det första 
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halvåret var Stefan Gerrbrandt som gick till Rågsved, Mattias Ramos som lämnade för att satsa på 
skolan och numera spelar i Bollmora Bois, Dennis Sari som lämnade för Nynäshamn och Mikael 
Strand som lämnade för Vendelsö IK. Nya spelare som anslöt till truppen var Baboucarr Sohna 
som kom från Akropolis IF, Demba Jangle som kom från en afrikansk klubb och Pa Musa Jallow 
från Syrianska Kerburan i Västerås. 
 
Totalt sätt så vann Tyresö FF endast två stycken seriematcher under säsongen och detta skedde 
mot Enskede IK med 2-1 och Arameiska/Syrianska 1-0. Bägge matcherna på vanns på 
Bollmoravallen. I de viktiga streckmatcherna mot de andra bottenkollegorna så kunde man inte få 
med sig trepoängare när det krävdes.  
 

Lag S V O F GM-IM D P 

Arameiska-Syrianska 22 14 4 4 55-31 24 46 

Eskilstuna City FK 22 13 4 5 51-32 19 43 

Rynninge IK 22 11 7 4 48-28 20 40 

Nyköpings BIS 22 11 6 5 49-45 4 39 

Akropolis IF 22 11 4 7 57-38 19 37 

Värmbols FC A 22 9 6 7 36-34 2 33 

Enskede IK 22 9 4 9 37-37 0 31 

IFK Eskilstuna 22 7 6 9 40-56 -16 27 

KB Karlskoga FF 22 6 6 10 35-35 0 24 

Hammarby TFF 22 7 2 13 38-44 -6 23 

Spårvägens FF 22 3 5 14 25-52 -27 14 

Tyresö FF 22 2 4 16 18-57 -39 10 

 
I reservlagserien så gjorde laget bra resultat och man hamnade där på en andraplats i S/R 1. 
 
Under säsongen bildades även en Sportkommitté som skall verka för att herrfotbollen i  
Tyresö FF på sikt skall förbättra sin verksamhet. Under hösten så har det utförts ett hårt arbete 
med att hitta nya ledare och spelare som passar in i den profil och verksamhet som Tyresö FF vill 
stå för. Stommen under kommande säsong i division 3 kommer att bestå av spelare från säsongen 
2007 med några nya inslag som har bra karaktär och inställning till idrott. 
    
 Herransvarig Tyresö FF 
Abbe Ståhlberg 
 
P89 
Våra 18-åriga killar ska 2007, för 
första gången i klubbens historia, 
spela i juniorallsvenskans högsta 
serie. Många matcher mot 
nostalgiska motståndare väntar. 
Laget deltar självklart också i S:t 
Erikscupens äldsta klass, P18. 
 
Säsongen inleddes med finalförlust 
mot Farsta i ST Cupen. 
Försäsongen fortlöpte med 
träningsmatcher mot många 
seniorlag, bland annat BK 
Saturnus. 

 

http://www.svenskfotboll.se/ft.aspx?flid=25601
http://www.svenskfotboll.se/ft.aspx?flid=25611
http://www.svenskfotboll.se/ft.aspx?flid=25605
http://www.svenskfotboll.se/ft.aspx?flid=26233
http://www.svenskfotboll.se/ft.aspx?flid=26146
http://www.svenskfotboll.se/ft.aspx?flid=26019
http://www.svenskfotboll.se/ft.aspx?flid=25672
http://www.svenskfotboll.se/ft.aspx?flid=26695
http://www.svenskfotboll.se/ft.aspx?flid=25643
http://www.svenskfotboll.se/ft.aspx?flid=26842
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Seriespelet inleddes över förväntan. Laget låg bland topp-5 efter tre omgångar. I S:t Erikscupen 
kunde man tidigt se att Tyresö FF var ett av topplagen och man ledde serien ända tills sista 
omgången spelats. Laget slutade på andra plats och en slutspelsplats var säkrad. 
 
I Juniorallsvenskan började stolparna bli breda och efter många uddamålsförluster rasade laget i 
tabellen. Skador på fel spelare gjorde att vi inte kunde hålla den jämna nivå som krävs och som vi 
höll i inledningen av serien. 
 
Laget kom sist i JA-tabellen, fast det kändes konstigt med tanke på hur spelet sett ut i de flesta 
matcher.  
 
I S:t Erikscupens slutspel blev resan till final ganska behaglig. Vasalund/Essinge stod för 
motståndet på Skytteholm i oktober. Efter att vi vunnit mot dem både i JA och i ”sanktan” 
kunde vi direkt se att de var oerhört revanschsugna. Matchen började jämnt med chanser åt 
bägge håll. Efter ca 20 minuter i en tilltrasslad situation i straffområdet kunde ”Stickan” få fram 
ett knä på första stolpen och trycka in bollen i nättaket. Ju längre matchen led tog motståndarna 
över mer och mer. Det var i stort sett spel mot ett mål (vårt) men när 10 minuter återstod 
avgjorde vi matchen. 
 
Sista året med ”gänget” fick firas med ett guld i Sanktan – kunde inte bli bättre! 
 
Nu lämnar vi över grabbarna till Abbe och a-lagsledningen och önskar dem lycka till med sin 
fotboll! 
 
Kenta och Tobbe 
 
P90 
Ett spännande år väntade för vårt 
P90-lag som nykomlingar i 
Sanktans näst högsta serie. Året 
inleddes med att man stod som 
segrare i vår egna ST Cupens P16-
klass. 
 
Laget tillhörde 2007 
seniorverksamheten och en hel del 
av spelarna visade upp i 
seniorsammanhang i både träning 
och matcher med B-laget. 
 
Laget spelade 2007 i S:t  
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Foto: stff.se  

Erikcupens näst högsta serie, div II. 
De vann sin serie, presterade oerhört 
bra resultat och gick till ”sanktans” 
slutspel. 
 
Där gick man hela vägen till final på 
Skytteholm. Finalmotståndaren FC 
Järfälla drog i en jämn drabbning det 
längsta strået och vann till slut med  
3-0. 
 
 

 
 
P91 
Under 2007 bestod P 91 av 26 
spelare varav 3 målvakter. 
Runtomkring laget fanns det 3 
tränare, 1 målvaktstränare, 1 
materielare och 1 lagledare. Vi fick 
även ekonomisk hjälp av ett flertal 
sponsorer som  bl a möjliggjorde 
våra cuper/resor.  
 
Försäsongen bestod av hård 
träning, många dagar i streck med 
träning. Vi spelade totalt 15 

 
träningsmatcher, 48-34 blev målskillnaden till vår favör. 10 st vunna matcher, 1 oavgjord och 4 
förluster, i snitt 3,2 mål /match.  
 
Vi spelade i pojkallsvenskan och i P 16 Elit. I P 16 gick vi ända till semifinal där vi förlorade mot 
Bollstanäs med 1-3. I PA gick det inte fullt lika bra, vi hamnade på nedre halvan. 
Under året har också några av killarna varit uppe och tränat och spelat matcher med juniorerna 
och P 90. Under sommaren var vi med i 2 turneringar: Summer Games i Stockholm och Calmare 
Nyckel Cup nere i Kalmar. GULD i båda dessa blev resultatet! Finalen i Summer Games spelades 
på Skytteholm mot Enskede där vi vann med 2-0. Finalen i Kalmar spelades på Fredrikskans med 
en livfull publik. Där vann vi mot Smedby AIS med 2-1. Det var en väldigt trevlig vistelse i 
Kalmar för alla som följde med, spelare som föräldrar. 
 
Den 27 oktober hade vi en avslutning på ett roligt ställe i Spånga där vi gjorde olika 
sportaktiviteter tillsammans och åt underbart god mat. November-december slås P 91 ihop med 
P 90 och bildar juniorerna. 
 
Under december 2007 deltar vi i Olympiaden med 2 lag, Hummel Indoor Cup med ett lag, 
Haninge Open med 1 lag och i ST Cupen med flera lag. I ST cupen vinner vi guld och silver i P 
17 och i SM kvalet vinner vi silver, spelar i februari 2008 i Katrineholm i SM men där tar det slut. 
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Vi hade väldigt kul detta år och det blev väldigt mycket fotbollsspel för killarna i både träningar 
och matcher. 
 
Vid Tangentbordet: 
Lisa Forsberg 
Lagledare 2007 
 
 
P92 Röd 
P92 har fortfarande ovanligt 
många aktiva spelare vilket under 
2007 precis som tidigare år 
innebar 2 träningsgrupper, med 
spel i totalt 4 olika serier i S:t 
Erikscupen. 
 
Röd träningsgrupp 
Förstalaget som spelade i serien 
P15 Elit lyckades med att nå en 
placering som kvalificerar oss för 
spel i Pojkallsvenskan  

 
2008, och dessutom nådde vi slutspel i Sanktan där vi tog oss hela vägen till semifinal innan 
motståndet blev för svårt. 
 
Vi tappade en del spelare inför, under och efter säsong i röd grupp vilket gjort att det stundtals 
blivit svårt att bemanna alla matcher på ett bra sätt, samt självklart en del turbulens i gruppen. 
I Division 2 blev det svårt att prestera och där slutade vi med 9:e plats och nedflyttning. 
 
Röd grupp har dock både PA och Div 1 att spela i under 2008 så platsen i Div 3 övertas av gul 
grupp. 
 
Vi har deltagit i ett antal cuper under året, och gjorde det bra med segrar eller höga placeringar i 
de flesta. 
 
Efter en lång tid som tränare i P92 så valde både Janne Lindgren och Björne Jansson att tacka för 
sig efter denna framgångsrika säsong. Tack för allt - ni har varit otroligt viktiga för alla 
framgångar. Vi säger nu istället välkomna till Per Källström och Niklas Wennergren. 
 
P92 Gul 
Jag kom till gul träningsgrupp 
2007-01-07 från Vendelsö IK, där 
jag varit tränare i 6-7 år och spelat 
mot Tyresö FF vid ett flertal 
tillfällen och ”sett” vilka bra killar 
som fanns i ”deras div.4.” När 
samtalet kom från Tyresö om jag 
ville bli tränare, antog jag 
utmaningen, 
 
Där jag införde min egna och 
ibland motstridiga ideer. 
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Det var c:a 30 killar i gul grupp, vilket sålunda räckte för att deltaga med två lag i Sanktan. Där jag 
hade ambitioner att vi skulle placera oss sämst på 3:e plats med ett lag samt försöka nå en 
mittplacering med det andra laget. 
 
Började träningen inomhus 7:e januari, med information av lagledare att vi skulle spela 
en turnering 27:e januari, Efter tuff träning och ny taktik under januari så stod vi som vinnare i 
både A- och B-slutspelet med våra två lag. 
 
Vi deltog under vinter/vår i två turneringar där vi deltog med ett lag. Håbocupen där vi spelade 
bra med kom inte längre än till gruppspel. Nya tag och vi spelade i Sundbybergscupen där vi kom 
3:a. 
 
I juni åkte vi till Aroscupen med förhoppningar att kunna delta med två lag. Tyvärr fick vi inte in 
tillräckligt med anmälningar, så dom 16 killarna som anmälde sig först fick följa med. Vi spelade 
jämna matcher i gruppspelet, men åkte tyvärr ut i B-sluspelets första match. 
 
På hösten deltog vi i Telgecup, där endast vi och ett lag från AIK spelade i div 4. Resten av lagen 
spelade i div.3 och div 1. Det gula gänget kan efteråt sträcka på sig då vi tog Silver i denna 
turnering (förlust i finalen med 1-0), men med en spelare i laget som fick pris för turneringens 
skyttekung. 
 
Hur gick det då i Sanktan? Vi placerade oss 3:a respektive 4:a i våra grupper. I år spelar vi i div 3. 
 
Robert tränare för det gula gänget 
  
P93 
Laget spelade säsongen 2007 i 
högsta serien i S:t Erikscupen(P14-
2B). 
 
Truppen har under fotbollsåret 
2007 bestått av 17-18 intresserade 
och målmedvetna killar som 
vintertid tränat fyra(4)gånger i 
veckan och under S:t 
Erikscupssäsongen tre(3) 
ggr/vecka. Laget utökades under 
året med Said (TFF-spelare som 
började träna på nytt i maj månad)  

samt Artur, Lukas och Simon – alla tre från Hanvikens SK. Lukas valde dock efter säsongen att 
återgå till sina kamrater i HSK. 
 
Ytterligare två spelare gick efter säsongen vidare i sina karriärer – Daniel Hagbo (94:a) och Oliver 
Lind spelar fr.o.m. säsongen 2008 i Enskede IK(P94 respektive P93). Vi tackar Daniel, Lukas och 
Oliver för deras goda kamratskap samt för många bra och utmärkta fotbollsinsatser under den tid 
de varit hos oss. Vi önskar dem lycka till i sina respektive klubbar. 
 
Under året deltog laget i följande cuper 
 
S:t Erikscupen 2007 P14-2B (högsta serien). 
Gothia Cup 2007 A-slutspel och förlust i 32-delen. 
Gothia Gruppspel TFF-Vilnius FC(Lettland) 0-0; TFF-Slätta SK(Falun) 0-0;  

            TFF-Värmdö IF 2-0. Tabell:1)Vilnius FC, 7p och 2)TFF, 5p. 
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Gothia A-slutspel 64-del: TFF - IFK Ulricehamn 5-0 

32-del:  TFF - Kent Elite(England) 2-3. 
 
ST Cupen 2007/08 Etta i gruppspelet och därefter slutspel 2008. 

P14-SM Kval, Futsal: Utslagna i gruppspelet. 
 
Laget har tränats av Björn Avernäs och Anders Nilsson samt målvaktstränaren Gunnar Lekberg. 
Stefan Salomonsson har vintertid varit truppens fystränare. 
 
Truppens spelare 2007: Anton Avernäs, Artur Magakelov(juli-07), Daniel Hagbo, Eliphaz 
Negussu, Felix Lindeberg, Jonathan Avernäs, Jesper Eriksson, Lukas Hammarstrand Schuber, 
Nicke Bergqvist, Oliver Lind, Oskar Alktun, Ramzi Nsaibia, Razmus Karlsson, Said 
Aberkan(maj-07), Sebastian Leon, Sebastian Salomonsson, Sid Metioui, Simon Grandin(nov-07), 
Viktor Nilsson. 
 
Vid pennan 
Anders och Björne 
 
P94 
Laget har deltagit i S:t Erikscupen 
under året, första året på 11-
manna. Ledare under säsongen har 
varit Tommy, Robban, Jonas och 
Dennis. 

 
 
 
P95 
2007 var vi uppdelade i 3 grupper 
under våren; Strand, Fårdala och 
Centrum. 
 
Vi hade då ca 60 spelare med dessa 
hade vi med i ST:Erikscupen  
2 lag i lätt 
3 lag i medel 
2 lag i svår  
1 lag i 11manna  
 
Vårterminen var vi med i ca 10 
olika cuper bla Aros cupen och 
Dana cup. Hösten 2007 slog vi 
ihop alla killar till ett lag där vi har 
nivå anpassat detta lag i 3grupper 
Lag 1 har19 spelare i dag 2 tränare 
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och en lagledare. 
 
Lag 2 och 3 tränar ihop och är ca 
40st idag 2 ordinarie tränare och 2 
hjälptränare och en lagledare här 
önskar vi en till ordinarie tränare 
hoppas kunna lösa detta under 
våren. 
Vi startade säsongen med att åka 
till Nyköping och spela Rosvalla 
cup och vann denna  
Vår första vinst i en cup. Vi har 
under hösten tränat 3 gånger i 
veckan och haft flera tränings 
matcher på helgerna. Avslutade 
säsongen med den självklara ST 
Cupen där vi gick vidare med 2 lag 
vi spelade både i 94 och 95 serien. 
 
Hälsningar Malin och alla ledare 
pojkar 95 
 

 
 

 
 
P96 Strand 
Laget har deltagit i S:t Erikscupen 
under året. Ledare för laget har 
varit Stefan, Christer, Ingvar och 
Torbjörn. 
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P96 Tyresö 
Under året har de sista "gränserna" 
mellan de gamla grupperna från 
sammanslagningen av lejonen och 
tigrarna 2006 helt suddats ut. 
 
Tyvärr har gruppen minskat en del 
men vi har haft strax över 25 
aktiva året igenom. 
 
Ledargruppen har även minskat 
under 2007 och bestod större 
delen av året av Sussi Dennerby, 
Stefan Thunborg, Lars Lundstedt 
och Max Ahston. Lagledare för 

 

gruppen har Max Ahston varit med hjälp av Ari Svensson och Sussi Dennerby. Ekonomin för 
laget har skötts av Nettan  
Svensson. 
 
De inomhusturneringar vi deltog i utöver ST-Cupen blev under 2007 på våren en mindre 
turnering vid namn Statoil Cupen som vi vann och på hösten spelade vi Luciacupen där vi tog 
oss till kvartsfinal. 
 
Utomhusturneringar vi deltog i var Oktobercupen, Minitiger Cup, en cup i Nynäshamn (med det 
oförglömliga "klackmålet" under golden goal i finalen som vi vann), Aroscupen, Riksbyggen Cup, 
en cup i Nyköping där vi vann A- och C-slutspel. 
 
Under året som gick tränade vi 2 ggr/veckan samt ytterligare ett tillfälle med c:a 20 spelare från 
P96. Vid det tredje träningstillfället varje vecka har vi även bedrivit riktad målvaktsträning för fyra 
grabbar. 
 
I S:t Erikscupen deltog vi med ett lätt- och medellag samt ett gemensamt medellag för P96. Vi 
placerade oss med lagen i mitten och uppåt. Vi var väldigt starka på hemmaplan där vi var mer 
eller mindre oslagbara. 
 
Under vintern 2007 har vi tränat gemensamt med P96 Strand som vi har för avsikt att under 2008 
bedriva verksamheten gemensamt med inför 2009 då vi går in i 11-mannavärlden! 
 
För att stärka lagkassan gjordes två aktiviteter, salamaiförsäljning och städning, vilket stärkte 
lagkassan som nu ligger på c:a 25,000 SEK. 
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P97 Krusboda 
Vid årets utgång var vi 10 spelare.  
Niklas ”Nille” Wennergren och 
Nino Ferraresi var tränare under 
säsongen. 
Andra som hjälpt till är Cia 
Nilsson lagledare, Bosse Hedman 
materialare och Marika Almgren 
kassör. 
 
Träning  
Vi har tränat 2 ggr i veckan och 
ibland har det blivit nere på gräset 
vid hundängen. Vi spelade även ett 
antal träningsmatcher mot bla 
Huddinge. 
 

 

Vi har haft två träningsläger, på våren åkte vi till Trosa där vi hade två dagar fyllda med fotboll 
och skoj. På hösten var vi nere på Bollmorvallen en heldag. 
 
Cuper 
Vi spelade en inomhuscup, Ingarö cupen och en träningsturnering som anordnades av Huddinge. 
Sedan spelade vi förstås ST cupen där vi hade med ett lag. 
 
Utomhuscuper blev två stycken, Ingarös vårcup och Erik Westergrens minnesturnering och en 
miniturnering som Skogås-Trångsund anordnade.  
 
I St Erikscupen hade vi ett lag. 
 
 
Övrigt som hänt 
Vi fick nya overaller som betalades av Baccon Plåtslageri och Softronic AB.  
Vi var hem till Bosse och grillade hamburgare efter en träning, vi bowlade, tittade på a-laget 
tillsammans och var bollkallar. 
 
P97-2 
Centrum/Fårdala gruppen har 
under året deltagit i S:t Erikscupen 
och ledare för gruppen har varit 
Thomas, Åke, Torbjörn och 
Andreas. 
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P97-3 
Vi har under året varit 28-32 
spelare, 3-5 ledare. 
 
Utöver S:T Erikscupen och ST 
cupen har vi deltagit i 7 
turneringar där vi bla. annat vann 
Nynäscupen. I ST Cupen deltog vi 
med två lag där bägge lagen gick 
vidare. I S:t Erikscupen deltog vi 
med två lag i 97 serien samt ett lag 
gemensamt med P97-2 i 96 serien 
(medel). 
Vi har haft två träningar/vecka.   

Ambitionen och målsättningen har varit att under året öka sammanhållningen samt att skapa en 
bredd där vi vill se att samtliga spelare utvecklas som individer och lagspelare. 
 
/Magnus Runestam 
 
P98 Björnar 
 
Våren 2007 
Lagledare: Torbjörn Ring 
Lagledare: Sickan Lönnkvist 
Tränare: Anders Yvling 
Tränare: Peter Östberg 
Tränare: Kalle Henricsson 
 
När vårsäsongen startade hade vi 
51 spelare; 5 hade slutat och vi 
hade fått 2 nya spelare. 

 
Dessa 51 spelare var indelade i tre lag; röda, gula och blåa (efter Tyresö FF:s färger). Indelningen i 
lagen gjordes efter geografiska principer (var spelaren bor eller går i skola) eller om man har 
någon kompis i något lag.  
 
Träningar 
Vi tränade på Bergfotens bollplan på torsdagar klockan 18:00 till 19:30 och söndagar klockan 
10:00 till 11:30. Totalt var det 21 träningstillfällen under vårsäsongen.  
 
S:t Erikscupen 
Vi hade fem lag anmälda till S:t Erikscupen; 2 st för det röda laget, 1 st för det gula och 2 st för 
det blåa laget. 
 
Delning av träningsgruppen 
I och med sommaruppehållet så genomfördes en delning av träningsgruppen. 19 spelare bildade 
P98 Tigrar. Tigergruppen fanns under tiden i Fotbollsskolan men den slogs ihop med 
Björngruppen inför säsongen 2006 på grund av för få spelare.  
 
Hösten 2007 
Lagledare: Torbjörn Ring 
Tränare: Peter Östberg 
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Tränare: Kalle Henricsson 
 
När höstsäsongen började hade vi 29 spelare i gruppen efter delningen av träningsgruppen.  
 
Österåkerscupen 
Vi ställde upp med ett lag i Österåkerscupen P97 för att skaffa oss erfarenhet av 7-mannaspel 
inför kommande säsong. Våra spelare var alltså ett år yngre än motståndarna och det märktes 
främst genom skillnaden i kroppsstorlek. Den allra största skillnaden var planens storlek. Våra 
spelare är vana att spela på stora ytor men den här planen var extremt stor, nästan som en liten 
11-mannaplan. Däremot var det spelmässigt inte så stor skillnad. Vi förlorade alla matcher men 
hängde med bra i spelet. Våra spelare var snabbare än motståndarna och verkade ha bättre 
kondition. 
 
Den första matchen var mot ett Österåkerlag. Vi förde spelet och tog ledningen. Sedan började 
motståndarna spela fult, på gränsen till vårdslöst, och domaren tillät tyvärr det. Vi förlorade med 
1-2.  
 
Den andra matchen var mot ytterligare ett Österåkerlag. Det blev ett helt annat spel. Vi spelade 
på naturgräs och motståndarna var extremt toppade, fick vi veta av deras tränarkollegor. Vi 
förlorade med 0-8, men de brukar alltid vinna mot jämnåriga spelare med tvåsiffrigt, så vi kände 
oss trots allt nöjda. 
 
Den tredje matchen var mot Eritreanska, ett mycket bollskickligt lag. Det var en bra stämning på 
planen och snyggt spel. Vi förlorade med 0-6 men gratulerades av deras tränare efteråt. De brukar 
också vinna sina matcher med tvåsiffriga resultat. Några av deras spelare var lite smått kaxiga 
över vinsten tills de fick veta att våra spelare är ett år yngre. Då blev de imponerade och tyckte att 
vi hade gjort en bra match. 
 
Den fjärde och avslutande matchen var mot ytterligare ett Österåkerlag. Vi hängde med bra fram 
till halvtid, då det stod 1-1. Sedan tog orken slut, främst koncentrationen. Vi förlorade med 1-5.  
 
Det var en lång dag med tuffa matcher men våra spelare gillade det. ”Det här känns som riktig 
fotboll”, sa en spelare. Vi spelade tillsammans som ett lag, alla gjorde en topprestation och 
spelarna gick omkring med ett leende hela dagen och hade verkligen roligt; inga sura miner eller 
dåliga förlorare. Vid prisutdelningen efteråt fick vi All fairpris – vi blev vinnare till slut. 
Erfarenheten från denna dag är något viktigt att bygga på inför den kommande 7-
mannasäsongen.  
 
S:t Erikscupen   
Det röda laget spelade med dubbla lag i S:t Erikscupen och med rullande formationer. Totalt 
spelade vi 26 matcher, 13 vunna, 5 oavgjorda och 8 förluster. Vi gjorde 113 mål och släppte in 86 
mål, en målskillnad på +27. Av 22 spelare så hade vi 15 målskyttar. Vi hade sex målvakter som 
spelade enligt ett rullande schema. Det gula laget spelade 11 matcher, 4 vunna och 7 förluster. 2 
matcher ställdes in.  
 
Träningar 
Vi tränade på Bergfotens bollplan på torsdagar klockan 18:00 till 19:30 och söndagar klockan 
10:00 till 11:30. Vi tränade fram till den 4 november. Totalt blev det 26 träningstillfällen under 
höstsäsongen. Vi hade målvaktsträning på söndagarna klockan 9:40 till 10:00. Nytt för denna 
säsong var att vi hade målvaktsträning på söndagarna klockan 9:40 till 10:00. 
 
Miniturnering i P98 
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Lördagen den 13 oktober hade vi anordnat en intern miniturnering för P98. Vi ställde upp med 
två lag. Det blev bra spel och många mål. Vårt ena lag vann sina tre matcher medan det andra 
vann två och förlorade en match. Det var en trevlig dag med bra väder, bra humör och bra spel. 
 
ST Cupen 
Vi ställde upp med två lag i ST Cupen. Ett lag gick vidare till andra omgången. 
 
P98 Lejon 
Lagledare/tränare: Anki Lenksjö 
Tränare: Peter Kornelind 
Tränare: Niclas Attergren 
Tränare: Martin Lundgren 
Tränare: Stefan Petti 
Tränare: Magnus Hedenmark 
Aktiviteter: Karin Sandelius 
Lottansvarig: Åke Lindgren 
 
Antal anmälda spelare: 35 st 
Antal lag i S:t Erikscupen: 3 st 
Antal lag i ST Cupen: 2 st 

 
Vi har haft träningar två gånger i veckan vid Tyresö Skola under utesäsongen. Inomhustiden i 
Tyresö Hallen/Njupkärrs skola har vi delat med övriga P98. Som säsongsavslutning gick hela 
laget och såg en av A-lagets matcher på Bollmoravallen, efter en stärkande lagmåltid på 
McDonalds. Under en lördag i oktober 2007 anordnade vi tillsammans med alla övriga 98-lag en 
miniturnering på Bollmoravallen som blev mycket lyckad.  
 
Matcherna i S:t Erikscupen fungerade utan störningar, och vi deltog med 2 lag i ST cupen. Vissa 
problem med funktionärer som inte dök upp när deras söner inte kunde spela ställde till problem 
under ST cupen. Vi har haft ett organiserat föräldramöte, med rätt lågt deltagande tyvärr. Laget 
har sålt bingolotter/sverigelotter eller bidragit till lagkontot. Några spelare har även sålt 
fyrverkerier där provisionen gått till lagkassan. Antalet spelare har varit ganska konstant, ett par 
har slutat och ett par har börjat. Tränarna har haft några olika möten under året för att 
tillsammans planera och utvärdera verksamheten. 
 
P98 Vargar  
Vi startade säsongen 2007 med  16 spelare och 2 st. ledare, Mats Nord och Jeanette Bodell. 
Inomhus tränade vi i stimmets gympasal och när våren kom så började vi träna utomhus vid 
Krusboda skola som vi gjort senaste åren. Under denna säsong tränade vi 2 st. 1,5- 
timmespass i veckan. 
 
I slutet på april så startade S:t Erikscupen. Vi hade 2lag anmälda till St: Erikscupen vilket innebar 
att vi genomsnitt hade 2 matcher varje vecka och alla killar fick således spela en match /vecka 
vilken funkade mycket bra. Under vårsäsongen presterade killarna jättefina resultat på både 
matcher och träningar och segersviten blev riktigt lång innan årets första förlust. 
 
Under sommaruppehållet deltog vi i Mini-Tiger Cup på Skarpnäcksfältet. Vi spelade då 7-manna 
matcher som var debut för våra killar på större plan. Killarna spelade jättebra och gick till A-
slutspel där vi förlorade mot BP på straffar i kvarten. Grabbarna tyckte det var jättekul att spela 
7-manna och började redan då se fram emot nästa säsong då vi spelar på större plan. 
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När sanktan sen startade höstomgången så fortsatte killarna sitt fina spel. Vinsterna blev många 
och förlusterna få denna säsong.  Utomussäsongen avslutades med en internturnering för TFF p-
98, som blev mycket uppskattad av alla spelare, ledare samt föräldrar. 
 
Vinterträningen inomhus startade vi upp i slutet på nov i Stimmets gympasal. 
I ST Cupen hade vi 2 lag anmälda. Inomhusmatcher verkar dock inte passa våra killar lika bra 
som utomhus, då vi inte gick vidare till slutspel. Till grabbarnas försvar bör sägas att 
det är stor skillnad att träna på en plan som är ca 20 m lång och sedan komma ut på en 
handbollsplan och spela match. Men att träna på liten plan har vi dock valt själva. 
 
Säsongen 2007 blev väldigt lyckad. Många killar på varje träning som gjorde stora framsteg. 
Matcher där det vi tränat på visade sig fungera i praktiken också. 
 
Avslutningsvis vill vi tacka alla trogna supportrar som är med och stöttar oss hela tiden. 
 
Mats & Jeanette 
 
P98 Tigrar 
Vår grupp är sedan våren 2007 en egen grupp. (Tidigare en del av Björnarna) 
 
Vi var i början 17:st pojkar och två tränare och en lagledare. 
Två lag i St.Eriks cupen 
Nu är vi 22 st. samt ytterligare en hjälptränare. 
 
Vi har kört träning 2ggr/v.  
Spelat Österåkerscupen i augusti. 
Vi har varit med hela laget samt föräldrar på Tyresö FF´s A-lag Herrar och sett deras sista 
seriematch iklädda Gula matchtröjor. (Uppskattat av barnen och en del vuxna) 
Vi har spelat ST Cupen och många föräldrar ställde upp och gjorde ett toppen jobb. 
Vi tränar inomhus 1ggr/v tom mars. 
 
Föräldragruppen är mycket bra och gör jobbet kul, vi får mycket positivt bemötande från dem. 
 
P99 Björnarna 
Verksamhetsberättelse för året 
2007 är att vi i Tyresö FF P 99 
Björnarna varit en spelartrupp runt 
30 spelare hela säsongen och haft 
8 ledare för denna trupp, 
 
Vi har tränat försäsongen januari 
till mars i Krusboda Gympasal, 
trångt men en härlig stämning. 
Från april till oktober har vi tränat 
en gång i veckan på Krusboda 
Bollplan, med korvgrillning som 
stående koncept hela säsongen. 3 
lag har vi haft i spel S:t Eriks 
Cupen. 

 

Med namnen Björnarna lag 6, 7 och 8 har killarna har gjort ett härligt första år med mycket 
kämpaglöd bra passningsspel och härlig målfarlighet i S:t Eriks cupen. Dessutom har vi varit med 
i en cupturnering med 2 lag i Vendelsö i maj 2007. Bergman/bygg Cupen. En lyckad turnering 
där båda våra lag gjorde bra ifrån sig , vi har även haft en egen lite cupturnering  i oktober där vi 
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bjöd in  AIK med 2 lag och Spårvägen med 1 lag dessutom våra 3 Björn lag, Vi hade då 2 serier 
med 3 lag i varje och 2 av våra Björn lag  vann dessa grupper . 
 
Vi har också haft en liten julcup i december tillsammans med P99 Tigrarna som uppladdning för 
ST-Cupen. Då kom Tomten och delade ut priserna  
 
Och som en härlig avslutning på säsongen 2007 hade vi 2 lag i spel i ST Cupen där ett av våra lag 
gick vidare till slutspel och vårt andra lag föll på mållinjen trots bra spel. ( Till sist ett stort tack till 
våra härliga fans ” Yellow bears ” som stöttat oss i ur o skur ) 
 
 
 
P99 Lejon 
P99 Lejon har under året varit ca 
35 spelare (några har kommit och 
gått under säsongen) och 4 ledare. 
 
Vi har spelat med 4 lag i St 
Erikscupen och de har blivit något 
fler förlorade än vunna matcher. 
Innan höstsäsongen började så 
åkte vi upp med tre lag till SAIF-
cupen i Sunnersta utanför 
Uppsala. 

 
Vi hade en jättetrevlig dag med många matcher på ”något ojämna” gräsplaner. Resultatmässigt 
blev det några vinster och några förluster i turneringen som genomfördes utan slutspel. 
 
Året avslutades med ST Cupen där vi också deltog med 3 lag varav ett gick vidare till slutspel. 
 
P99 Tigrarna 
Laget har under 2007 spelat S:t 
Erikscupen. På denna nivå 
sammanställs inga resultat, men 
man kan dock nämna att under 
årets upplaga av Sanktan som 
bestod av 13 matcher så blev det 
endast två stycken förluster. 
Segrarna har varit många och flugit 
tätt under året men viktigt och 
mest roliga är att grabbarna har 
haft det lika roligt tillsammans vare 
sig det har varit match eller 
träning.  

 
Det som värmer mig mest om hjärtat som tränare är att vi vid sådana tillfällen där vi har legat 
under i matcher med både ett, två eller fler mål – inte har hängt med huvudet utan istället peppat 
varandra, spelat som ett lag och vänt på matchen och vunnit. Det kallar jag äkta seger, eller hur? 
 
Det har hänt mycket under fotbollsåret 2007. Alla spelare har utvecklats, blivit bättre och framför 
allt så har laget blivit ett lag som arbetar tillsammans, blivit mer samspelta och det strålar 
verkligen glädje på planen och sammanhållningen är enorm i denna trupp. 
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Vi har även deltagit i några turneringar utöver S:t Erikscupen under säsongen. Den första var 
Kamratcupen som gick av stapeln i augusti ute i Haninge, där vi gick till semifinal som vi 
förlorade mot Stuvsta, men blev ändå till slut bronsmedaljörer. 
 
En annan turnering var SE-cupen där Brommapojkarna stod som värdlag och som spelades i 
Solnahallen. Detta var killarnas första riktiga inomhusturnering som de genomförde med bravur. 
Vi tog oss till kvartsfinal där vi förlorade mot Djurgårdens IF. Sedan var det dags för ST Cupen 
som vi även där spelade bra och genomförde med flaggan i topp. Som gruppsegrare efter att vara 
obesegrade i gruppspelet så gick vi vidare till slutspel där det visade sig att AIK skulle bli våra 
motståndare. Det blev en nagelbitande rysare och där tyvärr AIK drog längsta strået genom att 
sätta 2-1 målet med endast 8 sekunder kvar av matchen på frispark. Frisparken räddades men vi 
lyckades inte få bort bollen från eget straffområde utan istället lyckades AIK peta in returen. 
 
Nu inför säsongen 2008 planerar vi att utöka träningarna till två gånger i veckan och fortsätta på 
att förbättra spelet, få en bättre spelförståelse men framför allt fortsätta att ha roligt. Det som är 
inplanerat i nuläget är att vi kommer att delta i turneringen Ålandstidningen Cup på Åland 17-18 
maj. 
 
Alla i förälder- och anhörighetskåren runt laget ska ha ett stort tack för ert stöd runt oss i 
samband med matcher, cuper och andra engagemang. 
 
Jag ser fram emot säsongen 2008 och åter igen ett riktigt stort tack till alla fotbollskillar och 
fotbollsföräldrar i P99 (Tigrarna)! 
 
/ vid pennan Jocke (Tränaren) 
 

Fotbollsskolan 
Varje vår startar vi upp en helt ny 
sexårsverksamhet, så även 2007.  
 
Kenneth Johansson var ansvarig för 
fotbollsskoleverksamheten som 
tränade varje lördag på vårt populära 
konstgräs på Bollmoravallen och likt 
inget annat år var tillströmningen 
enorm.  
 
Vid säsongens slut i oktober kunde vi 
konstatera att över 200 barn hade 
deltagit i fotbollsskolan för barn 
födda 2001 och 2000.  

Fotbollsskolans andra del är sjuåringarna. De hade ju redan kört en säsong så en något tydligare 
indelning gjordes i denna åldersgrupp. Fyra grupper bildades, en tjejgrupp samt tre killgrupper 
som var indelade efter var barnen bodde. 
 
Under våren deltog många lag från Tyresö FF i Hanvikens populära turnering Trollcupen och till 
hösten arrangerade Tyresö FF en liknande turnering på Bollmoravallen. 
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Kommentar till bokslut 2007 

 
Som framgår av bokslutet gav verksamheten för 2007 ett överskott på drygt 150TKR. Den 
främsta orsaken till det goda ekonomiska resultatet är att den Bingoallians som vi är medlemmar i 
gav ett kraftigt överskott – nästan 300TKR – samt att de statliga och kommunala bidragen blev 
större än budgeterat liksom intäkterna från medlemsavgifterna. Tack vare detta fick vi ett 
överskott trots att såväl dam-, herr- som ungdomsverksamheterna kostade mer än budgeterat 
belopp. 
 
Totalt sett har föreningen nu ett balanserat överskott på nästan 700TKR, vilket väl uppfyller 
fotbollförbundets rekommendation. Tyresö FF har under den senaste femårsperioden kraftigt 
förbättrat sin ekonomi och gått från ett underskott på drygt 500TKR till ett överskott på nästan 
700TKR. 
 
En stabil ekonomi är enligt styrelsens uppfattning grundvalen för en stark och långsiktig 
verksamhet, vilket Tyresö FF nu har alla förutsättningar att kunna bedriva. 
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Styrelsens förslag till budget för Tyresö FF 2008 

 
 
 
 
 

Intäkter Tkr 
Statliga och kommunala bidrag 1100 
Medlemsavgifter 500 
Bingoalliansen 180 
Sponsorer 300 
Schysst framtid 405 
Bingolotto – Sverigelotten 200 
ST Cupen 610 
Dagkollo 90 
Evenemang 175 
Landslagets fotbollsskola 50 
Servering 100 
Summa intäkter 3710 

 
 
 

Utgifter Tkr 
Herrlag -709 
U-herr -213 
Damlag Norrettan -710 
Damlag Div III inkl. U-dam -172 
Ungdom -690 
Utbildning -150 
Kansli -768 
Administration -298 
Summa utgifter -3710 
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Budgetkommentarer 

Som framgår av det redovisade budgetförslaget lägger styrelsen fram en budget i balans. Detta var 
målet för budgetarbetet. Alla önskemål har inte kunnat tillgodoses men budgeten ger goda 
förutsättningar för en bra verksamhet under 2008. Budgetförslaget kommenteras nedan. 
 
Bidrag 
Eftersom inga signaler om förändrade bidragsnivåer nått oss har hänsyn tagits till utfallet 2007. 
 
Medlemsavgifter 
Även beräkningen av medlemsavgifter bygger på utfallet för 2007. 
 
Bingoalliansen 
Intäkterna från Bingoalliansen har under senare år sjunkit kraftigt. Denna utveckling bröts vid 
halvårsskiftet 2007. Hösten gav istället kraftigt ökade intäkter. Utfallet för alliansen är 
svårberäknat. Styrelsen har valt att beräkna intäkterna till 180TKR, vilket förutsätter att intäkterna 
ligger på en något lägre nivå än hösten 2007. 
 
Sponsorer 
Här redovisas föreningens huvudsponsorer, som samtliga är bundna med avtal även 2008. 
 
Schysst framtid 
Intäkterna bygger på intäkter från ett åttiotal företag i kommunen som stödjer vårt etik- och 
moralprojekt. Företagsnätverket TFF som vi genom Hans Löfgren driver använder sina intäkter 
till olika arrangemang varför verksamheten nollbudgeteras. 
 
Bingolotto 
Intäkterna 2007 uppgick till 200TKR till TFF och lika mycket till lagen. Verksamheten budgeteras 
till 200TKR också för 2008. 
 
ST Cupen 
Turneringen beräknas ge ca 600TKR i överskott vilket är ett resultat som uppnåtts under en följd 
av år. 
 
Dagkollo 
Även i fråga om dagkollot beräknas resultatet bli oförändrat jämfört med 2007. 2008 års dagkollo 
blir några dagar längre än 2007 beroende på tidpunkt för skolornas sommarlov. 
 
Evenemang 
Under denna rubrik budgeteras den verksamhet som det s.k. Idrottslyftet generar. Enligt 
regeringens besked kommer bidragsbeloppet att vara oförändrat 2008 vilket bör ge Tyresö FF 
ungefär samma belopp som 2007. 
 
Landslagets fotbollsskola 
Resultatet har under de senaste åren varit ca. 50TKR. Detta belopp budgeteras också för 2008. 
 
Servering 
Genom att ett stort antal ungdomsmatcher spelas på Bollmoravallen – inte minst C-planen – har 
serveringsintäkterna under senare år ökat kraftigt. För 2008 beräknas cafeterian ge ungefär 
samma intäkt som 2007. 
 
På utgiftssidan är kostnaderna för kansliet – löner, sociala avgifter, kontorsmateriel, datorer m.m. 
– den enskilt högsta kostnaden. Damlagets uppflyttning till Norrettan betyder ökade kostnader, 
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inte minst för resor och domare. Totalt kostar damverksamheten (lag i div I, div III och U-lag) 
nästan 900TKR. Herrlaget och U-herrar (juniorlagen) kostar ungefär lika mycket. Ungdomssidan 
kostar ca 700TKR, men om också U-lagen (herr och dam) som också spelar S:t Erikscupen 
räknas in överstiger ungdomssatsningen 1,1MKR. 
 
Utbildningen budgeteras till samma belopp som 2007, dvs 150TKR. Den av styrelsen antagna 
utbildningsplanen kan därmed genomföras. 
 
Under rubriken administration täcks kostnader för bland annat räntor och avgifter, vissa 
försäkringar, övergångshandlingar m.m. Där redovisas också ett belopp på ca 100TKR till 
styrelsens förfogande för oförutsedda utgifter som kan uppkomma under året. 
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Verksamhetsplan för Tyresö FF 2008 

 
Föreningens målsättning 
Under 2008 är det övergripande målet en budget i balans och en ekonomiskt sett ansvarsfull 
verksamhet. Detta är förutsättningen för att vi ska kunna bedriva en framgångsrik idrottslig 
verksamhet, där såväl bredd som elit värnas. 
 
Målet för den idrottsliga verksamheten är att damlagen i såväl Norrettan som div III ska etablera 
sig i respektive serie med placering bland de tre bästa lagen. Detta gäller också för herrlaget i sin 
div III-serie. Målet för juniorlaget i juniorallsvenskan är också en placering bland de bästa lagen. 
P92, som spelare i pojkallsvenskan, bör nå en placering på övre halvan av tabellen. 
 
Målet för undomsverksamheten är att den ska utvecklas och växa ytterligare så att vi kan 
bibehålla positionen som en av de största ungdomsföreningarna i länet. Minst fem lag ska kunna 
nå slutspel i S:t Erikscupen och tre lag gå till final. 
 
Aktiviteter 
Under 2008 kommer föreningen att genomföra en mängd olika aktiviteter som redovisas nedan; 
 

- Dagkollo i samarbete med Tyresö kommun v24-26 för barn 8-13 år 
- Landslagets fotbollsskola v33 för barn 8-14 år 
- Fotboll i Granängsringen i samarbete med Tyresö Bostäder 
- ST Cupen – Sveriges störa inomhusturnering i fotboll för ungdomar 
- Idrottslyft – prova-på verksamhet i Tyresös skolor, utbildningar 
- Ungdomsturnering för föreningens 7-åringar (Fotbollsskolan) 

 
Den av styrelsen fastställda utbildningsplanen kommer att genomföras. Det innebär bland annat 
grundutbildning, Bas 1, lagledarkurs, ledarkörkort, idrottsskadeutbildning och knäkontroll – 
förebyggande mot korsbandsskador. 
 
Vi kommer med start i april att arrangera fotbollsskola för 6- och 7-åringar på Bollmoravallen. 
Fotbollsskolan beräknas ha 200-250 deltagare och är en viktig verksamhet för utbildning och 
rekrytering av nya spelare. Även en fotbollsskola för 8-12 åringar planeras. 
 
Vi kommer under våren att fortsätta utbildningen i vårt stora etik- och moralprojekt ”Schysst 
framtid”. Samtliga spelare och ledare ska genomgå utbildningen och spelarna teckna kontrakt 
med Tyresö FF om att följa ”Schysst framtids” regler och villkor. 
 
Försäljningen av Bingolotter och Sverigelotter ska intensifieras. Kravet att alla spelare ska sälja en 
Bingolott eller två Sverigelotter per vecka kvarstår men individualiseras. Varje spelare får avgöra 
om man vill sälja lotterna eller betala en träningsavgift. Vi ska också verka för att den bingoallians 
vi tillhör fortsätter generera intäkter till vår verksamhet. 
 
Serveringen på Bollmoravallen är viktig både ekonomiskt och ur trivselsynpunkt. Vi ska fortsätta 
utveckla verksamheten under året. 
 
Projektet profilkläder ska genomföras så alla spelare och ledare har utrustning i föreningens 
färger gult och rött. Särskilda insatser kommer att genomföras för att projektet ska få fullt 
genomslag. 
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Slutord 

 
Styrelsen vill tacka alla de som i olika funktioner medverkat till att föreningens verksamhet under 
2007 varit framgångsrik. Utan det omfattande ideella arbete som bedrivs i Tyresö FF är det inte 
möjligt att ge de uppemot 1000 Tyresöungdomar som deltar i vår verksamhet möjlighet att spela 
fotboll. Tack alla Ni och välkomna att vara med i verksamheten 2008. 
 
 
 
 
Björn Andersson   Ulf Lönnqvist 
 
 
 
Lennart Mårtensson   Teija Barthelsson 
 
 
 
Erik Strand    Bo Furugård 
 
 
 
Birgitta Lönegård   Helena Oddbjörn 
 
 
 
Åsa Lönnqvist   Johan Bergström 
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Tyresö FF:s valberednings förslag till årsmötet 2008-03-31 

 
 

Valberedningen har den stora glädjen att föreslå följande personer till val till 
Tyresö FF’s styrelse 
 
   
    
Ordförande för en tid av ett år  Erik Strand 
 
Ordinarie ledamöter för en tid av två år  Ulf Lönnqvist (omval) 
    Birgitta Lönegård (omval) 
    Sickan Lönnkvist 
    Abbe Ståhlberg 
 
Fyllnadsval av vakant ordinarie ledamot för en tid 
av ett år    Max Ahston 
 
Suppleant för en tid av två år  Johan Bergström 
 
Revisorer för en tid av ett år  Jan Bäcklund 
    Vakant 
 
Revisorssuppleanter för en tid av ett år  Bo Svensson 
    Leif Andersson 


