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Styrelsen 
 
Tyresö FF´s styrelse har under 2008 haft 
följande sammansättning; 
 
Ordförande   
Erik Strand 
Vice ordförande  
Ulf Lönnqvist 
Sekreterare   
Sickan Lönnkvist 
Kassör   
Hans Thor (adjungerad) 
Ledamöter   
Teija Barthelson, Ungdom 
Max Ahston, Ungdom 
Birgitta Lönegård, Kansli 
Bo Furugård, Ungdom 
Helena Oddbjörn, Marknad 
Abbe Ståhlberg, Fotbollsansvarig Herr 
Suppleanter  
Åsa Lönnqvist, Utbildning 
Johan Bergström, Herrfotboll 
Adjungerad 
Hans Löfgren, Fotbollsansvarig Dam 
 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda 
sammanträden samt ett planeringsmöte. 
 
Under året har Tyresö FF haft en omfattande 
verksamhet. Damlaget placerade sig på övre 
halvan i Norrettan. 

Tyresö DFF vann division III och gick upp i 
division II. Herrlaget placerade sig i mitten av 
serietabellen i division III. Reservlaget har 
spelat i reservlagsserien S/R 1, juniorlaget i 
juniorallsvenskan och P92 i pojkallsvenskan. 
 
Redovisningen av ungdomslagens verksamhet 
återfinns under respektive lag. Genomförda 
arrangemang redovisas i det följande under 
särskilda rubriker. 
 
Under året har Tyresö FF varit pådrivande av 
verksamheten i nätverket Tyresö Förenade 
Företag, liksom i projektet Schysst Framtid. 
 
Som framgår av den ekonomiska berättelsen 
har verksamheten 2008 gett ett underskott på 
nästan 300.000kr. Detta gör det nödvändigt 
med förbättrad budgetkontroll för 2009 samt 
att verksamheten lämnar ett överskott så att 
det egna kapitalet säkras. 
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Arrangemang 
 
Dagkollot 
Tyresö FF arrangerade veckorna 24, 25 och 26 
2008 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 . Till sin hjälp hade han 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. 
180 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 2008 har Tyresö FF haft totalt 1567 
medlemmar varav 933 mellan 7 och 20 år. 
2007 var antalet medlemmar 1404. 
 
Cafeterian 
Under 2008 har cafeterian på Bollmoravallen 
haft en omfattande verksamhet. 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 bidragit. 
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla 
damerna i den s.k. cafeteriamaffian för deras 
insats. 
 
Idrottslyftet 
Tyresö FF deltog för fjärde året i det 
samarbetsprojekt mellan RF och regeringen 
som går under namnet ”Idrottslyftet”. 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 idrottslyftet liksom olika 
insatser för domaruppföljning, intensifierad 
ledarutbildning och aktiviteter för att få med 
fler tjejer i verksamheten. Aktiviteterna under 
beteckningen Idrottslyftet fortsätter under 
2009. 
 

 
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 
information om 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 2009. 
 

 
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 2009. 
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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 idrottslyft, 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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2008 

 

Den 28:e 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 9000 

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. 

 

70 Tyresö FF-lag deltog. Ett av dessa 

gick ända till klassfinal. Väl där 

lyckades ett av dem vinna sin 

finalmatch.  

 

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. 

 

 

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! 

 

En lång tradition med mycket erfarenhet ger frukt åt 

arrangemanget, men vi siktar vidare och tar sats mot den 

29:e versionen av ST Cupen. 

 

Välkomna tillbaka! 
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Lagverksamhet 
Tyresö FF anmälde 70 lag till seriespel 2008. Många fina insatser gjordes under året med ett flertal 
seriesegrare och turneringsvinster. Läs lagens egna berättelser om året på de kommande sidorna. 
 

Herrlaget 

 
Ledare: 
Nick Rafferty tränare, Juha Kontinen, tränare, Fredrik Wallgren mv.tränare, Anders Norin 
fys.tränare, Rolf Solem Materialförvaltare, Abbe Ståhlberg lagledare, Petra Källman Sjukgymnast 
 
Spelare: 
Dimitri Haid, Daniel Wilson, Tony Bergqvist, Birhan Akdag, Andreas Jansson, Andreas Lindvall, 
Rikard Kyrk, Sebastian Egli, Kevin Björkström, Petter Vibeke, Ibbe Ibrahim, Fredrik Notice,, 
Robert Johansson, Stefan Gerrbrand, Johan Landgren, Jimmy Lekberg, Robin Solem, Dino 
Ceric, Ahmed Riahi, Andreas Varg, Adil Nassef, Fredrik Forsberg, Tommie Ehn, Srecko Balorda 
 
Säsongen 2008 var det första steget i en nysatsning på herrsidan. Två nya tränare med ett delat 
huvudansvar för herrlaget i Juha Kontinen och Nick Rafferty var ett nytt grepp för att kunna 
vända den negativa trenden efter degraderingen från division två 2007. 
Några intressanta nyförvärv i Srecko Balorda och Tommie Ehn tillsammans med ett antal egna 
produkter från den framgångsrika 1989 kullen skulle tillsammans med stommen från truppen 
2007 skulle skapa ett ambitiöst och vinnande lag. Inomhussäsongen blev till en början dock en 
besvikelse och man blev utslagna i gruppspelet i såväl Nike Cup som Haninge Open men 
lyckades avsluta inomhussäsongen med att vinna Harrys Cup i Falun i konkurrens med bl. a IK 
Brage och Falu BS. 
 
När träningsmatcherna började spelas så blandade laget segrar mot Syrianska Botkyrka, div. 1, 
Akropolis IF, div. 2, Älvsjö AIK, div. 2 med förluster mot div. 4 lag som Boo FF.  
I Stockholm Cup så vann man mot Hammarby IF men åkte ur mot seriekollegan FOC Farsta i 
nästa omgång. 
 
Säsongen 2008 präglades av en väldigt ojämn nivå vad det gällde spelkvaliteten och resultaten. 
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Stundtals spelade man mycket bra fotboll och vann flera matcher för att någon vecka senare 
komma in i en sämre trend med flera förluster och sämre spel. På höstsäsongens inledning så 
radade laget upp flera vinster och man hade tätkänning efter bl. a en storseger 3-0 borta mot 
serievinnarna Värmdö IF. Tyvärr kunde man inte behålla den fina formen och inför den sista 
omgången fanns det en risk för laget att flyttas ner ännu en division men en seger hemma mot 
Vagnhärads SK med klara 4-1 gjorde att laget till slut hamnade på en sjunde plats i tabellen. 
I reservlagsserien S/R 1så hamnade man även där på en sjunde plats och det var en fullt godkänd 
insats. 
 
Sluttabell Division III Södra Svealand 2008 
Lag S V O F GM-IM D  P 
Värmdö IF 22 15 4 3 54-18 36 49 
Huddinge IF 22 14 2 6 50-34 16 44 
Spårvägens FF 22 13 3 6 47-24 23 42 
FOC Farsta 22 13 1 8 47-31 16 40 
Bagarmossens BK 22 10 3 9 45-42 3 33 
Konyaspor KIF 22 9 5 8 35-32 3 32 
Tyresö FF 22 9 4 9 44-36 8 31 
Rotebro IS FF 22 9 3 10 49-49 0 30 
IK Tellus 22 8 5 9 37-38 -1 29 
IK Viljan 22 8 5 9 34-45 -11 29 
Vagnhärads SK 22 2 4 16 33-61 -28 10 
BK Saturnus 22 2 1 19 23-88 -65 7 
 
 
Sluttabell S/R 1 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Resultatmässigt så var 2008 en liten missräkning då det fanns en förhoppning om att vara bland 
de fyra främsta lagen i sluttabellen men på det stora hela så uppnåddes de mål som fanns med att 
vända den tidigare negativa trenden efter degraderingen från div. 2. 2009 kommer att bli en 
säsong då vi hoppas att det hårda arbetet från 2008 skall ge en ännu bättre utdelning både 
organisatoriskt och sportsligt. 
  
Herransvarig Tyresö FF 
Abbe Ståhlberg 
 

Lag m v o f +  - P 

Enskede IK 18 11 3 4 55 - 33 36 

Sollentuna Utd 18 10 4 4 52 - 22 34 

Älvsjö AIK FF 18 10 0 8 56 - 43 30 

Vallentuna BK 18 9 3 6 45 - 34 30 

IK Frej 18 8 2 8 36 - 45 26 

Gröndals IK 18 7 4 7 46 - 60 25 

Tyresö FF 18 7 2 9 60 - 49 23 

FOC Farsta 18 6 3 9 42 - 48 21 

Spånga IS FK 18 6 0 12 32 - 70 18 

Råsunda IS 18 4 3 11 36 - 56 15 
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Juniorherrar 

 
 
Det var så nära så nära… 
 
Under ledning av Robin Olsen och Linus Westling krigade U-herr med en trupp på omkring 35 
spelare säsongen 2008 i Juniorallsvenskan Östra Svealand, P18 Elit samt bidrog förtjänstfullt till 
det nya kontraktet i den högsta reservlagsserien. 
 
Under en lång försäsong som aldrig ville ta slut slet vi på Torvalla, Bollmoravallen och Tyresö 
Gym. Välkomna avbrott var de många träningsmatcher som genomfördes samt det SM-slutspel i 
Futsal vi spelade i Katrineholm. Efter en andraplats i regionskvalet kom vi tvåa även i 
Katrineholm efter östgötska Sylvia. En harmonisk försäsong med goda resultat föranledde 
således en P18-premiär där vi slog Hammarby med 8-2 samt en JA-premiär på fina Södertälje 
Arena. Där mot Syrianska blev det 1-1, en oavgjord match som dock gav mersmak och både i 
P18 och JA gjorde vi också en mycket bra vår. Den enda riktiga plumpen i protokollet var en 
slarvigt genomförd förlustmatch borta mot Märsta, tappade poäng som när serien sen skulle 
summeras visade sig vara riktigt dyrbara. 
 
Med en andraplats i JA inför sommaruppehållet och en stabil placering i P18:s toppskikt åkte vi 
till Gothia Cup med positiva vibbar. Väl i Göteborg hade vi en fantastisk vecka med en stabil 
gruppseger efter vinster mot engelsk och tyskt motstånd samt ett kryss mot IFK Mora. Slutspelet 
genomfördes sedan under en händelserik torsdag med start 08:00 på morgonen och 1/32-final 
mot lokala Lindome. Vinst där följdes upp av vinst mot BK Lobo vilket innebar att vi var kvar till 
de 16 sista lagen. I åttondelen ställdes vi mot duktiga Lörenskog från Norge som visade sig vara 
ett nummer för stora. Sammantaget var det dock en mycket väl genomförd turnering och en bra 
uppladdning för en spännande höst. 
 
I JA gick tyvärr Enskede ifrån ganska omgående men hoppet om en elitplats fanns dock kvar i 
form av bästa tvåa. Även på denna sida av sommaren tappade vi poäng som vi inte hade råd med 



9 

och när det väl kom till kritan sedan så fick IFK Eskilstuna elitplatsen med ca 0,12 i bättre 
poängsnitt. 
 
Tur var väl då att vi samtidigt genomfört P18-serien så pass bra att vi än en gång kunde 
kvalificera oss för JA efter en stark forcering och fokusering på slutet. I det efterföljande 
slutspelet slog vi Marieberg följda av Spånga innan det var dags för den moraliska finalen mot 
IFK Aspudden. Ett lag vi tidigare under säsongen slagit tre gånger men som nu drog det längsta 
strået och kunde gå till final mot BP efter att vi förlorat med 3-4 på Stora Mossen. 
 
Sammanfattningsvis var 2008 alltså ett riktigt bra år för Tyresö U-herr. Förutom de goda 
resultaten lyckades även fyra spelare slå sig in i A-laget under säsongen med självklar förhoppning 
om fler. 
 
Ett stort tack till samtliga spelare som deltagit under året samt till våra övriga ledare Ann-Louise 
Hemmingberg, Lotta Olsen och Mikael Hemmingberg. 
 
Spelade gjorde: 
Rasmus Andersson, Linus Hagås, David Hemmingberg, Chia Ahmadi, Leo Andersson, Araz 
Bahdjat Jelde, Johan Blomquist, Christopher Brunnman, Mariel Contreras, Fredrik Dahlberg, 
David Forsberg, Sami Founcha, Ömer Kan, Oguzhan Polat, Jakob Lindberg, Tobias Martinsson, 
Allan Svensson, Daniel Svensson, Kristoffer Tranberg, Aras Mohammadi, Fabian Sandberg, 
Christopher Liffner, Salman Naser, Firat Sener, Anton Rådh, Deniz Sutcu, Emil Österberg, 
Simon Abarca, Fredrik Forsberg, Lukas Sutö, Daniel Stripple, Safak Celepi, Tony Bromé, 
Hammuddi Chikmong, Adil Nassef, David Nzinga, Jens Olander. 
 
/Linus Westling 
 



10 

P92 

 
Allmänt 
P92 har under säsongen haft ca 45 spelare uppdelade på två träningsgrupper; röd och gul. 
Spelaromsättningen har varit ganska hög. 
 
Röda gruppen har kört två tuffa serier; P16 Elit samt Pojkallsvenskan. Gula gruppen har haft ett 
lag i P16 Division 3. 
 
Tack vare en aktiv föräldragrupp, där många har varit engagerade i lagledning och andra 
funktioner, har vi kunnat genomföra en hel del aktiviteter förutom träningar och matcher. 
 
Nya tränare 
Sent omsider blev det klart med en ny tränarduo för röda gruppen, Niklas ”Nille” Wennergren 
och Per ”Källis” Källström. Robban Lind har som tidigare haft hand om den gula gruppen under 
året. 
 
Försäsongen 
Försäsongen blev tuff med en hel del förändringar i framförallt röda träningsgruppen. För många 
blev det spel på nya platser och med nya lagkamrater runt omkring. Resultaten i 
träningsmatcherna blev därefter, med några segrar och en och annan djupdykning. Trots allt var 
lagen väl förberedda när säsongen väl kom igång i mitten på april. 
 
Årets Sponsormatch 
Den 15:e juni gick årets sponsormatch av stapeln. Det blev en härlig fotbollsfest med 
efterföljande korvgrillning på Bollmoravallen. 
 
St Erikscupen 
I P16 Elit lyckades vi med målsättningen att gå till slutspel. I åttondelsfinalen vann vi på straffar 
mot Enskede IK, men i kvarten blev Huddinge IF för svåra. Huvudsaken är dock att vi är klara 
för spel i högsta serien även 2009. 
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I division 3 såg det länge bra ut, med god chans till avancemang, men på slutet tappade vi poäng i 
ett par nyckelmatcher. Vi slutade på femteplats och det blir fortsatt spel i ”3:an” 2009, 
 
Pojkallsvenskan 
I Pojkallsvenskans grupp Södra Svealand slutade vi på sista plats. Det blev lite väl tufft med tunga 
matcher så gott som varje lördag och söndag, med i stort sett samma lag, vilket gjorde att vi till 
slut tvingades prioritera St Erikscupen. Dock har vi haft roligt och lärt oss en hel del i PA. En av 
höjdpunkterna var att möta IFK Norrköping på klassiska Idrottsparken, hemmaplan för ett av 
Sveriges framgångsrikaste klubblag genom tiderna och där både VM- och EM-matcher har 
spelats 1958 respektive 1992. Tyvärr räckte vi inte till mot de duktiga östgötarna, som kanske är 
landets bästa 16-åringar, men det var ändå en stor upplevelse att få spela på denna historiska 
arena. 
 
 

 
 

Tyresö FF på klassisk fotbollsmark – Norrköpings Idrottspark! 
 
Calmare Nyckel Cup 
I ett fantastiskt sommarväder spelade röda gruppen Calmare Nyckel Cup i mitten av augusti. 
Kanske var det värmen som gjorde gruppspelet lite ojämnt. Det räckte till B-slutspel, där 
ytterligare oflyt gjorde att vi inte nådde finalen. 
 
ST-Cupen 
I ST-Cupen ställde vi upp med fyra lag i P16 SM, P16 (2 lag) och P17. I P16 SM vann vi 
gruppspelet, men även här blev Huddinge för svåra i kvartsfinalen. P17-laget och ett av P16-lagen 
gick också vidare, men åkte ur i slutspelsgrupperna.  
 
Inför 2009 
Nu laddar vi om inför säsongen 2009, med spel i P17 Elit och Division 3. Vi kommer att ha en 
träningsgrupp och välkomnar våra nya tränare Kenneth Källqvist och Kent Wiklander. 
 
Thomas Wahlman 
Lagledare Tyresö FF P92 
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P93 

 
Laget vann sin serie P15-3C i S:t Erikscupen 2008. 
 
Truppen har under fotbollsåret bestått av 15-16st målmedvetna spelare som tränat tre(3)gånger i 
veckan. Björn Avernäs har varit lagets huvudtränare med  ass. tränare Andreas Nilsson-Ekdahl 
samt Anders Nilsson i rollen som lagledare. 
 
Under året deltog P93:1 i följande cuper 
 
S:t Erikscupen 2008: 1:a i serien P15-3C.  
Slutspel:  1/16-delsfinal: TFF- IF BP 8, 3-2 
  1/8-delsfinal: TFF- Älvsjö AIK FF(Elit), 2-5 (2-1 i halvtid)  
Hudik Cup juni 08: 2:a efter finalförlust mot IFK Täby(P15-2A), 0-2. 
  Kvartsfinal: TFF-Kubikenborgs IF(Elitlag fr Sundsvall), 1-0 
  Semifinal: TFF-GIF Sundsvall, 3-0 
Platini Cup dec 08: Slutspel i denna inomhuscup med Hammarby IF FF P93:1 som 

arrangör. 
ST Cupen 2008/09 2:a i gruppspelet och därefter slutspel. 
 
Följande spelare har deltagit i lagets matcher under året: Anton Avernäs, Artur Magakelov, 
Eliphaz Negussu, Felix Lindeberg(P92:1), Jonathan Avernäs, Jesper Eriksson, Nicke Bergqvist, 
Oskar Alktun, Ramzi Nsaibia, Razmus Karlsson, Said Aberkan, Sebastian Leon(P92:1), Sebastian 
Salomonsson, Sid Metioui, Simon Grandin, Viktor Nilsson. 

Vi tackar Sebastian Leon och Said Aberkan för deras utmärkta fotbollsinsatser och goda 
kamratskap genom alla TFF-åren och önskar båda ett stort lycka till i sin nya klubbar år 2009, 
Hammarby IF FF P93:1 respektive Spårvägens FF P93:1. 
 
Vid pennan 
Anders 
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P94 
Våra pojkar födda 1994 har under året haft ett tränings- och matchsamarbete med Hanvikens SK 
och deras pojkar födda 1994. Laget har delvis letts av Jonas Lindén, mångårig ledare i föreningen. 
 
Efter säsongen 2008 var gruppen tvingade, av de gällande reglerna, att välja förening för sitt 
fortsatta spel och gruppen valde att 2009 spela för Hanvikens SK. 
 

P95 

P95-1 
Vi är i dag 15 spelare och 3 målvakter. Lagledare Malin och en kassör Ivo. 
 
Vi har i dag 2 st tränare Yasin Kayhan och Farouk Nehdi som har varit hos oss sen i höstas. 
Vi har haft 2st tränare som har slutat Jens i maj och Rasmus som började träna juniorerna i 
höstas. I år har vi spelat S:t Eriks cupen i division 3 och det gick bra vi klarade målet att gå upp i 
division 2. Vi förlorade i sextondelsfinalen på straffar. Under året har vi tränat ca 3/vecka och 
haft en match. 
Vi har varit på Åland på tränings läger torsdag till söndag det var lyckat. Vi har spelat många 
tränings matcher under året mest borta matcher pga. Dåligt med tider på vallen. 
 
Vi har även haft ca 8 killar som har deltagit i fotbolls akademi eller talang träning på onsdagar.  
 
Våren 2008 spelade vi 2 st cuper Älta cupen och Colorama cup. 
Som sommar avslutning åkte vi till Gotland på cup där vi vann denna det var kul. 
Hösten startade vi med en Bygg-Ole cup och avslutade med att åka till Nyköping Rosvalla cup. 
Nu i julas hade vi med 2 lag i ST Cupen och vi var nöjda vi gick vidare med båda våra lag. 
 
Hälsningar Från lag 1 pojkar 95 
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P96 

Sista året på 7-manna har de två kvarvarande träningsgrupperna "Tyresö"  
och "Strand" slagits ihop till en stor träningsgrupp. 
 
Träningsgruppen har deltagit med fyra lag i "sanktan", 1 i P12S, 2 i P12M och ett i P12L. I P12S 
placerade vi oss högt, i de övriga serierna fanns vi i mellanskitets övre och undre regioner 
beroende på serie. 
 
Under utomhussäsongen 2008 har gruppen haft runt 45 aktiva spelare. I den efterföljande 
vintersäsongen har en del spelare tyvärr valt att lägga skorna på hyllan. 
 
Ledargruppen består vid slutet av verksamhets året av Christer Ericsson, Lars Lundstedt och Max 
Ahston som även är Lagledare samt kassör för gruppen. 
 
Vi har deltagit i en hel del turneringar som spelats både inom- och utomhus. Vi var bl.a. i 
Västerås under Aroscupen med drygt 25 spelare med många roliga minnen både på och utanför 
plan. 
 
Vi har tränat 3 ggr/veckan och haft spelare som deltagit i Tyresö FF's 
spelar- och målvaktsakademi under hela året. 
 
// Max 
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P97-2 

Truppen har under året pendlat mellan ca 25-28 spelare samt fem ledare. 
 
Vi har deltagit med två lag i St:Erikscupen, ett i lättserien som slutade på 5’e plats samt ett i 
medelserien som slutade på 3’e plats. 
 
I ST-Cupen deltog vi med tre lag. Två i P11 som fick respass redan i gruppspelet samt ett lag i 
P12 som gick vidare som bästa trea till första rundan i slutspelet där det tog stopp efter en 
oavgjord samt en 0-1 förlust. 
 
Övriga cuper under 2008 har varit: IFK-cupen, Finspång Cup, Finströms Cup, Höstpokalen, 
Nike Team Sportia Cup och Rissneraketen. 
 
Vi har haft två till tre träningstillfällen per vecka. 
 
Torbjörn Hammarström 
Lagledare P97:2 
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P97-3 

 
Vi har under året varit 31 spelare, 5 ledare. 
 
Utöver S:t Erikscupen och ST Cupen har vi deltagit i 7 turneringar där vi bla. kom 3:a i 
Finnspångscupen, 2:a i Spånga Cup, 2:a i tälje Cup, 2:a (B-slutspel) Oktoberpokalen där vi också 
tog hem turneringens fair-play pris. I ST Cupen deltog vi med två lag. I S:t Erikscupen deltog vi 
med tre (1 medel, 2 lätt) lag i 97 serien samt ett lag gemensamt med P97-2 i 96 serien (lätt). I P97 
medel hade vi stora framgångar och delade förstaplatsen. 
 
Vi har haft två träningar/vecka. 
 
Utöver detta har vi även genomfört ett träningsläger samt haft ytterligare aktiviteter ex. 
bowling/laserdome. 
 
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, Stephan Goode. 
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P98 Krusboda 

Säsongen 2008 var det 19 st killar i laget som tränades och leddes av Mats Nord och Jeanette 
Bodell. 
 
Året inleddes som vanligt med ST-cupen. Vi hade 2 st lag med även denna gång. Tyvärr så 
fortsatte vi vår negativa trend i denna turnering och inget av våra lag nådde slutspelet. 
Vi hade valt att träna på liten plan i Stimmet eftersom träningstillfällena på stor plan 
blev alldeles för få då kommunen valt att hyra ut ett stort antal av våra träningstider i 
Tyresöhallen till andra föreningar. Så omställning från liten till stor plan blev en aning för svår för 
killarna när det kom till att spela matcher. 
 
Trots vår inte alltför lysande insats i ST-cupen anmälde vi ett lag till Kamrat-cupen i Haninge 
som spelades en helg på sportlovet. Där överraskade killarna med bra spel och härlig inställning, 
och laget kom på en hedrande 4:e plats i A-slutspelet. 
 
Utomhussäsongen startade och vi tränade 2 st. 1,5 timmes pass i veckan. 
Vi deltog i Mälarvik-cup ute i Huddinge i början på april, som spelades i ett kallt och ruggigt 
väder. I den turneringen presterade killarna verkligen fin fotboll och gick som tåget fram till A-
final, där det tyvärr tog stopp mot ett mycket bra lag från BP. 
 
Stärkta av det fina spelet så började vi årets St:Erikscup med stort självförtroende. Vi hade 2 st 
lag med denna säsong. Killarna fortsatte med sitt fina spel och presterade mycket bra fotbollsspel 
under vårsäsongen. 
 
I början på sommaruppehållet åkte vi till Västerås och deltog i Aroscupen. Fotbollsmässigt så 
blandade vi med både bra och mindre bra matcher. Men killarna hade jättekul tillsammans och 
alla tyckte att det var roligt att åka iväg på turnering hemifrån. 
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I slutet på sommaruppehållet deltog vi återigen i Mini-tiger Cup på Skarpnäcksfältet. Även detta 
år så spelade killarna bra fotboll och tog sig till A-slutspel. Tyvärr så var vädrets makter 
emot oss på slutspelsdagen, det regnade och blåste rejält. Spelmässigt så var vi inte riktigt taggade 
från start på det hala och leriga gräset och vi föll i kvarten. 
 
Höstsäsongen i Sanktan fortsatte med samma fina spel som killarna presterade under våren. 
Vinsterna blev många och förlusterna få. Slutligen så stod vi som obesgrade seriesegrare med  
det ena laget, och det andra laget slutade 3:a i sin serie. Killarna var självklart mycket glada över 
sina prestationer och det var ett gäng stolta grabbar som tog emot guldmedljerna från STFF för 
seriesegern i Sanktan.  
 
Utesäsongen avslutades med vår årliga internturnering för P-98 lagen nere på Bollmoravallen. 
Som vanligt blev det ett mycket bra arrangemang där alla killar hade kul, och det bjöds på bra  
fotboll.  
 
Säsongen 2008 blev som helhet mycket lyckad. Inte bara för de fina resultaten i St:Erikscupen 
utan även för att alla killar fortsätter att utvecklas positivt i sina fotbollskarriärer. De har kul och 
trivs tillsammans vilket sporrar oss ledare inför kommande säsong. 
 
Vill slutligen tacka alla våra trogna supportrar som följer killarna under säsongen. 
Killarna höjer sig en extra nivå när hejaramsorna drar igång. 
Hoppas på samma fina stöd nästa säsong. 
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P98 Lejon 

Lagledare/tränare: Anki Lenksjö 
Tränare: Peter Kornelind 
Tränare: Niclas Attergren 
Tränare: Martin Lundgren 
Tränare: Stefan Petti 
Lottansvarig: Åke Lindgren 
Antal anmälda spelare: 26 st 
Antal lag i S:t Erikscupen: 2 st 
Antal lag i ST Cupen: 2 st 
 
Jämfört med föregående säsong var vi 9 spelare mindre inför säsongen 2008. Några spelare har 
slutat men några ”nygamla” har också kommit till. En tränare med son har slutat. Vi har haft två 
träningar i veckan under utesäsongen, en på Bollmoravallens konstgräs och en på Tyresö Skolas 
grusplan. Inomhustiderna under vintern i Tyresö Hallen/Njupkärrs skola har vi delat med övriga 
P98. Under större delen av vintern har vi utöver inomhusträningen haft en ”frivillig” 
utomhusträning i veckan, som 8-10 spelare frekventerat.  
 
I mitten av maj var vi på träningsläger med en övernattning i Trosa, vilket var mycket uppskattat, 
och samtliga spelare deltog. Några föräldrar följde med för att sköta marktjänsten vilket också 
skapade bra sammanhållning. Under en lördag i oktober 2008 anordnade vi tillsammans med alla 
övriga 98-lag den traditionsenliga miniturneringen på Bollmoravallen som blev mycket lyckad.  
 
Matcherna i S:t Erikscupen fungerade bra, det ena laget placerade sig strax över mitten, och det 
andra strax under mitten. Vi deltog också med 2 lag i Minitiger cup i augusti, 1 lag gick till 
slutspel. Trots stort manfall under julhelgen lyckades vi få ihop 2 lag i ST cupen, tyvärr gick inget 
av lagen vidare. Vissa problem med att få ihop tillräckligt med funktionärer hade vi eftersom 
antalet hemmavarande spelare bara var 14. 
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Vi har haft ett organiserat föräldramöte inför träningslägret. Laget har sålt 
bingolotter/sverigelotter eller bidragit till lagkontot. Några spelare har även sålt fyrverkerier där 
provisionen gått till lagkassan. Tränarna har haft ett antal möten under året för att tillsammans 
planera och utvärdera verksamheten. Ett gemensamt möte med ungdomsansvarig har ägt rum 
tillsammans med övriga P98-ledare. 
 

P98 Röd 

Lagledare: Torbjörn Ring 
Tränare: Peter Östberg 
Tränare: Kalle Henricson 
När vårsäsongen startade hade vi 22 spelare, 4 hade slutat sedan höstsäsongen. 
 
Träningar 
Vi tränade på Stimmets bollplan på torsdagar klockan 18:00 till 19:30, Nyboda bollplan på 
lördagar klockan 10:00 till 11:30, samt från och med slutet av augusti Bollmoravallen på 
måndagar klockan 16:00 till 17:30. Vi hade separat målvaktsträning på lördagar 9:30 till 10:00. 
Totalt var det 26 träningstillfällen under vårsäsongen. 
 
S:t Erikscupen 
Vi hade två lag anmälda till S:t Erikcsupen. Vi hade ingen fast lagindelning utan tillämpade ett 
rullande schema, så att killarna fick spela med varandra under säsongen. Det var ett lyckat drag. 
Facit på 23 matcher blev 11 vunna, 4 oavgjorda och 8 förluster. De flesta och största förlusterna 
fick vi i säsongens inledning. Vi hade 16 olika målskyttar under säsongen. Vi gjorde 64 mål och 
släppte in 79. 
 
Österåkerscupen 
Den 10 augusti ställde vi upp i Österåkerscupen för andra året i rad, i år i klassen P98. Det skulle 
visa sig bli en mycket lång dag för spelarna och våra supportrar. Den första matchen spelade vi 
mot Skå IK Stenhamra och vann med 3-2. Den andra matchen var flyttad till deras träningsplan, 
en 5-mannaplan, på grund av att den gräsplan vi egentligen skulle spelat på var mjuk efter 
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veckans regn. Vi hade dock inte blivit förvarnade om detta. Det blev en konstig match med totalt 
14 spelare på en allt för liten plan. Vi mötte IFK Österåker Grön 3 och förlorade med 1-3. 
 
Den tredje matchen spelades åter på Åkersberga IP. Vi mötte Åkersberga BK och matchen 
slutade 1-1. Vi gick till B-slutspel, där vi vann över Stocksund med 3-1. 
I B-finalen mötte vi Skå IK Stenhamra, som vi mötte i den första matchen. Nu vann vi med 3-1. 
Vid prisutdelningen fick spelarna sina medaljer och de var väldigt glada över att det hade gått så 
bra. Sedan blev de uppropade ännu en gång. Det uppstod en viss förvirring bland spelarna, men 
de gick upp till prisutdelaren och … fick ta emot domarnas All-fair-pris för andra året i rad. Det 
blev ett mycket lyckat slut på en lång dag; 3 vinster, 1 oavgjord och 1 förlust. Trots 
informationsmissen om byte av planen är vi ändå nöjda med arrangemanget. 
 
Umbro cup 
Den 17 augusti ställde vi upp i Umbro cup i Viksjö. Det regnade hela dagen. 
I den första matchen mötte vi BP 98:5. Vi förlorade med 0-4. 
I den andra matchen mötte vi Viksjö 2 och matchen slutade 1-1. 
I den tredje matchen mötte vi AIK och vann med 3-2. 
 
Höstpokalen 
Den 4 oktober ställde vi upp i Höstpokalen i Veddesta. 
I den första matchen mötte vi IFK Österåker 4 och förlorade med 4-1. 
I den andra matchen mötte vi Brommapojkarna och förlorade med 9-0. 
I den tredje matchen mötte vi Vendelsö och spelade oavgjort 0-0. 
 
Miniturnering i P98 
Den 11 oktober hade vi anordnat en intern miniturnering för P98. Vi ställde upp med ett lag. Det 
blev 1 vinst, en oavgjord och 1 förlust. 
 
ST-cupen 
Vi ställde upp med två lag. 
 
Till sist vill vi tacka spelare och föräldrar för säsongen 2008. 
/Torbjörn 
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P98 Tigrar 

Vi var i början 22:st pojkar, två tränare och en lagledare. 
 
Vi har deltagit med två lag i S:t Erikscupen. 
 
Nu är vi 28 st. samt ytterligare en hjälptränare (6 killar från Vendelsö). 
 
Vi tränar inomhus 1ggr/v tom mars. Vi har kört träning 2ggr/v. på hösten varav en dag/v på 
konstgräset, B-plan. 
 
Spelat Cup i Ursvik i april, Cup i Spånga i April. Spelat Cup i Älta i augusti.  
 
Vid ett vår och höst tillfälle mött Ältas flicklag F-98. Vunnit båda. 
 
Spelarna har vid 2 tillfällen varit bollkallar till A-herrarna. Varit med hela laget samt föräldrar på 
en grill och fotbolls dag vid Farmarstigen. 
 
Haft en heldag Tyresö P-98 turnering!  
 
Vi hade föräldramöte i okt. inför kommande säsong. Föräldramatch i oktober på konstgräs!! 
Vi har spelat ST- cupen med 2 lag och många föräldrar ställde upp och gjorde ett toppen jobb. 
Vi har aktivt börjat använda hemsidan. Föräldragruppen är mycket bra och gör jobbet kul, vi får 
mycket positivt bemötande från dem. 
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P99 Björnar 

Vi har varit 7 tränare och ledare för ca 30 spelare från Krusboda och Fårdala . 
 
Vi tränade under Vintersäsongen säsongen januari till mars inomhus 1 gång i veckan i Dalskolan, 
med ca 15 – 20 spelare vid varje träningstillfälle. 
 
Från 1 april började vi träna utomhus 1 gång i veckan på vår egna lilla ”träningscamp” i 
Krusboda med vår populära korvgrillning vid varje träningstillfälle för både spelare och föräldrar. 
Cirka 25 spelare vid varje träningstillfälle. 
 
Från 20 augusti fram till 10 oktober har vi tränat 2 gånger i veckan 1 gång i Krusboda och en 
gång på Bollmoravallen till killarnas stora förtjusning har då fortsatt varit ca 25 spelare vid varje 
tillfälle. 
 
Vi har haft 3 lag i seriespel i Sanktan Tyresö Björnarna Lag 6 , 7  och 8 ,där vi haft 2 lag som 
vunnit ca hälften av sina matcher och ett av lagen vunnit 7 av 11 matcher, detta året har vi inte 
haft någon tabell utan härliga 5 manna  matcher och mycket glädje och kämpaglöd har präglat 
spelet i sanktan. Och en härlig inramning med alla våra föräldrar i klacken Yellow Bears  
 
Vi har också detta året haft förmånen att åka iväg på många cuper, sammanlagt 7 cuper 
Marsattacken i Spånga, P 99 Cupen på Bollmora vallen, Tattby cupen i Saltsjöbaden                
AIK Cupen på Skytteholm, Sverigecupen i Älta, Huddinge cupen i Huddinge och Ålandstidning 
cup i Mariehamn som var höjdpunkten. Vi åkte iväg 88 personer sammanlagt med 24 spelare, 
föräldrar och syskon och hade 2 härliga dygn på Åland trots ihållande regn hela helgen, ett av 
våra lag gick där till en av 2 finalmatcher och vann mot BP med 2-1 efter storartat spel. 
 
Även Sverigecupen i Älta med 32 lag var något att minnas detta år , i ca 30 graders värme på 
Svenska Nationaldagen gick ett av våra lag  och vann B – Slutspelet efter dramatiska 
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straffläggningar både i semi och Final matchen med härliga segerdopp i  Älta sjön efter 
turneringen . 
 
Vi har vunnit i AIK Cupen , Ålandstidning cup , och kom 2a i Huddingecupen och segrare i B-
Slutspelet i Älta cupen. 2008. 
 
Avslutningsvis på säsongen 2008 har vi från 10 November tränat 1 gång i veckan inomhus i 
Dalskolan med sikte på ST – Cupen,  ett av våra lag lyckades att ta sig vidare till slutspel men åkte 
där ut efter 2 matcher. 
 
Nu ser vi både ledare och spelare fram mot 7 mannafotboll och en härlig fotbolls säsong 2009. 
 
Med vänlig hälsning 
Spelare o ledare i P 99 Björnarna Tyresö FF 
 

P99 Lejon 

Tränare: Per Holmqvist (fr.o.m. höst säsongen) 
Tränare: Peter Johansson 
Tränare: Jens Lidman 
Tränare: Fredrik Nyström 
Tränare: Elisabeth Tägtström 
Vi har under året varit ca 35 spelare (några har kommit och gått under säsongen). 
 
 
Utomhussäsongen inleddes med en internturnering tillsammans med P99 Björnar och Tigrar nere 
på Bollmoravallen. Vi deltog därefter med fyra lag i Farsta Cupen innan det var dags för 
seriespelet att starta. Vi har spelat med 4 lag i St Erikscupen och de har blivit ungefär lika många 
vinster som förluster. Inför höstsäsongen åkte vi upp till Rimbo för att träna, spela och umgås. Vi 
hade en jättetrevlig helg som avslutades med en miniturnering tillsammans med Rimbo IF. 
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Utomhussäsongen avslutades med Hagsätra Centrum Cup (7-manna) och där slutade våra två lag 
2:a respektive 3:a. Året avslutades med ST Cupen där inget av våra 3 lag tog sig till slutspel. 
 
Under vårsäsongen tränade hela gruppen gemensamt en gång i veckan vid Tyresö Skola och en 
gång i veckan i halvgrupp på Stimmet resp. vid Brandstationen. Under höstsäsongen tränade vi 
gemensamt på Bollmoravallens C-plan och på Tyresö Skola. 
 
Tränarna har haft ett antal möten under året för att tillsammans planera och utvärdera 
verksamheten. Ett par har slutat och ett par har börjat. Tränarna har haft några olika möten 
under året för att tillsammans planera och utvärdera verksamheten. 
 

P99 Tigrar 

 
 
Vi har under året varit knappt 20 spelare, 2 tränare och några aktiva föräldrar kring laget. 
  
Tränat har vi gjort 2 ggr / vecka under utomhussäsongen då vi också har deltagit i S:t 
Erikscupen. När det blev kallare gick vi in och då tränade vi 1 gng/vecka och deltog då så klart i 
ST-cupen. Under ST-cupen var som vanligt hela föräldragruppen engagerad vilket vi ledare tycker 
är extra roligt. 
 
Målsättningen med verksamheten är att skapa sammanhållning bland spelarna och att utveckla 
dem som kamrater, spelare och lagspelare. 
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P00 Björnar 

Ledare/tränare: 
Mats Norén 
Mårten Gillgren 
Per Eckelöv 
Mikael Ån 
Dennis Nejdefeldt 
Joakim Malm 
Peter Thomasson 
 
2008 var första året med seriespel i S:t Erikscupen och således första året som riktig organisation. 
Vi var två ledare från året innan som började träna c:a 20 grabbar i den lilla inomhushallen vid 
Stimmets skola. Vid första föräldramötet fick vi ihop fler som ville hjälpa till och under året har 
dessa sju ledare varit med i vått och torrt. 
 
Under året har grabbarna gjort fantastiska framsteg, både på och utanför plan, och det är otroligt 
kul att följa dem som ledare. Det är med stolthet vi ser dem springa in på plan i sina gulröda 
tröjor för att match efter match ge sitt yttersta. 
 
S:t Erikscupen 
Eftersom vi inledde våren 2008 med c:a 20 grabbar anmälde vi bara två lag till S:t Erikscupen och 
det visade sig vara lite snålt för under året steg antalet spelare snabbt till slutgiltiga 41 st! Kul med 
sådant intresse men det blev kanske inte så många matcher för alla som man hade önskat.  
 
Vi valde att dela in alla i sex mindre grupper och till varje match kallade vi två grupper. Således 
fick två grupper vila varje omgång eftersom vi bara hade två lag. Vi roterade dessa grupper varje 
match så att alla fick chansen att spela med alla vilket var bra för lagkänslan, dessutom blev det 
enkelt att slussa in nya spelare under året i de olika grupperna. 
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Träningar 
Under våren tränade vi inomhus på söndagar och under hela utomhussäsongen tränade vi på 
Stimmets grusplan på tisdagar kl 18-18.30. Under hösten fick vi möjlighet att lägga in några 
extraträningar på konstgräset vilket var uppskattat. 
 
Cuper 
Under 2008 var vi med i fem cuper: 
Marsattacken i Spånga - en inomhuscup på konstgräs som var mycket lyckad. 
Cup i Stuvsta – grusturnering. 
Cup i Vendelsö – grusturnering. 
Lejon cup – Internturnering för alla TFF-00 lag som blev en dyblöt historia och fick brytas, men 
det blev minnesvärt! 
ST cupen – Grym turnering såklart, övriga kommentarer överflödiga! 
 
Vi hoppas att 2009 blir mist lika inspirerande och med tre lag i S:t Erikscupen blir det mer spel 
för alla, dessutom kommer vi förmodligen träna två gånger i veckan för de som har lust, självklart 
frivilligt! 
 

P00 Lejon 

http://tyresoff.se/p00lejon 
 
För en del ledare var det här första säsongen som ledare och så här i efterhand kan vi konstatera 
att det är mycket lättare när man har facit i hand. 
 
Vi var runt 20 spelare i början av året men lagom till att antalet lag i serien (S:t Erikscupen) hade 
anmälts dök det upp spelare i pluralis. Eftersom vi gärna ser saker och ting positivt kan man säga 
att spelarunderlaget var gott under hösten - då vi till två 5-mannalag hade inte mindre än 42 
spelare i gruppen. 
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Säsongen 2008 komponerades efter att ha sneglat på klubbens riktlinjer i kombination med vilka 
mål vi ledare och i viss mån föräldrar hade. 
Vi började med en inomhusträning per vecka under vintern vilket ersattes av en grusplansträning 
så fort våren kommit. Man kunde se att det fanns mycket vilja och spring i benen då vi i ösregn 
och några plusgrader genomförde en träning med 34 spelare. Det var inte enda gången under året 
vi föräldrar hade en lite sämre inställning till elementen än våra spelare. Det visade sig nämligen 
att glädjande matchresultat uteblev under en lång tid in på säsongen men spelarna tappade inte 
hoppet för det och någon minut efter match var det alltid glada tongångar. I den här åldern finns 
heller inga serietabeller vilket varit bra då jag förstått att alla spelare inte har sin karriärtopp sin 
första säsong på planen. 
 
Under augusti deltog vi i MiniTiger Cup med två lag vilket gav många av spelarna en första känsla 
av hur kul det kan vara med en turnering. Påhejade av föräldrar och ledare kom också de första 
vinsterna. I slutet på månaden fick vi så vår efterlängtade träningstid på Bollmoravallen 
(konstgräs) och teknikträningen bromsades inte längre av gropigt, vattensjukt underlag. I början 
av oktober anordnade vi Lejon-cupen där vi bjöd in de övriga P-00-grupperna i Tyresö FF. 
Tyvärr var vi tvungna att blåsa av i ett tidigt skede p.g.a. vädret men beslöt att göra cupen till en 
återkommande avslutning på utomhussäsongen. 
 
Administrationen under säsongen har tagit mycket tid i anspråk. Tyresö FF har sjösatt ett nytt 
webbverktyg som ska förenkla informationsspridningen men det saknas fortfarande en del 
funktionalitet för att underlätta ledarnas ideella arbete. Vill som gruppledare passa på att skicka 
ett stort tack till alla ledare (ingen nämnd, ingen glömd) som hjälpt till att genomföra säsongen 
2008. 
 
Inomhussäsongen tog fart i mitten av oktober och gjorde att vi nu slapp undra vad vi skulle med 
söndagsmornarna till ;) 
 
Under december genomförde TFF P-00 en gemensam miniturnering inför årets stora 
inomhusturnering ST-cupen. Det här blev den första större aktivitet som satte vår föräldragrupp 
på prov - och de klarade schemaläggning och genomförande galant. Två föräldramöten och 
deltagande på tränarkurser har vi också hunnit med under året. Nu sjunger vintern på sista versen 
och med mer insikt, duktigare spelare, planer på deltagande i ett antal cuper och tre lag anmälda 
till serien ser vi ljust på framtiden. 
/Kenneth Eriksson 
Gruppledare TFF P-00 Lejon 
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P00 Vargar 

 
 
Krusbodagruppen hade 2 lag i S:t Eriks Cupen under 2008. Gruppen växte under året och vid 
årets slut så ingår ca 30 killar i lagen. Till säsongen 2009 har vi därför anmält 3 lag till seriespel. 
 
Under 2008 så deltog vi i seriespel samt i Hanvikens, Ältas och Haninges turneringar. 
Vi hade även 2 lag i ST Cupen samt spelade nyligen Mars attacken i Spånga. 
 
Träningen bedrevs i Krusboda 1 gång i veckan. 
 
Grabbarna har under året gjort stora framsteg, lärt sig ta in information samt instruktioner. 
Det känns som vi är på rätt väg... och grabbarna växer till sig! 
 
En delning till 3 lag under 09 känns som ett måste för att alla skall få vettigt med speltid. 
 
Killarna kommer i 2009 att köra 2 pass i veckan från och med "ute säsongen". 
 
 
Janne Lindström 
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Damlaget 

Tyresös damer var för andra året i rad nykomlingar i serien och detta år var laget tillbaks i 
Norrettan och elitfotbollen. 
 
Trots att laget var nykomlingar blev laget av media och övriga seriekonkurrenter utsedda till 
seriefavoriter. Laget slutade på en slutgiltig 6:e plats efter att legat trea från slutet under 
sommaruppehållet men under hösten var man seriens tredje bästa lag poängmässigt. 
 
Dessa stora skillnader kan förklaras mest av två anledningar. Den första är att v i under våren 
drabbades av många skador. Elin Hären och Hanna Carlsson skadade korsbanden, Jennifer 
Egelryd och Lisa Klinga missade de flesta matcherna och till detta en del övrigt. Till höstsäsongen 
var alla tillbaks utom Elin Härén som lade av med fotbollen efter skadan. Den andra anledningen 
till en bättre höst var det strategiska samarbete vi fick till under sommaren med LdB FC från 
Malmö. Detta samarbete innebar att Tyresö fick låna bl.a. Aylin Yaren under höstens samt 
periodvis fler spelare. 
 
Utifrån en lite tunn trupp från början samt skador på flera spelare innebar det även en nedgång 
kvalitets mässigt i träningen då konkurrensen om platserna i startelvan var för låg. 
 
Till det positiva på det sportsliga planet var den fina fotboll som laget presterade och som rönte 
beröm både bland publik, sponsorer och media. Tyresö har en tydlig spelmodell baserad på ett 
passningsspel av hög kvalitet genom mittfältet och väldigt lite långbollar upp mot forwards. 
Positivt är att damlaget för tredje året i rad ökade sin hemmapublik och snittet över hela säsongen 
låg en bra bit över 300 personer vilket laget var näst bäst på serien efter Piteå som gick upp i 
Allsvenskan. Piteå fick ett par matcher i slutet på säsongen med över 1 000 personer som gjorde 
att de gick förbi Tyresö i publikligan. 
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Damjuniorer 

Året som nykomlingar i division 3B 
 
Det startade en kall vinterdag på Torvalla IP… upp med ett par koner på plan och så spelade vi 
igång. Några månader senare skulle vi komma tillbaka och skåpa ut hemmalaget med 3-0. 
 
Vinter träningen hade sitt egentliga ursprung nere på Alby i löparspåret en småregnig vinterkväll 
9/1. När väl löptesten var genomförd och Anna Lindvall sprintat hem tiden 18,50 så drogs 
linjerna upp inför säsongen 2008. Redan här meddelade Becca att hennes medverkan endast 
skulle bestå i glada tillrop via en internationell webplats i djupa Thailands kustland samt möjligen 
en höstsäsong. Hjälp, vad är då detta undrade många? Vår kapten på villovägar i omvärlden – hur 
ska det gå??? 
 
Vintern var gynnsam i vårt bistra land och de flesta träningar kunde genomföras på den gröna 
mattan på Vallen. Det varvades friskt med teknikträning, bollspel och spelövningar. Visst fanns 
det också favoriter inlagda i form av fysbana och 70/20 löpningar. När möjlighet gavs jobbade vi 
även inomhus nere i Strand och på gymmet. Bara för att påminna er så hade vi självklart en hel 
del löpningar även här. Varvet runt gymmet glömmer man inte.. 
 
Den nykomponerade truppen började sukta efter lite matchspel och helt plötsligt skulle alla 
träffas ute i Waxholm för en Victoria cup match mot Åkersberga BK. Alla dök upp i tid förutom 
några äldre halvt desorienterade spelare som lyckats med bedriften att irra bort sig ut mot 
Vallentuna hållet. Nåväl, dom hann fram i tid precis före avspark och tur var väl det. Matchen 
vanns förstås efter visst arbete med 5-4 och årets första seger var ett faktum. 
 
Träningsmatcherna löste av varandra med jämn ström och resultaten blandades friskt beroende 
på uppställning, syfte och givet en gnutta av inställning och sjukdomsbild. Mitt i det hela drog 
truppen iväg till en avskild plats ute på Tyresö där Emils ”spritte” och Ronja Rövardotters 
svängande ”down town” gungning var kronan på verket. Kvällningen fullbordades med en lättare 
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spök-tips-promenad där Josse fick riktigt klockspel när kyrkklockan klingade midnatt på 
kyrkogården.. 
 
När prövotiden äntligen var över så nalkades ett par dagar med ett lättare träningsläger på en stor 
härlig gräsplan på varma ljuva Gotland. Att vid första anblicken på syn på en knagglig mini sju-
manna plan var förstås inte tränarnas bästa minne just då men efteråt kan ju förstås skratta gott åt 
eländet.  En inkilning ordnades av spelarrådet och vem minns inte charaden där Tröjan spelade 
Thomas härligt käkandes en banan och Becker fann Tonys härliga John Lemon block i sitt 
malande. Morgonpromenaderna, en god kamp mot Dalhem och en femkamps seger för ledarna 
är fina minnen från Ön. Fler skulle komma.. 
 
Månaden slog april och alla var väl förberedda på vad som skulle bli det kejserliga slaget om 
Gotland i premiären. Tyresö åker ner med ett rätt slaget gäng där ordet skada ekade genom 
truppens hela liga. Skulle vi över huvudtaget kunna genomföra matchen med fullt lag?? 
 
Jo för tusan, här visade truppen stor karaktär och trots lite bistra förhållanden med fysiken så 
bjöd våran trupp upp till rejäl kamp. Alla minns nog med välbehag den gröna planen, domarens 
startsignal och publikens inramning av Visborgsvallen. 
Jag gissar att det som åtminstone Tyresös hela trupp minns bäst av allt var den 6:e spelminuten 
där Ella snabbt tar ett inkast över två-tre spelare ner på yta där Lina sprintar ifrån sin försvarare 
och måttar in ett inlägg som i sin tur blir perfekt, med hög båge och som dyker ner i bortre delen 
av straffområdet. Där borta kommer en gulröd Tyresö spelare snabbt springandes och på 
halvvolley dra bollen upp i närmaste krysset till 1-0 ledning!!!! 
Det var Sarah som på något sätt lyckats förstå sin uppgift och i trans bara smekte upp bollen i 
nätet och premiärmålet var ett faktum för Tyresö FF och stort jubel för alla Gulröda fans dvs vår 
bänk och lagledning.  
Vi vann matchen med 2-1 efter tuffa slutminuter och Ön tillhörde Stockholm. Matchen och 
denna seger blev ett signum för vårt arbete resten av säsongen ty bra spel, kamp och glädje visade 
sig vara ett bra koncept att följa. 
 
Båtresan hem till storstaden genomfördes i ett glädjens rus och alla var grymt nöjda med de tre 
första inspelade poängen i årets serie. Detta skulle firas och gänget sjönk snabbt ihop framför 
någon hyr dvd video med en tradig ungdomskärleks film, snyft. 
 
Derbyt mot Älta vanns lätt med klara 4-2 och starten på serien var stabil och känslan fortfarande 
god. 6 poäng efter 2 spelade, jo jag tackar! Detta till trots att Älta tog ledningen med 0-1 efter 2 
minuter. 
Från grann samhället muttrades det självklart och revanschen skulle ju som bekant komma.. 
 
Från Huddinge matchen borta finns egentligen inget att minnas förutom att Ante var rätt 
frustrerad över sitt spel, Emma Coles 1-0 mål i krysset och Barthels pekfinger-nagel räddning på 
mållinjen som gav oss segern. Klipp aldrig naglarna före viktig match, ett gammalt Tyresö 
ordspråk. 
 
När Stuvsta besegrats hemma med 2-0, var det Tullinge på tur och först då upptäckte vi att vi 
ännu inte var världsmästare. Vi gjorde 2-0 efter 17 minuter och somnade sedan in..  
2-2 slutade matchen och vi hade helt plötsligt tappat 2 mycket värdefulla poäng på ett helt 
onödigt sätt. Här lärde vi oss att matcherna varar i 90 minuter. 
 
Nytt derby stundade och favorittippade Vendelsö kom på besök till Lejonkulan. Dom slog vi lätt 
ut redan efter första halvleken där Sara Ahlbom gjorde ”hat-trick”. Lina spädde sedan på med två 
mål i andra och utklassning med 5-0 och tränare Johan muttrade lågmält. 
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Vi tog ytterligare 6 friska poäng mot Nynäs och Segeltorp (puh sa Becker) innan Enskedes svarta 
gäng gästade Vallen en dag i juni. Enskede tuggades ner med ackuratess och bestämdhet.  
5-2 till oss och midsommar sillen kom i sikte. Efter sillen tog vi returen mot Enskede så att 
sommaren skulle bli något mer gynnsam för oss och över detta upplägg undrade vi länge under 
matchens gång. Enskede spelades ut efter noter första 15 minuterna men ändå stod det 0-2 i 
paus. Skulle sommarvilan månne ändå ha legat här? 
Laget var skakat och Lina helt nere i skorna efter diverse påhopp från motståndarsidan. 
 
Nu visar laget från Tyresö stor glöd och samlar sig starkt. Det finns bara en väg ur detta och det 
är genom samarbete i laget. Lina lirkar in ett ”hat-trick”, Antonia dundrar in en vänsterkanon i 
krysset och när Tröjan rundar målvakten och gör sitt mål är matchen över.  
10-4 på två matcher skulle dock inte betyda något 15:e oktober…. 
 
Hösten inleddes med ett träningsläger i Roslagen miljö nämligen i Älmsta. Tre fina dagar med 
mycket träning, skratt och annat skoj avslutades med lite kullerbyttor på en regntung plan och när 
sit-upsen skulle göras så hade laget stora synpunkter men som tur är så bestämmer tränaren.. 
 
Nu följde en radda matcher med Segeltorp, Nynäshamn och Vendelsö där alla slogs tillbaka 
resolut och nio poäng hämtades hem till kommunen. Seriesegern hade helt plötsligt kommit 
väldigt nära och Håkan började ropa kräftkalas!! Han hade nämligen slagit vad om att vi skulle ta 
hem serien redan tidigt och nu fanns möjligheten nära. Roger började sondera kräftfiskevatten 
och insåg att det blir till att bulla upp partaj. 
 
Tullinge hemma och tog vi poäng skulle serien vara över. Hur gick det? Tog vi poäng? 
 
Att vi gjorde! Vi skåpade ut Tullinges brudar med 9-0 där årets största seger bärgades och pga det 
sista mycket snygga målet av Ante tappade tränarparet en fullt betald krogrunda med 5 sekunder 
kvar. Ibland måste man bita sig hårt i läppen för att inte svära.. 
 
Tyresö  DFF hade i 14:e omgången vunnit serien! Det var stort och alla jublade högt och 
kramkalaset visste inge gränser. Det var först när Hans skulle ta några ord som alla somnade in.. 
 
Resterande matcher behöver vi inte minnas ty de var helt betydelselösa men vi stannar upp ett 
kort slag vid avslutningsmatchen där matchen i sig var bra och tuff och vi tog värdigt emot 
serietvåan P18. Vi spelade 1-1 och gjorde därmed en hel säsong utan att förlora på hemmaplan.  
Måste här även ge vår kock och sportchef Håkan goda vitsord för sitt jobb med frukostbuffén 
och matcharrangemanget. Kan väl bara gissa att Uffe och Teija hade några fingrar med i spelet. 
 
Det finns massor med saker som ska läggas till detta år och som jag nämner med rubrikerna. 
Mamma Helens överrasknings fest för Ante när hon fyllde 18 år  
Träningsspel mot/med A-damerna 
Målsättningens framtagande 
Glasögon vikningen  
F16 SM spelet 
 
När dessa ord nu summeras kan vi alla lägga till ett F18 spel där semifinal blev utgången.  
 
Jag kommer alltid med glädje minnas detta år och denna säsong med er alla. Säsongen har varit 
otroligt kul, härlig, jobbig, frustrerande, hård, seger rik, mysig men framför allt väldigt 
energigivande. Att få jobba med er härliga fotbollsspelare har för mig varit ett privilegium utan 
dess like. 
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Jag är jätteglad att möjligheten yppade sig att få vara med och nu när vi summerar säsongen tror 
jag att alla är rätt nöjda med vad vi presterat. Det är få förunnat att få vinna en serie. Vi gör det 
dessutom som nykomlingar och redan i 14:e omgången. 
 
Vill tacka mina kamrater i lagledningen där alla betytt väldigt mycket för mig. Utan er hade jag 
aldrig orkat köra detta år. Ni är guld värda, bara så ni vet det! Har sagt det förr och säger det igen. 
Ni i laget är bortskämda med Teijas fixande och Uffes magiska fingrar samt Håkan jobb i 
bakgrunden. Dessa personer finns här! Dom finns inte i någon annan förening så tacka dom 
ordentligt. 
 
Tycker också att vi ska ägna en stor tanke åt Hasse Löfgren som gjort ett stort jobb vid sidan om 
för att ge oss möjligheten att bedriva vår verksamhet. Utan honom hade förmodligen ingen av 
oss ledare varit här.  
 
Jag tackar härmed för mig, avrundar tränaruppdraget och vill passa på att förmedla min glädje till 
er alla genom en stor varm kram och önskar er lycka till i framtiden med er fotbollsutveckling. 
 
Kör så det ryker! 
 
 
/Tony 
 

F93-94 

Laget bestod under säsongen 2008 av 25 spelare och 8 ledare. 
 
Träningar 
Under januari genomfördes ett MAQ pass samt två inomhusträningar per vecka. Från och med 
februari byttes inomhuspassen ut mot utomhusträningar. 
I mitten av april åkte vi på ett 3 dagars träningsläger i Smedjebacken där genomförde vi två 
träningar per dag på 9 manna konstgräs inomhus, lägret avslutades sedvanligt med matcher mot 
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ett lokalt F93-F94 lag.  
Under säsongen utökades träningarna till 3 tillfällen per vecka varvat med nivåindelad 
akademiträning. Våra målvakter deltog även på akademins målvaktsträning en dag per vecka.  
 
Inomhus cuper 
Träning under vinterhalvåret måste kryddas med lite cupspel för samtliga spelare.  
Med STcupen som första turnering och fram t o m Luciacupen blev det totalt elva 
inomhuscuper. 
De lag vi skickade till respektive cup var nivåanpassade 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 tio av de elva cuperna, att det dessutom blev pallplats i 9 
cuperna var över förväntan. Största framgången i inomhusspelet var segern i Green Hill Cup mot 
de ett år äldre spelarna. 
 
Utomhus cuper 
Vi deltog i följande 11-manna utomhuscuper under säsongen 2008. 

• BP vårcup  1:a plats 
• Saffets cup i Västerås   1:a plats  
• Kronfågel Cup  3:e plats 
• Ersan cup kvartsfinal ej färdigspelad, slutspel i mars-09. 

 
Till dessa cuper skall läggas de två sommarcuper som vi spelade i norra och västra Sverige. Första 
sommarcupen efter midsommar innebar en skakig tågresa från Stockholm till Piteå (med bara 
fotbollsspelare) och cupen Piteå Summer Games. Målet var att ta sig till slutspel vilket vi lyckades 
med. Den andra resan gick väster ut och även den med tåg men med en betydligt kortare resväg 
nämnligen till Göteborg och Gothia Cup. Resultatmålet var högt  uppsatt ”att nå semifinal”. Vi 
når inte det målet då vi i första slutspelsmatchen förlorar i straffläggningen efter ett oavgjort 
resultat efter förlängning. 
 
St Erikscupen 
Till årets spel i St:Erikscupen anmälde vi två lag.  Ett lag i div. 2 som är den näst högsta serien för 
F14 och ett lag i div. 3. Målsättningen med div 2 laget var att ta sig upp i div 1 till säsongen 2009 
genom att sämst sluta tvåa i serien. Därefter var målet att nå final i Sanktanslutspelet med samma 
lag.  
Div 3 laget som genomförde sitt seriespel med hjälp av spelare från F95 hade som mål att 
komma på den övre halvan av serietabellen. 
 
Vi når målsättningen att gå upp genom en säker andra placering i div 2. Div 3 laget slutar på en 
tredje plats och når även de uppsatta sportsliga mål. Sanktansäsongen avslutas med slutspel och 
efter att ha vunnit mot tre elitlag var målet ”final i Sanktan” nått. Att det sedan blev förlust i 
finalen var snabbt glömt efter en fantastisk genomförd säsong. 
 
Övriga aktiviteter 
En ”aktivitetsgrupp” bestående av tre spelare har vid två tillfällen ordnat aktiviteter som ej har 
med fotboll att göra. Den första vid våravslutningen innebar en heldag i Nyköping och Bodaborg 
med en hel del träning i grupparbete. Höstens avslutningsaktivitet genomfördes på Tonox med 
sumobrottnimg och megahockey som några av tävlingsgrenarna. 
Insamlingsaktiviteter så som loppisar, försäljning av bl a. New body och pocketböcker har 
planerats och genomförts av F94:ornas drivande föräldragrupp. 
Föräldramöte har genomförts före och efter säsongen Vi ledare har haft ett antal ledarmöten för 
att planera respektive fas av säsongen med träningar, cuper, träningsläger, resor mm. 
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Ledare under sässongen 2008 för F93-94 
Förändring efter säsongsavslutning bland ledarna var att lagledarna Helen och Helena slutar och 
att Christer tar över deras uppgifter. 
 
Övriga ledare under året var: 
Ricky Wessman tränare 
Christer Hammarlund tränare 
Jonas Knutsson tränare 
Benny Jonsson  tränare 
Håkan Granlund  fystränare 
Helena Karlsson  lagledare 
Helen Tejbrant-Jonsson lagledare 
Anne Fermback kassör 
 
/F93-94 Ledarna   
 

F95 

 
 
Ett riktigt lärorrikt första år på 11-manna. Truppen bestod under året av 27 tjejer och 7 ledare. 
 
Antalet träningsfillfällen trappades upp under året, och fokus låg på fortsatt teknik utveckling och 
postiosnsspel på 11-manna . Även fysiken har vässats, och många tjejer har verkligen lärt sig att 
spela fotboll med hög puls. 
 
Vi är mer nöjda spelmässigt än resultatmässigt när vi ser tillbaka på 2008. Vi har inte i någon enda 
match varit ”utspelade” eller känt oss underlägsna. Ändå har vi både i Sanktan och i de cuper vi 
deltagit i spelat mot bästa tänkbara motstånd. 
 
Försvars- och positionsmässigt har tjejerna utvecklats fantastiskt. Vi har valt att lägga fokus på att 
utveckla detta, och samtidigt att hitta ett eget spel som går ut på att hålla bollen inom laget. Vi 
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hade säkert kunnat vinna fler matcher med ett rakare och längre spel, men vi valde att konsekvent 
jobba vidare på samma sätt hela vägen. Tyvärr missade vi att kvalificera oss för Elit 2009, men vi 
kände ändå att säsongen var väldigt nyttig, och vi har lärt oss massor inför kommande säsonger. 

F96 

 
F96-laget har inte inkommit med någon verksamhetsberättelse för 2008. 
 

F97 

Vi 
startade året med spel i ST Cupen. Inget av våra lag kom till slutspel, influensa rådde i laget och vi 
var en bit efter de andra lagen i utbildningen.  
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Vi spelade några cuper under våren Statoil, Mälarvik, Täbyblixten (kul upplägg) utan större 
framgångar, men det anade vi eftersom att vi fortfarande låg lite efter med utbildningen och 
fokus för tränarna och laget var att komma framåt med utbildningen och framför allt vill vi att 
grunderna ska sitta.  
 
Vidare så startade St:Erikscupen och det gick sådär resultatmässigt:  
Medel lag 1 fick en mitt placering (Fler vinster än förluster)  
Medel lag 2 hamnade sist (mycket svag höst, våren var lättare) 
Lätt laget kom sist (motivationsproblem emellanåt!) 
Summa summarum av hela ST:Erikscupen så kom vi fram till att vi inte hade utbildning och 
material för att driva 2 lag i medelgrupperna, vilket vi har lärt oss till 2009. 
 
Vi var också nere i Örebro och spelade Örebrocupen med två lag, med inställningen att det skulle 
vara en trevlig gemensamhetsupplevelse med fotboll som huvudämne.  
Båda lagen kom till B-slutspel och där var det slut på äventyret. 
 
Från tränarhåll fortsätter vi att gno på grundstenarna och under spel i Helenecupen ser vi att 
något håller på att hända, men vi tog ingen medalj men spelade hyfsat, kanske lite 
inställningsproblem. 
 
Nu känner vi att något är på gång att hända bland en del av spelarna, vilket gör att vi under en 
blöt och regning dag i Bollstanäs tar Guld i Tigercupen, där vi dessutom möter ganska bra 
motstånd och spelarna är överlyckliga, detta kändes som början på något nytt. 
 
Vår målsättning med eget spel – passningar på hela banan, från uppspel till avslut har vi dock 
genomfört med bravur under en hel del matcher på höstslutet, stor eloge till spelarna som tagit åt 
sig av detta i träningsmomenten och sedan utfört det på plan.  
 
Ett bra bevis på att detta är en del av framtiden fick vi i vår första 11-manna match, där vi 
stundtals spelade ut motståndet (Vasalund, en riktigt bra sparringpartner). 
Dock saknar vi i mellan åt tempo, styrka och explosivitet i ruscherna.  
Det kommer så småningom. 
 
Vi fick därmed en kanonavslutning på 2008 och är grymt spända på vad vi ska se för utveckling i 
spelarmaterialet för 2009. 
 
Vid årets slut var vi 33st spelare och 5st tränare. 
 
Mickey Lindberg 
Huvudansvarig 
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Säsongen -08 såg lagmässigt ungefär likadan ut som -07. Några tjejer slutade men vi fick också 
några tillskott och är idag 29 stycken mycket duktiga tjejer. 
 
Träningsmässigt så har vi tränat 2 ggr i veckan under utesäsongen och 1 gång i veckan under  
innesäsongen. 
 
I St-Erikscupen körde vi vidare som -07 med 4 st grupper som rullade runt på 2 lag och det gick 
bra även i år med båda lagen i toppskiktet i tabellen. 
 
Andra cuper som spelades var givetvis vår egna ST Cupen och där spelade vi med 3 st lag. 
Ena laget som vi lite smått hade toppat funkade inte alls något vidare och gick inte vidare från 
grundspelet. De andra 2 lagen funkade mycket bättre där ena slogs ut i slutspelet och andra föll i 
semin mot Älta med 0-1. Vi spelade också Frejcupen,Flickor Kick Off,Mini Tiger och för första 
gången Aroscupen. 
 
Jag hade förmånen att vara med på Aros med tjejerna och det var en av dom bästa 
fotbollsupplevelser jag varit med om. Vi åkte ner med ett lag och dem som åkte var dem som 
ville och kunde vara med. Alltså inget toppat lag på något vis. Dessa fantastiska tjejer tog sig ända 
till A- slutspel och föll i semin mot BPs lag 1 som sedan skulle visa sig vann hela turneringen. Det 
slutade med en hedrande tredjeplats. 
 
Förutom detta så har vi styrt upp organisationen runt laget och engagerat alla föräldrar mer med 
ex trivsel, sponsring mm mm. Några ur ledarstaben har slutat av olika orsaker men några har 
tillkommigt och staben ser i dag ut som följer. 
Lagledare  Matte Pettersson 
Tränare  Kenneth Furugård 
Tränare  Fredrik Tranehed 
Tränare Mia Andersson 
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Tränare  Patrik Neren 
Tränare/webbansvarig  Christer Bakai 
Målvaktstränare  Mats Fogelberg 
Kassör  Catrine Weski 
 
Tack alla tjejer, föräldrar och ledare. 
/Matte 
 

F99 

2008 startade vi men en trupp på ca 30 tjejer vilket var en riktigt bra förutsättning för att fylla 
våra 4 lag vi anmält i Sanktan. 
Dessvärre minskade truppen under året pga skador, flytt och andra intressen. Vid årsslutet är vi 
nu en trupp på 21 spelare.  
  
Vi startade utomhussäsongen med 2 st turneringar Älta Cupen och Tungelsta cupen. Det var en 
bra uppstart inför Sanktan.  
 
Vi fortsatte på vår linje med att dela upp tjejerna i 3 st matchlag och rullade på det 4:e laget med 
de som önskade spela mer. Tjejerna har verkligen fått mycket matchträning och utvecklats genom 
att spela med samtliga spelare i truppen.  
 
Vi har under säsong haft 2 träningar i veckan + match vilket har gett fina resultat i teknik, 
speluppfattning och lag gemenskap. 
  
Utesäsongen avslutades med en 7-manna träningsmatch vilken vi vann! 
 
Året avslutades med ST cupen, där vi ställde upp med 2 lag varav ett gick vidare till slutspel. 
Föräldrauppdraget med att ta hand om Tyresöhallen hela speldagen gick mycket bra. 
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2009 går vi över till 7-manna och vi har anmält 2 st lag. Vi planerar att starta utomhussäsongen 
med en turnering innan Sanktan drar igång då det kommer att bli en omställning att gå över till 7-
manna. Vi kommer fortsätta med 2 träningstillfällena per vecka.  
 
Under året har vi förändrat tränarstaben något. Samtliga tränare har fortbildat sig i konsten att 
träna och lära ut fotboll.  
 
Vi tränare ser fram emot ett fantastiskt fotbollsår 2009 med härligt spel och utmaningen att gå 
upp till 7-manna. 
 
Pelle Ewald, Marina Adolfsson, Lasse Tönnesen, Göran Persson & Ina Lindström 
 

F00 

 
 
F00-laget har inte inkommit med någon verksamhetsberättelse för 2008.
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Fotbollsskolan 
Varje vår startar vi upp en 
helt ny sexårsverksamhet, 
så även 2008.  
 
Kenneth Johansson var 
ansvarig för 
fotbollsskoleverksamheten 
som tränade varje lördag 
på vårt populära konstgräs 
på Bollmoravallen och 
precis som de senaste åren 
slår deltagarantalet rekord 
för föreningen. 
 

 
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 fyra pojkgrupper 
som var indelade efter var barnen bodde. 
 
Under arrangerade Tyresö FF Rookie Cupen för de barn i fotbollsskolan som är födda 2001. 
Detta är deras avslutning i fotbollsskolan och runt 25 lag deltog varav hälften Tyresö FF-lag. En 
mycket uppskattad och lärorik turnering. 
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Bokslut i Tyresö FF 2008       

          

Resultarapport per 31/12 2008       
          
  Resultat 08 Budget 08 Avvikelse Resultat  

2007 
Resultat 
2006 

Resultat 
2005 

Resultat 
2004 

Resultat 
2003 

          
Totalt KI         

          
Bidrag  1 1179840,5 1100000 79840,5 1123294,4 1078243 1134033 1123157 1022011 

Medlemsavgifter 2 514547 500000 14547 484804,94 464816 445311 486475 407045 

Bingo-Alliansen 3 254189 180000 74189 290178 64395 96815 179010 179202 

Sponsring 4 293641,64 300000 -6358,36 342113 382635 154662 273248 394679 

Herrar 5 -797468,75 -709000 -88468,75 -955944,9 -879483 -809890,3 -1330040 -1026406 

Herrar ungdom 6 -260651,5 -213000 -47651,5 -209177 -199935 -169882,5   

Nätverket 7 29045 0 29045 -8004 -89543    

Utbildning 8 -139885,37 -150000 10114,63 -76657 -74303 -54545 -35737 -30585 

Schysst Framtid 9 358200 405000 -46800 443000 207998    

Bingo-Lotto 10 238937 200000 38937 201525 204156 180000 238635 236296 

Kansli 11 -820815,23 -768000 -52815,23 -742143,38 -749339 -592563,8 -321052 -491201 

Damer 12 -855883,99 -710000 -145883,99 -696558,1 -573518 -462490 -458268 -412023 

Damer ungdom 13 -158793 -172000 13207      

Ungdom 14 -727544,62 -690000 -37544,62 -794284,51 -599938 -583263,4 -369174 -435909 

ST-Cupen 15 531714,85 610000 -78285,15 588425,77 633926 609352 643601 590779 

Dagkollo 16 83868,75 90000 -6131,25 85792,9 58095 70078  64009 

Evenem.(Handsl) 17 72350 175000 -102650 175210,7 219794 178833 188646 51708 

Fotb.skola (Lott) 18 51856 50000 1856 55014,5 50230 55436  9770 

Servering 19 55001,1 100000 -44998,9 90580,25 133517 57720,6 56170 24125 

Julgranar 20 0 0 0 0 1825 25079 27243 24315 

Muttern 96 0 0 0 -10000     

Tyresöfestivalen 98 0 0 0 0 -17823    

Administration 99 -195636,84 -298000 102363,16 -234246,88 -273580 -241969,4 -190523 -182270 

  -293488,46 0 -293488,46 152923,69 42168 92715,2 511391 425545 

          

 
 
 
 



44 

Balansrapport per 31/12 2008 
 
 
 
 
Tillgångar  
Bankmedel 252 568,37 
Interima fordringar 759 082,50 
Diverse á conto 36 787,31 
Varulager 18 704 
Inventarier 58 462 
Personalskatt 524 
Summa tillgångar 1 126 128,18 
  
Skulder  
Upplupna sociala avgifter 10 461 
Interima skulder 397 669 
Övriga kortfristiga skulder 187 577 
Summa skulder 595 707 
  
Eget kapital  
Ingående balanserad vinst 1/1 2008 823 909,64 
Årets förlust -293 488,46 
Summa eget kapital 530 421,18 
  
Summa skulder och eget kapital 1 126 128,18 



45 

 
 

Kommentarer till bokslut i Tyresö FF 2008 
 
Bokslutet för 2008 visar ett underskott på nästan 300tkr. Därmed bryts ett flerårigt mönster med 
överskott som varit resultatet av en stram utgiftsgranskning och strävan att hålla budgeten. 
Tyresö FF har därmed kunnat bygga upp ett eget kapital på drygt 800tkr, vilket är den nivå på 
eget kapital som Svenska Fotbollförbundet rekommenderar en förening med Tyresö FF:s 
omsättning. 
 
Det negativa ekonomiska resultatet 2008 sänker nivån på det egna kapitalet på ett sätt som 
nödvändiggör att Tyresö FF 2009 kan redovisa ett betydande överskott. Som framgår av 
budgeten för 2009 lämnar den ett sådant överskott. 
 
Styrelsen har, för att budgeten 2009 ska hållas, beslutat om olika åtgärder som ska stärka 
budgetdisciplinen. 
 
De främsta orsakerna till det stora överskottet för 2009 är dels att såväl dam- som herr och 
ungdomsverksamheterna visar betydande underskott, dels att vi hoppats på större intäkter från 
”idrottslyftet” liksam från företagsstödet för Schysst framtid och serveringen på Bollmoravallen. 
 
En stabil ekonomi är enligt styrelsens mening grundvalen för en stark och långsiktig verksamhet. 
Det är därför viktigt att styrelsen lyckas hålla och förverkliga budgeten för 2009. 
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Revisorernas berättelse
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Styrelsens förslag till budget för Tyresö FF 2009 
 
 
 
 
 

Intäkter Tkr 
Statliga och kommunala bidrag 1180 
Medlemsavgifter 520 
Bingoalliansen 240 
Sponsorer 400 
Schysst framtid 165 
Bingolotto – Sverigelotten 200 
ST Cupen 600 
Dagkollo 80 
Evenemang 100 
Landslagets fotbollsskola 60 
Servering 100 
Träningsavgifter 215 
Summa intäkter 3860 

 
 
 

Utgifter Tkr 
Herrlag -660 
U-herr -300 
Damlag Norrettan -610 
Damlag Div III inkl. U-dam -300 
Ungdom -725 
Utbildning -100 
Kansli -745 
Administration -210 
Summa utgifter -3650 
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Budgetkommentarer 
Som framgår av det redovisade budgetförslaget lägger styrelsen fram en budget med ett överskott 
på 200tkr. Styrelsen vill därmed reducera effekterna av det för 2008 redovisade underskottet på 
nästan 300tkr. Genom denna åtgärd förbättras det egna kapitalet med 200tkr, vilket styrelsen 
anser är nödvändigt för att säkra föreningens stora verksamhet. Alla önskemål har inte kunnat 
tillgodoses men budgeten ger goda förutsättningar för en bra verksamhet under 2009. 
Budgetförslaget kommenteras nedan. 
 
Bidrag 
Eftersom inga signaler om förändrade bidragsnivåer nått oss har hänsyn tagits till utfallet 2008. 
 
Medlemsavgifter 
Även beräkningen av medlemsavgifter bygger på utfallet för 2008. 
 
Bingoalliansen 
Intäkterna från Bingoalliansen har förbättrats under 2008. Allt pekar på att utfallet för 2009 blir i 
nivå med det 2008, även om det är svårt att exakt bedöma utvecklingen. 
 
Sponsorer 
Här redovisas intäkter från föreningens huvudsponsorer, som samtliga är bundna med avtal. 
 
Schysst framtid 
Intäkterna bygger på att nätverksföretagen, ca 50 st, stödjer vårt etik- och moralprojekt. 
Företagsnätverket TFF som vi genom Hans Löfgren driver använder sina intäkter till olika 
arrangemang inom nätverket varför verksamheten där nollbudgeteras. 
 
Bingolotto 
Intäkterna 2008 uppgick till 200tkr till Tyresö FF och ungefär lika mycket till lagen. 
Verksamheten budgeteras till 200tkr också 2009. 
 
ST Cupen 
Turneringen beräknas ge ca 600tkr i överskott vilket är ett resultat som uppnåtts under flera år. 
 
Dagkollo 
Även i fråga om dagkollot beräknas resultatet bli oförändrat jämfört med 2008. 
 
Evenemang 
Under denna rubrik budgeteras den verksamhet som det s.k. Idrottslyftet genererar. Enligt 
regeringens besked kommer bidragsbeloppet att vara oförändrat 2009. Tyresö FF fick kraftigt 
reducerat projektstöd från StFF 2008. Vi utgår från att vår ansökan 2009 ånyo behandlas på ett 
korrekt sätt vilket bör ge det budgeterade resultatet. Två turneringar för ungdomslag planeras 
också hösten 2009. 
 
Landslagets fotbollsskola 
Resultatet har under de senaste åren varit ca. 50-60tkr. Detta belopp budgeteras även 2009. 
 
Servering 
Genom att ett stort antal ungdomsmatcher spelas på Bollmoravallen, inte minst c-planen, har 
serveringsintäkterna under senare år ökat kraftigt. För 2009 beräknas cafeterian ge en gentemot 
2008 ökad intäkt. 
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På utgiftssidan är kostnaderna för kansliet – löner, sociala avgifter, kontorsmateriel, datorer m.m 
– den enskilt högsta kostnaden. Damlagets spel i Norrettan innebär höga kostnader, inte minst 
för resor och domare. Totalt kostar damverksamheten (lag i div I och II) drygt 900tkr. Herrlaget 
och U-herrar (juniorlagen) kostar ungefär lika mycket. Ungdomssidan kostar ca 700tkr, men om 
också U-lagen som spelar S:t Erikscupen räknas in överstiger ungdomssatsningen 1,1MKR. 
 
Utbildningen budgeteras till 100tkr. Den av styrelsen antagna utbildningsplanen kan därmed 
genomföras. 
 
Under rubriken administration täcks kostnader för bland annat räntor och avgifter, vissa 
försäkringar, övergångshandlingar m.m. 
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Verksamhetsplan för Tyresö FF 2009 
 
Föreningens målsättning 
Under 2009 är det övergripande målet en budget i balans och en ekonomiskt sett ansvarsfull 
verksamhet. Det är nödvändigt att föreningen kan återta en del av det underskott som redovisas i 
bokslutet för 2008. Det ska ske genom en noggrann budgetkontroll och restriktiva åtgärder. 
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 II 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.  
 
Målet för ungdomsverksamheten 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. 
  
Aktiviteter 
Under 2009 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 arrangeras för 29:e 

gången 
- Idrottslyft – prova-på verksamhet i Tyresös skolor, utbildningar 
- Ungdomsturnering för föreningens 7-åringar (Fotbollsskolan) 
- Två ytterligare ungdomsturneringar i föreningens regi 

 
Arbetet med Tyresö Förenade Företag fortsätter med föreläsningar och möten. Nätverket ska 
expandera genom nya arrangemang, t ex utställningen tillsammans med Tyresö Kommun -  
Tyresö Business Expo 2009. 
 
Föreningen deltar, 2009 genom damlagets försorg, i ett socialt projekt för att stödja aidsdrabbade 
kvinnor i Sydafrika genom att bland annat utveckla deras idrottande, främst då fotboll. AIDS-
galan på Berns i mars är ett exempel på detta. 
 
Den av styrelsen fastställda utbildningsplanen kommer att genomföras. Det innebär bland annat 
att särskild tränarutbildning genomförs för tränare på alla nivåer under året liksom två ett par 
förbundsutbildningar för fotbollstränare. Detta kompletteras med idrottsskadeutbildning, 
knäkontrollsutbildning, domarkurser och allmänna ledarutbildningar. 
 
Särskilda projekt för utveckling av föreningens talanger på de dam- och herrsidan kommer att 
genomföras liksom den s.k. Fotbollsakademin. 
 
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. 
 
Vi kommer under året att fortsätta utbildningen i vårt stora etik- och moralprojekt ”Schysst 
framtid” med bland annat manifestationer i Tyresö Centrum där samtliga spelare och ledare i 
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föreningen deltar. 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 fortsätter så alla spelare och ledare har utrustning i föreningens färger gult 
och rött. 
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Slutord 
 
Styrelsen vill tacka alla de som i olika funktioner medverkat till att föreningens verksamhet under 
2008 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 2009. 
 
 
 
 
Erik Strand    Ulf Lönnqvist 
 
 
 
Sickan Lönnkvist   Teija Barthelsson 
 
 
 
Max Ahston    Bo Furugård 
 
 
 
Birgitta Lönegård   Helena Oddbjörn 
 
 
 
Abbe Ståhlberg 
 
 
 
Åsa Lönnqvist   Johan Bergström 
 
 
 


