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Styrelsen 
 
Tyresö FF´s styrelse har under 2009 haft följande 
sammansättning; 
 
Ordförande   
Hans Lindberg 
Vice ordförande  
Ulf Lönnqvist 
Sekreterare   
Robert Frinell 
Kassör   
Hans Thor (adjungerad) 
Ledamöter   
Teija Barthelson 
Max Ahston, 
Thomas Wahlman 
Tord Sundqvist 
Helena Oddbjörn 
Abbe Ståhlberg 
Suppleanter  
Åsa Lönnqvist 
Johan Bergström 
Adjungerad 
Hans Löfgren 
 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda 
sammanträden samt ett planeringsmöte. 
 
Under året har Tyresö FF haft en omfattande 
verksamhet. Damlaget vann Norrettan och gick 
upp i Damallsvenskan. 

Tyresö DFF har spelat i division II och placerade 
sig på övre halvan i tabellen. Herrlaget placerade 
sig i mitten av serietabellen i division III. 
Reservlaget har spelat i reservlagsserien S/R 1 
och juniorlaget i juniorallsvenskan. 
 
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 2009 gett ett överskott på 
97.000kr. 
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Arrangemang 
Dagkollot 
Tyresö FF arrangerade veckorna 24, 25 och 26 
2009 i samarbete med Tyresö Kommun ett 
Dagkollo på Bollmoravallen och i Alby. Totalt 
deltog 278 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. 
165 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 2009 har Tyresö FF haft totalt 1624 
medlemmar varav 921 mellan 7 och 20 år. 2008 
var antalet medlemmar 1567. 
 
Cafeterian 
Under 2009 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 femte året i det 
samarbetsprojekt mellan RF och regeringen som 
går under namnet ”Idrottslyftet”. Två gånger per 
vecka har vi haft verksamhet under eftermiddagar 
på 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 2010. 

 

 
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 2010. 
 

 
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 2010. 
 
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.  
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Bingo-Alliansen 
Sedan många år är Tyresö FF med i 
Bingoalliansen, en sammanslutning av föreningar, 
som har tillstånd till bingospel. Genom åren har 
Tyresö FF haft stora intäkter från verksamheten.  
 
Utbildning 
Under året har satsningen på utbildningen av 
våra ledare intensifierats. Under året har vi 
genom Anders Bengtsson försorg erbjudit riktade 
tränarutbildningar för samtliga tränare i 
föreningen med fokus på teknik och utlärning. Vi 
har också genomfört både grund- och 
fortsättningskurser för våra föreningsdomare. 
 
 

 
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. 
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2009-2010 
 
Den 29:e upplagan av Stora Tyresö 
Cupen genomfördes mellan jul och 
trettonhelgen. 
 
ST Cupen är föreningens stora 
inomhusturnering i fotboll för 
ungdomar mellan 7 och 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 
620 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. 
 
Ca 70 Tyresö FF-lag deltog. Fyra av 
dessa gick ända till klassfinal. Väl där 
lyckades två av dem vinna sina 
finalmatcher.  
 
I de allra yngsta klasserna, flickor och 
pojkar 7 och 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. Precis som i fjol tog Hammarby IF DFF hem titeln 
på flicksidan och på pojksidan var IF Brommapojkarna mest 
framgångsrika.  
 

 
Foto Idrottsfoto.com 

ST Cupen är ett resultat av en enorm insats som våra ledare 
och föräldrar gör för sina spelande barn och ungdomar. En 
aktivitet av den storlek som ST Cupen är skulle vara omöjlig att 
genomföra utan denna insats. Ett stort TACK till alla som 
hjälper till under turneringen! 
 
En lång tradition med mycket erfarenhet ger frukt åt 
arrangemanget, men vi siktar vidare och tar sats mot den nästa 
års jubileum då den 30:e versionen av ST Cupen ska arrangeras. 
 
Välkomna tillbaka! 
 



6 

Lagverksamhet 
Tyresö FF anmälde 68 lag till seriespel 2009. Många fina insatser gjordes under året med ett flertal 
seriesegrare och turneringsvinster där damlagets serieseger i Norrettan utgör grädden på moset och 
som även innebär kvalificering till allsvenskan 2010 . Läs några av lagens egna berättelser om året på 
de kommande sidorna. 
 
 
 

 
 
A-herr 2009 
Säsongen 2009 så togs steg två i den nysatsning som har skett på herrsidan. De två huvdansvariga 
tränarna från 2008 Juha Kontinen och Nick Rafferty fortsatte sitt arbete med laget och ambitionen var 
att fortsätta bygga vidare på den grund som lades under säsongen 2008. Tränar duon tillsammans 
med Rolf Solem som ansvarig materialförvaltare och Petra Källman som Sjukgymnast så fick klubben 
en kontinuitet på ledarsidan och ledarteamet spetsades sedan till ytterligare med Harry Tuomenoksa 
från Älta IF som anslöt som lagledare och Anders Bjällskog som var tillbaka i Tyresö FF som 
målvaktstränare efter några års utflykt till Boo FF. 
 
På spelarsidan så försvann några spelare som tillhört laget flera säsonger, däribland Dimitri Haid, 
Andreas Lindvall, Rikard Kyrk, Johan Landgren och Fredrik Notice. 
 
Dessa spelarförluster ersattes med flera intressanta nyförvärv såsom hemvändaren Mike Rickborg och 
Martin Piotrowski , Älta IF. Assan Manneh och Linus Nicklasson, Boo FF. Felipe Vasquez även han från 
Älta IF och Jonathan Rosén, Bagarmossens BK förstärkte målvaktssidan tillsammans med Mattias Moro, 
Enskede IK.  
 
Tillbaka i Tyresö FF efter spel i bl.a. Syrianska/ Botkyrka i division 1 var David Garcia och Demba Jagne 
efter ett år hemma i Gambia. Dessa spelare ihop  med befintliga spelare som Robert Johansson, 
Tommie Ehn och Ibbe Ibrahim gjorde att alla inblandade runt laget hoppades på en bra säsong 2009. 
Till säsongen 2009 så flyttades Lukas Sütö, Aras Mohammadi, Hammudi Chikkmong, Araz Bahdjat och 
Daniel Stripple upp i A-truppen från de egna leden. I och med att flera egna produkter flyttades upp 
redan 2008 gjorde att det fanns en god grund att stå på vad det gäller unga lovande talanger i A-
laget. 
 
Inomhussäsongen blev bra och Tyresö gick till final i Nike Cup. Denna slutade dock med en förlust mot 
Enskede IK men Tyresö FF kvalificerade sig genom detta för SM-slutspel i Futsal. I det slutspelet så åkte 
man ut i den sista kvalomgången innan finalspelet. I Haninge Open så förlorade man även där mot 
Enskede IK, denna gång i kvartsfinal. 
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Efter den långa inomhussäsongen så var det dags för utomhusspel och i en snöig vårmatch så 
förlorade Tyresö FF mot seriekonkurrenten Huddinge IF med 0-1 i Stockholm Cup. 
 
Inför seriespelet så var det innan säsongen tal om att det skulle bli en väldigt jämn serie med många 
jämna lag och att serien troligen inte skulle avgöras förrän i de sista omgångarna. 
På förhand tippades Tyresö FF som en av fyra toppkandidater ihop med Spårvägens FF, Huddinge IF 
och FOC Farsta. Den interna målsättningen var att nå en av fyra översta placeringarna även om det 
fanns förhoppningar om att laget skulle kunna nå en placering på någon av de två första platserna. 
  
Efter en tuff start på seriespelet med matcher mot Spårvägens FF, Huddinge IF, Rågveds IF och FOC 
Farsta i de första fyra omgångarna så hade laget två vinster och två förluster. 
 
 Efter dessa inledande omgångar så inledde laget en svit på fem matcher utan förlust innan man i 
omgång 10 snöpligt förlorade mot Bagarmossens BK hemma med 0-2 efter två baklängesmål på 
övertid.  Innan sommaruppehållet i omgång 11 och 12 så vann man bägge matcherna i dubbelmötet 
mot Konyaspors IF efter två riktigt gedigna insatser och bra spel.  
 
Hösten började med att Tyresö FF vann en storseger mot Bagarmossens BK på bortaplan med 5-1 och 
förhoppningarna växte sig nu än större vad det gällde en topplacering. 
 
Efter den vinsten så följde sedan tyvärr tre raka matcher där laget underpresterade och där man inte 
ens lyckades göra mål. Dessa tre raka förluster mot Enhörna IF, Vasasällskapets SK och IK Tellus och 
detta visade sig också bli väldigt avgörande för Tyresös slutplacering i seriespelet. 
Efter den svackan så reste sig laget och lyckades göra en riktigt stark höst med bl.a. vinster mot 
seriesegraren FOC Farsta och Huddinge IF på Bollmoravallen. I den näst sista omgången så försvann i 
princip chansen till att nå kvalspel efter det att Rågsveds IF kvitterat till 1-1 mot Tyresö FF i den 90:e 
matchminuten. Det krävdes förlust för Huddinge IF i sista omgången mot IFK Eskilstuna samtidigt som 
Tyresö FF behövde vinna mot Spårvägens FF med 3 mål för att Tyresö FF skulle nå kvalplatsen. 
Huddinge IF vann dock sin match programenligt och chansen till uppflyttning var borta. 
 
För att summera säsongen så kan man säga att resultatet att komma bland de fyra första kunde nås 
men segrar mot FOC Farsta och Huddinge IF som kom etta och trea i tabellen gjorde att det blev lite 
av en besvikelse att man inte nådde minst kval. För att kunna ta steget upp ur denna jämna division 3 
serie så hade det krävts en större jämnhet och en förmåga att prestera i varje enskild match. Positivt 
var att försvarsspelet och passningsspelet hade utvecklats och att Tyresö FF under året kunde lyfta upp 
flera egna produkter precis så som man vill arbeta i klubben. Det var roligt att se hur såväl organisation 
runt laget och ambitionen i spelartruppen kunde höjas under året och detta lovar gott inför säsongen 
2010. 
 
I reservlagsserien S/R1 så slutade Tyresö FF på en fjärde plats och även här så kunde man se många 
egna juniorer och egna produkter utvecklas under säsongen och flera av dessa fick även debutera i A-
laget.  
 
Av de individuella prestationerna i truppen skall nämnas Ibbe Ibrahim som vann skytteligan på 8 mål, 
Mattias Moro i mål samt Mike Rickborg som visade klass match efter match. Mattias Moro fick pris 
som säsongens bästa spelare av sina ledare och lagkamrater.  
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Spelare som försvann under säsongen var Andreas Jansson och Dino Ceric som på hösten åkte till USA 
för studier och collagespel, Linus Niklasson och Srecko Balorda som pga sina arbeten hade svårt att 
spela på division 3 nivå samt Birhan Akdag som varvade ner efter att ha fått tillökning i familjen. 

 
Div III Östra Svealand, 2009 
FOC Farsta 22 16 1 5 62-34 28 49 

Spårvägens FF 22 14 3 5 45-23 22 45 

Huddinge IF 22 14 1 7 65-37 28 43 

Tyresö FF 22 12 3 7 39-23 16 39 

Enhörna IF 22 10 3 9 42-32 10 33 

Konyaspor KIF 22 10 3 9 32-29 3 33 

IFK Eskilstuna 22 9 3 10 40-38 2 30 

Bagarmossen BK 22 9 2 11 41-45 -4 29 

IK Tellus 22 8 5 9 33-42 -9 29 

Rågsveds IF 22 7 5 10 34-38 -4 26 

Vasasällskapet 22 4 2 16 24-60 -36 14 

Djurgårdsbrunn 22 3 1 18 24-80 -56 10 

 
S/R 1, 2009 
Enskede IK 18 13 1 4 55-25 40 

FOC Farsta 18 10 2 6 53-38 32 

Täby IS 18 10 2 6 38-28 32 

Tyresö FF 18 9 3 6 45-27 30 

Vallentuna BK 18 9 2 7 34-35 29 

Väsby United 18 8 2 8 37-35 26 

Sollentuna Utd 18 8 1 9 48-50 25 

Älvsjö AIK 18 8 1 9 32-48 25 

Ängby IF 18 4 1 13 35-56 13 

IK Frej 18 2 3 13 20-55 9 

 

 
U-herrarna 
Efter ett mycket lyckat 2008 var det så dags att anta nya utmaningar efter en stor spelaromsättning i 
vilken glädjande nog ett flertal spelare hade tagit klivet upp i A-laget. Under säsongen var det 
dessutom ytterligare ett par spelare som fick känna på hetluften med seniorfotboll från juniortruppen. 
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Man deltog under året i Juniorallsvenska Östra Svealand, P18 Elit i Sanktan samt bidrog med spelare 
till reservlaget i S/R 1. 
 
I Juniorallsvenskan fick man en flygande start med en 8-1 seger mot Norrtälje i premiären. Det bådade 
gott inför fortsättningen men serien blev sammantaget en tuff historia då fokus snart fick skiftas åt 
P18-serien och ny kvalifikation till JA. Detta mål nådde man efter framförallt en bra senvår och en fin 
tidig höst. En sjätteplats i serien innebar ny JA-plats 2010 och var således en klart godkänd insats. 
 
När det så kom till slutspel visade man äntligen den riktiga klassen då man enbart behövde fokusera 
på en sak. För tredje året i rad ställdes man mot Marieberg i åttondelen, en motståndare som rätt lätt 
avverkades på Östermalms IP. I kvarten stod Brommapojkarna för motståndet, en erkänt svår historia 
som dock slutade lyckligt efter en perfekt genomförd match av Tyresö. Slutresultatet skrevs till 5-0 och 
Tyresö var för tredje året i rad framme i semifinal. Väl där mötte man IFK Stockholm i en match i vilken 
lagen dominerade varsin halvlek. Avgörandet föll inte förrän i den sista matchminuten och tyvärr var 
det till Stockholms favör. 
 
Resultatmässigt var 2009 dock ett bra år med kvartsfinal i J-DM (förlust mot Väsby), ny Juniorallsvensk 
plats och en semifinalplats i Sanktan. Glädjande framförallt var att man tidigt började titta på klubbens 
yngre spelare varav några redan nu tagit klivet upp i 2010 års juniortrupp. Glädjande var också att fyra 
spelare ur juniortruppen fick representera vårt herrlag under säsongen. 
 
/Linus Westling 
 

 
P92 
Allmänt 
P92 har under säsongen haft ca 30 spelare. Spelaromsättningen har varit ganska hög. Vi har spelat 
Sanktan i P17 Division 1 och P17 Division 3. 
 
Under och efter säsongen har ett tiotal spelare flyttats upp till U-Herrar. Efter denna process var det 
tyvärr allt för få spelare som ville fortsätta med fotbollen för att vi skulle kunna ha en P92-grupp även 
2010.  
 
Nya tränare 
Sent omsider blev det klart med en ny tränarduo för gruppen, Kenneth Källkvist och Kent Viklander. 
Tyvärr kunde inte Kenneth fullfölja säsongen. Under hösten har även Farouk Nehdi och Yasin Kayhan 
tränat P92. 
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Försäsongen 
Under försäsongen hade vi ett hemmaläger som sammanföll med den vinterns värsta snöfall, men 
ändå blev lyckat. Ett antal träningsmatcher genomfördes med blandade resultat.  
 
St Erikscupen 
I P17 Division 1 hade vi under hela säsongen ett alltför tunt lag. Det slutade med endast en poäng, 
men trots allt med ett begränsat antal stora förluster. 
 
I Division 3 gick det bättre och vi låg bra till i tabellen efter vårsäsongen. 
 
Dock ledde den tunna truppen till många dubleringar och till slut blev situationen ohållbar. Efter 
mycken vånda tog vi under sommaren beslutet att dra oss ur P17 Division 3,  
 
Tack! 
Avslutningsvis, tack till alla spelare, ledare och föräldrar som på olika sätt bidragit till P92-gängets 
verksamhet under åren. Vi önskar spelarna som gått till U-truppen eller andra föreningar lycka till och 
hoppas att alla fortsätter med fotbollen på något sätt. 
 
Thomas Wahlman 
Lagledare Tyresö FF P92 
 

P95:1 
Allmänt 
Efter föregående års säsong (2008) då vi avancerade till division 2 i S:t Erikscupen’s seriesystem har vi 
nu denna säsong haft ca: 18-20 spelare i truppen. Det har varit ett visst utflöde av spelare, där 2 
spelare mot slutet av säsongen gick över till BP. Efter slutet på Sanktan har vi däremot tagit emot 3 bra 
spelare som nu är klara för vår trupp inför säsongen 2010. Så nettot är ändå positivt Det kan ytterligare 
tillkomma ett par spelare som varit med och provtränat, men det är i nuläget osäkert. 
Fram till och med slutet på Sanktan hade vi två tränare i form av Farouk Nehdi och Yasin Kayhan som 
gjorde sin första säsong med laget. Efter säsongens slut lämnade Yasin truppen och vi har istället 
kompletterat Farouk med Rickard Liffner som målvaktstränare. I övrigt har Johan Brauer och Ivo Parik 
hjälpts åt som lagledare. 
Inför säsongen 2010 är vi också optimistiska och glada över att P94 dragit igång sin verksamhet igen. 
Vi skall försöka etablera ett samarbete med dem kring både träning och spel kommande säsong. Vi 
tror att vi har stor nytta av det från bägge håll. 
 
Träning 
Vårt lag har haft minst 3 träningar per vecka under 2009. Periodvis har detta kompletterats med 
träningsmatcher och fys- eller löpträning. Träningsnärvaron för laget har varit mycket hög vilket tyder 
på att vi har mycket motiverade och glada killar som trivs tillsammans och med de tränare vi har. 
Merparten av träningarna har varit på Bollmoravallen 
 
S:t Erikscupen 
Vi är mycket nöjda med vår säsong i div. 2. Konkurrensen på denna nivå är mycket hög och ändå så 
kunde våra killar spela jämnt med alla lagen i denna södra serie. Vår slutplacering blev 5:a detta år av 
totalt 10 lag och detta innebär att vi under 2010 spelar P15 Elit. Detta kommer vara en stor utmaning 
för oss och kräver en professionell inställning från oss alla. Med nuvarande tränare tror vi att vi har 
goda chanser att lyckas. 
 
Övriga matcher och Cuper 
Detta år har vi mer fokuserat på träningsmatcher mot lag vi vill möta snarare än att spela cuper. Ett 10-
tal träningsmatcher har spelats under året.Under våren spelade vi en cup i Tumba mot lag som var 1 år 
äldre. Vi lyckades bra där. Under juni månad åkte vi till Örebro-cupen med laget. I årskullen deltog 48 
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lag och vi gick nästa hela vägen – förlust mot BP med 2-1 i semifinalen och vi placerade oss därmed 
delad 3:a. Det var en mycket varm dag på Behrns Arena i Örebro. Året avslutades med ST Cupen där vi 
deltog med 2 lag. Kanske hade vi inte rätta flytet denna gång, men vi tog oss till slutspel med båda 
lagen i varje fall. Bättre lycka nästa gång. 
 
Övrigt 
Under hösten hade vi ett föräldramöte på kansliet där vi informerade om framtiden och vad som krävs. 
Målsättningen sattes att dra in minst 25000:- i sponsorpengar så att vi kan skaffa ny utrustning och 
kläder till våra killar. Vi berättade även om att vi under 2010 skall åka till Gothia Cup, kämpa oss kvar i 
Elit-klassen i Sanktan, och att vi ville förstärka truppen med tanke på att 2 killar lämnat oss för BP. Vi 
hade också en liten försäljningsinsats under december av Bingolottos julkalender som föll väl ut. Alla 
killar sålde sina kalendrar och det stärkte lagkassan. Lagkassan står sen november också för en 
reseersättning till en av våra ledare som reser flera gånger i månaden från Huddinge. 
 
Tack för en väl genomförd säsong alla killar och tränare för P95:1. Ni är underbara! 

 
P96 
Till 2009 var vi till försäsongen runt 35 spelare och vi hade två lag, ett i Div3 och ett i Div4. Tyvärr hade 
intresset för fotboll tippat över till förmån för andra idrotter för ett 10-tal spelare vilket gjorde att vi till 
seriestart hade en trupp på c:a 25 spelare.  
  
Gruppen hamnade under vårsäsongen i en negativ spiral med sviktande träningsnärvaro men med en 
stomme spelare som alltid ställde upp i vått och torrt. En del spelare fick slita hårt med träningar i 
veckan och match både på lördag och söndag. Grabbarna slet för att hålla båda lagen i spel. Våren var 
antagligen lättare då 11-manna var nytt och spännande, hösten blev tung och jobbig och småskador 
började smyga sig på och ”längtan” till den speciella matchdagen infann sig inte. Vi hamnade högt i 
div4 men förlorade vår plats i div3 (som vi inför seriestart 2010 blev återuppflyttade till). 
  
Trots att vi haft det tungt i seriespelet finns det många roliga och bra minnen från året i gruppen både 
på och utanför plan. I de turneringar/cuper vi deltagit i har vi vid nästan alla tillfällen fått det att 
stämma och gått bra. Vi vann vår första 11-mannaturnering vi deltog i. När vi åkte till Örebrocupen tog 
vi oss till kvartsfinal i A-slutspelet med över 70 deltagande lag. Det var en mycket uppskattad resa 
bland grabbarna och får ses som en start på vägen ut ur en negativ spiral i gruppen efter det tunga 
seriespelet under våren. 
  



12 

Efter att vårt spel i S:T Erikscupen var över och vi med facit i hand kunde konstatera att det gick som 
det gick valde vi att ta c:a en månad ledigt på hösten. Vi la sedan mycket energi på att få till vårt 
inomhusspel med ett uttalat mål om få ett bra spel till ST-Cupen. Alla de turneringar vi deltog i inför 
ST-Cupen var vi mycket nöjda med resultatet, en silverplats, en kvartsfinal och A-slutspel. I ST-Cupen 
spelade vi i klassen P13B med två lag där båda lagen tog sig vidare till slutspel. Ett av lagen tog sig 
hela vägen till final och blev ett av de två lag från Tyresö FF som vann den klass de deltog i.  
  
På ledarsidan har det under året skett en del då Lars Lundstedt och Christer Eriksson efter flera år valde 
att kliva av. Efter uppehållet efter S:t Erikscupen fick gruppen ett tillskott på ledarsidan i form av Dana 
Bahdjat som tillsammans med Max Ahston ansvarar för gruppen. Det har varit mycket positivt för 
gruppen med en ny röst och vi tar inför 2010 nya tag för vårt seriespel i S:t Erikscupen. 
  
// Max 
 

 
P97:3  
Vi har under året varit 30 spelare, 5 ledare. 
 
Träning: Vi har under säsongen tränat två ggr i veckan. Var av en gemensamt med 
P97:2. 
 
Genomförda cuper: Täbyblixten, Kallhäll Cup, Kamratcupen (2 lag), Boys spring cup (2:a b-
slutspel/fairplay pris), Sollentuna Cup (2 lag), Maxi cup, Dalarö Cup, Mini tiger Cup (3:a), Romario Cup 
samt Premiärcupen 11:manna (2:a). 
 
S:t Erikscupen: 2 lag (P12 svår, P12 lätt) samt ett lag gemensamt med P97:2 (P13-4) 
Placering: 3:a med samtliga lag. 
 
Resa: Deltagit med två lag i Finnspång Cup 
 
Övriga aktiviteter: 2 föräldramöten, Paintball (teambuilding), Gemensamt bad (teambuilding), 
Arrangerat ett antal egna träningsmatcher samt deltagit i Tyresö FF:s fotbollsakademi. 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. 
/Stephan Goode. 
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P98 Krusboda  
 
Säsongen 2009 var det 17 st killar i laget som tränades och leddes av Mats Nord, Jeanette Bodell och 
Michael Burcher. 
 
Året inleddes som vanligt med ST-cupen. Vi hade 2 st. lag med anmälda. Även denna gång fortsatte vi 
vår negativa trend i denna turnering och inget av våra lag nådde slutspelet. 
Vi deltog sedan med 2 lag i  Kamrat-cupen i Haninge som spelades en helg på sportlovet. Där spelade 
killarna bra fotboll med härlig inställning, och det ena laget vann B- slutspelet 
 
Utomhussäsongen startade och vi tränade 2 st. 1,5 timmes pass i veckan. Vi valde att träna på 
Wättinge eftersom träningstiderna som erbjöds på vallen inte var anpassade för tränare med  
vanliga arbetstider, att börja träna kl 16:00 på vallen var omöjligt för oss tränare. 
Träningsförhållandena på Wättinge var genomgående usla under säsongen 2009, underlaget 
som är grus var oftast stenhård och vasst, en effekt som visst uppstår på en grusplan som saltas under 
vinter och när det sedan regnar bildar saltet och gruset en hård skorpa. Bollstudsen var att jämföra 
med att spela på asfalt vilket inte är bra. Den sk sladdning som 
kummunen sa att de gjorde regelbundet på planen var i verkligheten väldigt oregelbunden, 
ca 2-3 gånger på en hel säsong.  
 
Vi spelade 2 st cuper ute innan starten av St:Erikscupen, Sköndalsbollen och Mälarvik-cup. 
Båda cuperna spelades under kalla och ruggiga förhållanden, men killarna spelade mycket bra 
men förlorade oturligt A-slutspelsmatcher på straffar i båda turneringarna  
 
Vi hade 2 st lag anmälda i St:Erikscupen, 1 lag i medel och 1 lag i lättserien. Vårsäsongen i sanktan 
inleddes tyvärr lite trevande och vi tappade onödiga poäng i de inledande matcherna. 
Killarna vände dock den negativa trenden och radade sedan upp segrarna resten av vårsäsongen. 
 
I början på sommaruppehållet åkte vi till Västerås och deltog i Aroscupen för andra gången. Under 
denna turnering var killarna riktigt taggade och bjöd på bra spel och enorm kämpaglöd. 
Vi lyckades bra i denna turnering och slutade på en mycket hedrande 5:e plats i A-slutspelet.  
 
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, där vi tog hem en bronsmedalj. 
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Höstsäsongen i Sanktan fortsatte med samma fina spel som killarna presterade innan 
sommaruppehållet. Killarna spelade höstens matcher utan poängförlust i någon match. Slutligen kom 
vi 2:a i medelserien efter ett duktig U-lag från Haninge. I lättserien slutade vi på tredje plats, med 
samma poäng som ettan och tvåan men tyvärr med sämre målskillnad.  
 
Utesäsongen avslutades med Sportsgear-Cup nere på Bollmoravallen. Där var vi tyvärr inte riktigt 
taggade och åkte ur i A-sluspelet redan i kvarten. 
 
Säsongen 2009 blev som helhet mycket bra och rolig. Strålande resultat i St:Erikscupen 
och de turnreringar vi deltog i, trots våra dåliga träningsförhllanden. 
Killarna fortsatte  att utvecklas positivt i sina fotbollskarriärer. De hade kul och 
trivdes 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. 
 

 
P98 Lejon 
Lagledare/tränare: Anki Lenksjö 
Tränare: Peter Kornelind 
Tränare: Niclas Attergren 
Tränare: Martin Lundgren 
Tränare: Stefan Petti 
Antal anmälda spelare: 21 st 
Antal lag i S:t Erikscupen: 2 st 
Antal lag i ST Cupen: 2 st 
 
Jämfört med föregående säsong var vi 5 spelare mindre inför säsongen 2009. Vi har haft två träningar i 
veckan under utesäsongen, premiär på Tyresö Skolas nya konstgräsplan skedde under hösten. 
Inomhustiderna under vintern i Tyresö Hallen har vi delat med övriga P98-lag. Under hösten och större 
delen av vintern har vi utöver fotbollsträningen haft en konditionsträning i Alby med löpning och 
intervallträning.  
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I mitten av maj var vi på traditionsenligt träningsläger med en övernattning i Trosa, nästan alla spelare 
deltog. Ett par veckor senare deltog vi även i Trosa Cupen, trevlig cup och vi gjorde mycket fina 
prestationer. Matcherna i S:t Erikscupen fungerade bra, vi hade ett lag i Lätt och ett lag i Svår, vilket 
bjöd på utmaningar för killarna. Vi deltog också med 2 lag i Minitiger cup i augusti, 1 lag gick till 
slutspel. Vi hade 2 lag med i ST cupen, ett av lagen gick vidare till slutspel.  
 
Övriga gemensamma aktiviteter under året har bland annat varit ett eget ”träningsläger” 3 dagar på 
Alby på sommarlovet, besök på en av Hammarbys hemmamatcher, samt en kickoff med kul aktiviteter 
på Ballbreaker. 

 

 
P98 Tigrar. 
Vi har under året haft ca:25 spelare inskrivna i gruppen. Vi fick 5 nya killar från Vendelsö IK. 
Två tränare en hjälptränare samt en lagledare. 
 
Vi har deltagit i följande cuper ST Cupen, Mini Tiger Cup, Max Cupen samt Global Cup. 
 
Vi har presterat efter vår förmåga ibland till A-slutspel ibland inte vidare alls. Detta mycket beroende 
på att vi löpande under säsongen tagit emot flera spelare utan förkunskaper. Alla har fått vara med på 
turneringar. Detta gör att gruppen som helhet ej utvecklats till en gemensam nivå. 
 
St. Eriks Cupen spelade vi med ett lag i Medel och ett i Lätt.  Vi slutade 6a i Medel och 3a i Lätt. 
Flera gånger under hösten har vårt lag varit Bollkallar åt herrarnas A-lag. 
 
Vi har numer 2 målvakter på heltid och ett par som gör sig kanon som reserver. 
 
Under hösten samarbetade vi med de killar i Röda gruppen som ville köra träningar med oss. 
/ Ledarna 
 

 

P99 Björnarna 
Vi har varit 7 Tränare för en trupp på ca 32 spelare från Krusboda och Fårdala 
 
Följande Tränare har haft hand om laget Johan Andreasson , Hans Brehnfors , Per Elvin , Peter 
Johansson , Mats Lanneborn , Nils Sandberg , Ulf Wahlgren 
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Vi tränade under vintersäsongen Januari till Mars 2009 inomhus 1 gång i veckan i Dalskolans Sporthall 
och var ca 20 spelare i snitt vid varje träningstillfälle. 
Från 1 April började vi träna utomhus 2 gånger i veckan under våren 1 dag på Bollmoravallen och en 
dag på Krusboda Camp våran egna lilla träningsanläggning i Krusboda  
Under hösten tränade vi 2 gånger i veckan på Bollmoravallen till killarnas stora glädje , och lämnade 
Krusboda Camp bakom oss pga stort träningsintresse och trånga ytor där , vi har varit ca 20 – 25 
spelare i snitt på våra utomhusträningar under året. 
 
Vi har haft 3 lag i serie spel i Sanktan Tyresö Björnarna Lag 1, 2 , 3  alla serierna 14 lags grupper  där 2 
av lagen placera sig i toppen på sina tabeller ett av lagen kom 3a och ett lag 4a , under hela säsongen  
har vi sett hur killarna utvecklats med härligt passningsspel och kämpaglöd och våran höstsäsong var 
lysande där våra 3 lag bara förlorade 5 matcher av 21 spelade . 
Vi har också haft ett härligt stöd under hela säsongen av våran härliga klack  ”Yellow Bears”  som stötta 
oss i vått o torrt . 
 
Vi har också i år haft förmånen att åka iväg på många cuper under året 2009, totalt deltog vi i 8 
turneringar. Först hade vi en egen lite turnering på Bollmoravallen, Björnarnas P99 Cup där vi hade 2 
deltagande lag. 1 av lagen fick bronsmedalj. Maxi Cupen på Skytteholm, 1 lag med gick till A – 
Slutspel, förlust i Kvartsfinal, Ålandstidning Cup där vi hade 2 lag med,  6 segrar, 2 oavgjorda och 2 
förluster på dessa 2 dagar i Mariehamn , Aros Cupen Västerås 2 lag medverkade där  ett av lagen åkte 
ut vi en dramatisk straff läggning i B-Slutspel ,  Österåkercupen 1 lag deltog  där vi segrade och 
dessutom tog hem Fairplay bucklan , Sportgear Cup  på Bollmoravallen  där vi hade 2 lag med 1 av 
lagen till A-Slutspel  och förlorade i kvartsfinal i straffläggning ,  Tantopokalen  1 lag med som vi gick 
vidare till  -slutspel  och åkte ut i kvartsfinal , avslutade sedan utomhussäsongen på skytteholm IP     1 
a  advent med Vasalunds adventcup 1 lag med  där vi fick brons medaljer efter en dramatisk 
straffläggning mot AIK som vi vann med 2 -0. Sedan hade vi 2 lag med i ST-Cupen  där ett av våra lag 
gick ända fram till Kvartsfinalen . 
 
De stora händelserna var för säsongen 2009 givetvis Ålandsresan när vi åkte iväg ca 100 spelare, 
föräldrar och syskon till Ålands Tidning Cup och båda lagen gjorde en härlig turnering och även alla 
syskon som fick möta IFK Mariehamns 00 i en träningsmatch var en höjdpunkt på denna resa. 
Aros Cupen var också en av årets höjdpunkter för första gången bo i skola/sporthall för killarna, detta 
blev ett nytt och spännande äventyr med mycket glädje o härlig gemenskap . 
Segern i ÖsteråkerCupen där vi också vann Fair Play Pokalen var en händelse som man minns från 
denna säsong 
 
Avslutningsvis tränar vi vidare nu inomhus 1 gång i veckan sedan i början av november i 
Wättingehallen och har redan lite cuper inbokade för säsongen 2010 , vi har även fått in  3 – 4  nya 
killar till Björnarnas Team som provtränar med oss 
 
Vi ser nu fram mot säsongen 2010 både spelare o ledare och Föräldrar 
 
/Team Björnarna P 99 Tyresö FF 
 
 

P99 Lejon 
Lagledare: Petra Lindberg 
Tränare: Thomas Gawell 
Tränare: Per Holmqvist  
Tränare: Peter Johansson 
Tränare: Jens Lidman 
Tränare: Fredrik Nyström 



17 

Tränare: Elisabeth Tägtström 
Vi har under året varit ca 33 spelare (någon har kommit och gått under säsongen). 
 
Utomhussäsongen inleddes med en turnering som ordnades av P99 Björnar där vi deltog med 2 lag. Vi 
har spelat med 3 lag i St Erikscupen där ett lag slutade på den övre tredjedelen och två lag i den undre 
halvan. Under sommaruppehållet deltog vi med två lag vardera i Finnspång Cup och Mäklarhuset cup 
och under hösten även med två lag i Sportex cup. Året avslutades med spel i Indoor cup, ett lag, och 
till slut ST-cupen, två lag.  
 
Under säsongen tränade hela gruppen gemensamt två gånger i veckan Bollmoravallens A-plan 
(halvplan)klockan 16:00 – ganska svettigt för oss ledare! 
 
Tränarna har haft ett antal möten under året för att tillsammans planera och utvärdera verksamheten. 
 
 

P99 Tigrar 
Tränare: Joakim Öhman 
Tränare: Thomas Rockström 
Lagledare: Chris Elander 
 
Efter en lyckad säsong 2008 såg alla fram emot en ny härlig säsong med mycket fotboll. 
När vi väl hade släppt de trånga inomhushallarna och kom ut på de härliga fotbollsplanerna igen så 
såg man verkligen hur det  ”spratt” i benen på grabbarna. 
På vårkanten innan S:T Erikscupen startade så ställde vi upp i Spåret Cup, där vi drog längsta strået och 
stod som segrare och kunde höja pokalen i skyn. 
I början på sommaren åkte vi ned till Västerås för att spela AROS Cup. En mycket trevlig och 
välarrangerad tillställning. Vi tog oss enda till semifinal där Four Corners, ett lag från Liverpool i 
England stod för motståndet. En match som vi förlorade men lyckades ändå ladda om batterierna för 
att sedan slå Djurgårdens IF i matchen om tredje platsen. En mycket jämn och tuff match i den nästan 
30c varma sommardag. Vi vann matchen med 2-1 och stolta killar stod sedan på prissermonin och 
kunde höja bronspokalen i höjden. 
S:t Erikscupen gick även den bra i år. Där vi i slutet av säsongen stod som vinnare och tabellsegrare. 
Vi avslutade sedan utomhussäsongen genom att delta i Oktoberpokalen ute på Djursholm där FC 
Djursholm stod som värdlag. Denna turnering stod inte alls för samma lyckade väder som vi hade i 
Västerås. Det var närmare bestämt ett riktigt kurrigt höstväder med blåst och regn, men det verkar inte 
dessa grabbar bry sig om. De levererade även denna gång en riktigt bra fotboll. Tyvärr bar det inte 
riktigt ända fram utan vi åkte ut mot AIK i kvartsfinalen med snöpliga 1-0. 
 
När sedan snön började falla så var det dags att kliva in och fokusera på inomhusfotbollen. Vår egen 
turnering ST Cupen stod inför dörren och vi lyckades få 2st träningstillfällen innan det var dags att 
spela (inte mycket att hänga i julgranen). Bortser vi ifrån dessa dåliga förberedelsemöjligheter vi fick så 
presterade vi en bra fotboll. Vi vann gruppen i grundspelet och gick vidare till slutspel. Där vann ena 
matchen men förlorade sedan den andra mot våra egna kollegor Tyresö björnar. 
 
Vi ser nu fram emot att få kliva ut på de gröna fotbollsplanerna igen…. 
 
Målsättningen med verksamheten är att skapa sammanhållning bland spelarna och att utveckla 
dem som kamrater, spelare och lagspelare. 
 

P00 Björnar 
Ledare/tränare: 
Mats Norén 
Mårten Gillgren 
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Per Eckelöv 
Mikael Ån 
Dennis Nejdefeldt 
Joakim Malm 
Peter Thomasson 
 
2009 blev ytterligare ett år med enorma framsteg för grabbarna. Ett år äldre och lite mer vana vid 
matcher märktes, det var många fantastiska upplevelser vid fotbollsplanerna söder om stockholm där 
våra grabbar spelade. Eftersom vi avslutade föregående år med 41 spelare anmälde vi ett till lag till S:t 
Erikscupen så att alla skulle få spela mer, det fungerade bra då alla tränare/ledare var kvar och väl 
inkörda på rutinerna.  
 
Vi avslutade året med 37 spelare vilket vi ser som ett gott betyg för vår verksamhet med tanke på alla 
andra möjligheter till aktiviteter som finns. Men det är ju världens roligaste sport också! 
 
S:t Erikscupen 
Vi hade tre lag i S:t Erikscupen och vi valde att ha kvar samma organisation som 2008 genom att dela 
in grabberna i sex mindre grupper och till varje match kallade vi två av dessa, således fick samtliga 
spela i varje omgång. Vi roterade grupperna 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. 
 
Träningar 
Under våren tränade vi inomhus på söndagar och under hela utomhussäsongen tränade vi på 
Stimmets grusplan på tisdagar kl. 18-18:30 och på Bollmoravallens konstgräs på torsdagar kl. 16-17:30. 
Det var mellan 20-30 st på nästan varje träning vilket ibland ledde till kaos men på det stora hela gick 
det bra och träningsfliten gav nytta på matcherna. 
 
Cuper 
Under 2009 var vi med i sju cuper: 
Marsattacken i Spånga - andra och sista året i en inomhuscup på konstgräs, 5-manna. 
Cup i Älta - konstgräs, 5-manna. 
Kamratcupen - grus, 5-manna. 
Norrby cup - gräs, 5-manna. 
Höstcup hanviken - konstgräs, 7-manna. 
Sportsgear cup - kostgräs, 7-manna. 
ST cupen - Grym turnering såklart, övriga kommentarer överflödiga! 
 
Vi hoppas att 2010 blir mist lika inspirerande när vi nu tar ett kliv till mot riktig fotboll, 7-manna! 
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P00 Vargar Grön 
Säsongen 2009 
Tränare: Henrik Bexell & Marcus Fant 
 
Spelare: Totalt 11 st: Marcus Tynhage, Carl Allerstrand, Erik Nordlöf, August Skoglund, Lucas 
Bergström, Pontus Rastman, Jesper Hagberg, Adam Bodin, Tobias Falkenstedt, Martin Bexell & Jacob 
Fant. 
 
Allmänt: Seriespelet har bedrivits på 5-mannaplan där samtliga spelare fått prova på olika positioner. 
Vi har haft 2 träningar i veckan en själva i Krusboda och en tillsammans med Vargar 2 nere på 
Bollmoravallen. Träningsnärvaron har varit hög hela säsongen. 
 
Utöver detta så deltog vi i juni på en 7-manna cup i Haninge, som var lärorik inför 2010 när vi i S:t 
Erikscupen kommer spela  på 7-manna plan. 
 
 
 

 
P01 Centrum 
Året började med sent inhopp i ST Cupen där vi deltog i P00-klassen då något lag lämnat återbud. Ett 
kul inslag i jullovet för killarna som trots blandade resultat var glada över att ha fått vara med. Inför S:t 
Erikscupen deltog vi i två turneringar, Blixten & Spinkis Cup på Hammarbyhöjden där vi hade ett lag 
med men matcherna delades mellan två grupperingar samt Gröndalscupen. När vi väl konstaterat att vi 
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50 minuter innan avspark var på rätt ställe och först på plats, arrangören inkluderat, kunde 
förberedelserna starta. Vi hade två lag med som spelade på planerna intill varandra. 
 
Efter en lång vintersäsong drog vi igång utomhusträning där vi fick förmånen att ha en tid på 
Bollmoravallens konstgräs. Rakt igenom en mycket bra närvaro vilket också visar sig när vi spelar 
matcher då killarna utvecklas i rask takt. Till hösten ökade vi till två träningar per vecka. 
 
I S:t Erikscupen deltog vi med två lag och har under året spelat totalt 19 matcher. Direkt efter S:t 
Erikscupens slut deltog vi med två lag i föreningens egna turnering Rookie Cupen i början av oktober 
och sedan tog nästa vinterperiod vid med siktet inställt på ST Cupen igen! På vägen dit spelades en del 
träningsmatcher mot lag från t ex BP, Hammarby och Hanviken. Hela vintersäsongen har vi tränat 
tillsammans med P01 Fårdala. 
 
Vi har förutom fotboll även haft ett socialt arrangemang i Alby med korvgrillning för alla spelare och 
deras familjer. 
 
Under året har vi som mest varit 24 spelare och fyra ledare. 
 

 
P01 Fårdala 
Fårdala har haft två lag under säsongen i S:t Erikscupen, men vi har haft gemensam träningstid på 
Bollmoravallen. Spelarna har tagit stora kliv under säsongen och det är fantastiskt kul att följa 
utvecklingen hos dessa 8-åringar. 
 
Vi har en trupp bestående av ungefär 30 spelare och det var ett rätt sammanbitet gäng som gav sig 
iväg till Sköndal samt Haninge i april för sina respektive seriepremiärer. Båda lagen var riktigt taggade, 
men motståndarna hade nog tränat lite mer än våra lag. Trots ganska stora nederlag var humöret på 
topp hos spelarna, vilket har genomsyrat hela säsongen. Det viktigaste generellt sett har inte varit att 
vinna matcherna utan istället att vara en god lagkamrat och alltid ha roligt.  
 
Båda lagen växte in i matchkostymen och spelarna har fått känna på allt som hör i fotbollens härliga 
värld, men visst värmer det extra i en förälders hjärta när spelarna jublar efter en jämn och spännande 
match! Mkt glädjande under säsongen har varit det stora engagemang som spelarnas föräldrar har 
visat på både träning och match – det är god stämning på matcherna med diverse hejasånger. 
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Avslutningen på utomhussäsongen blev mkt lyckad med Tyresö FF:s arrangerade ”Rookie-cup”, det var 
något som våra lag uppskattade mycket. Efter det har vi börjat med vår första ”riktiga” inomhussäsong 
och fått förmånen att träna tillsammans med Centrumlaget. Inomhussäsongen höjdpunkt var självklart 
ST-cupen, vilken höjdare att få spela inför fullsatta läktare i Bollmorahallen. 
 
Vi ledare tackar för förmånen att få vara tillsammans med Fårdalas duktiga spelare och vi ser fram 
emot en ny givande säsong. 

 
 
 
A-damer 

 
2006 startade resan mot Allsvenskan där tidsplanen sade att vi skulle vara framme 2010. Efter 2009 års 
säsong i Norrettan med som innebar 20 vinster och två oavgjorda matcher kan vi konstatera att tåget 
är framme.  
 
Resultatet 62 poäng av 66 möjliga verkar vara ett svenskt rekord även om några sådana medaljer inte 
delas ut! 
 
Efter lagets första år, 2008, i Norrettan som var ett jobbigt år blev som sagt 2009 roligare. 2008 var vi 
för tredje året i rad nykomling i en serie och för tredje året i rad favorittippade. Ett antal knäskador på 
nyckelspelare som ex. Hanna Carlsson och Elin Härén tätt inpå seriestarten bidrog till att vårsäsongen 
var jobbig och vi låg länge precis över nedflyttning. Under hösten var vi sedan seriens tredje bästa lag 
och slutade på en total 6:e plats. 
 
Med erfarenheterna från 2008 kunde vi inför 2009 fatta ett antal viktiga beslut. På spelarsidan värvade 
vi spelare som Malene Olsen från Bröndby, Asta Arnadottir från Island, Jennie Jonsson från Hammarby, 
Katrin Schmidt från Tyskland/USA och Emma Stålhammar från LdB FC. Under sommaruppehållet ledde 
vi serien med 7 poäng och valde att ta in Emma Lundh från AIK. Anledningen var att säkerställa att 
konkurrensen om platserna skulle fortsätta och inte släppa in lättja i gruppen.  
 
Utöver våra nya spelare lyfta sig många av våra 
egna spelare som Lisa Klinga, Jennifer Egelryd 
och Helén Eke ytterligare ett snäpp då vi kunde 
erbjuda en bättre och tuffare träningsmiljö likväl 
som hårdare konkurrens. På samma sätt gjorde 
vår lagkapten Azra Durakovic och vår målvakt 
Veronika Arneflod sina bästa säsonger i 
Tyresötröjan.  
 
Publikt och massmedialt har intresset för laget 
ökat varje år. Premiären mot BP sågs av nästan 
800 personer och publiksnittet, om vi bortser från 
någon enstaka match låg stabilt runt ca. 400 
personer. Tyresö FF vann officiellt publikligan i 
Norrettan.  
 
Våra matchevenemang har också rönt 
uppmärksamhet där vi jobbat hårt på att skapa 
stämning och inramning runt matcherna med 
musik, bengaler, flaggor etc. Uppskattat av både 
spelare, publik och massmedia.  
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Årets plump blev det tidiga uttåget ur Svenska Cupen där vi hade som mål att försöka ta oss till 
kvartsfinal. Tyvärr blev det förlust redan i första matchen mot division 2 laget GUSK, Gamla Uppsala. Vi 
hade valt att lämna ett stort antal spelare som normalt tillhör startelvan hemma för att ge fler spelare 
chansen. Tyvärr räckte det inte till hela vägen och vi förlorade med 2-1. Noterbart att vi hade en boll i 
ribban i sista minuten.  
 
Säsongen ”avslutades” med matchen mot Älvsjö AIK inför 600 personer på läktaren. Vinst med 7-1 
efter 1-1 i halvlek innebar att den Allsvenska platsen var säkrad. En serieseger som direkt 
uppmärksammades med inslag i SVT och TV4 samt stora artiklar i Aftonbladet och DN. 
 
Som sig bör firades seriesegern med en lång och trevlig natt i Stockholmsvimlet men detta stannar 
inom laget och är inget för verksamhetsberättelsen.  
 
Tåget stannade till i några minuter, snabb service och lika snabbt iväg för att skriva nya kapitel i Tyresö 
FF:s historieböcker.  

 
Tyresö DFF 
När säsongen startade i slutet av 2008 så bestod truppen av X tjejer. Några spelare från föregående 
säsong bestämde sig för att sluta och lägga skorna på hyllan. Från klubbens egna F94-lag flyttades en 
talang, Pauline Hammarlund, upp och utifrån kom det ytterligare 5 nyförvärv.  
Nya för säsongen var huvudtränare Anders Ahlinder och assisterande Sven-Erik Cederblad. I 
ledarstaben lyckades man behålla Ulf och Teija Barthelsson för att säkra största möjliga trivsel för 
tjejerna i truppen.  
 
Förutom seriespel i division 2 Östra Svealand skulle truppen även delta i Stockholms reservlagsserie R2 
B. Junior DM och Victoria cup var två cuper som planerades in i div 2 truppens kalender. Som 
nykomlingar i division 2 var målet för året att undvika nedflyttning. För R2:an var serieseger 
målsättning.  
Träningarnas huvudfokus lades på passningsspelet och ett eget beslutsfattande hos spelarna. 
 
Ett mindre antal inomhusturneringar avverkades och där blev pricken över en finalplats i F17 i S:t 
Erikscupen. Bele-Barkarby besegrades i denna final med klara 4-1. 
 
I mitten av april genomfördes ett väldigt omtyckt träningsläger i Alicante. Truppen fick, i ett behagligt 
klimat, möjlighet att verkligen lära känna varandra utanför vardagslivet och bara få fokusera sig på 
fotboll.  
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Innan säsongen startade genomfördes också ett antal träningsmatcher innehållande både segrar och 
förluster. Före seriespelets start flyttades en spelare, Matilda Hagman, upp till A-truppen. 
 
Seriespelet under våren i div 2 Östra präglades av ojämna insatser där laget vid flertalet matcher hade 
ett spelmässigt övertag, men trots detta tappade man poäng. 

Tabell efter våren 

 

 

 

I DR2 B radades segrarna under våren upp på rad. Många gånger i tillställningar som var väldigt 
målglada. Dock avslutades våren med onödigt poängtapp och detta då i vårens sista match mot 
Nacka. 
I cupspelet tog sig laget vidare i både Junior DM och i Victoria Cup. 
 
Inför höstsäsongen flyttades Isabelle Granlund upp från F94-truppen och Sara Ahlbom återvände hem 
från Vasalund. En spelarförlust noterades och detta i och med att Jonna Holmberg flyttades upp till A-
truppen. 
Hösten startade med en liten tripp till Gotland. Hela truppen åkte ner dagen före match, för att åter få 
extra tid att bygga på sammanhållningen i laget. Matchen slutade med att Dalhem kvitterade med 
matchens sista spark. 
Därefter radades segrarna upp på rad ända fram till de två sista omgångarna där det blev bensinstopp. 
Laget genomförde en fantastisk höstsäsong. 
 

Sluttabell Div 2 östra svealand 2009 

 

 

Tabellen visar att laget tog sig till en hedrande fjärdeplats. Statistiken visar också att vi var seriens näst 
bästa hemmalag, endast slagna av seriesegrarna Bajen. 
 
Under hösten ångade laget på även i DR2 B med idel segrar med ett undantag. En målmässigt stark 
avslutning visade ändå att Tyresö var det bästa laget. 
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Sluttabell DR2B Stockholm 

 

 

Under hösten fortsatte även cupspelet och i Junior DM spelade sig laget ända fram till final. Bollstanäs 
stod för motståndet i finalen. Bollstanäs hade förstärkt sitt lag med några spelare från A-laget som 
spelar i Norrettan.  
Det blev en oerhört rafflande final där Bollstanäs inledde klart bäst, men där Tyresö jobbade sig in i 
matchen mer och mer och tog över ju längre matchen led.  
Ett av de bästa minnena från matchen är i slutet av ordinarie matchtid då en Bollstanässpelare får på 
en drömträff och där höstens nyförvärv från F94-truppen, Isabelle Granlund, slänger sig och gör en 
närmast osannolik räddning till hörna. Vid ordinarie matchtids slut var resultatet 1-1.  
Under förlängningen avgör sedan Jonna Holmberg på en hörna som hon skruvar direkt in i mål. 

 

I Victoria cup fortsatte laget att övertyga och spelade även där till sig en finalplats. I finalen stod det 
allsvenska laget ”Hammarby” för motståndet och vi hade endast en handikappstraff tillgodo, eftersom 
Tyresös A-lag spelade i Norrettan. 
En av förstärkningarna från detta A-lag tar ansvaret att lägga den inledande straffen, Helen ”der 
bomber” Nottebrock. Hon gör inget misstag utan stänker in bollen säkert till 1-0. 
Inledningsvis skapar Hammarby en del farliga chanser, men ju längre matchen lider, och resultatet 
fortfarande är 1-0, så får Tyresö allt fler krafter och står upp allt bättre. Även denna finalmatch får våra 
motståndare på ett riktigt kanonskott i matchens slutskede. Då visar den andra målvakten i truppen, 
Sandra Barthelsson, att hon också är en mycket bra målvakt och gör en kanonräddning. När domaren 
några minuter senare blåser av matchen så är den enorma 
insatsen fullbordad:       TYRESÖ DFF – HAMMARBY IF DFF 1-0. 

 

 

Under säsongen spelades 33 tävlingsmatcher.  
Laget vann 22 matcher, spelade 4 oavgjorda matcher och förlorade 7 matcher. 
Laget gjorde 97 mål och släppte in 49 mål. 
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Truppen under verksamhetsåret 2009 var:  
Sandra Barhelsson 
Isabelle Alktun 
Desiree Lind 
Josefine Andersson 
Johanna Grandelius 
Lina Årnell 
Sarah Soffiantini 
Daniella Rusth 
Nathalie Mellin 
Nathalie Andersson 
Andrea Odelius 
 

Amanda Aleberg 
Sandra Tröjbom 
Therese Blomberg 
Pauline Hammarlund 
Antonia Axegren 
Frida Magnusson 
Isabelle Granlund 
Sara Ahlbom 
Jonna Holmberg 
Matilda Hagman 
 

 
Ett stort Tack till Helen Nottebrock, Greta Holmberg, Therese Andersson, Katrin Schmit, Cecilia 
Landgren och Stephanie Peel från A-truppen som hjälpte till under säsongen. 
//Svempa Cederblad 
 
 

 
F95 
Truppen... 
27 spelare deltog under året i träning och match. 
 
Vintern... 
Under vintern pågick rekrytering av nya tränare till F95. Vinterträning och inomhuscuper leddes av 
delar av den gamla lagledningen, supporterade av kompetent folk inifrån föreningen. En finalplats i 
AIK Girl Star Cup blev en bra start på innesäsongen, och tjejerna deltog senare även i Lilla Lugnet Cup i 
Falun, Frejcupen och en träningscup utomhus arrangerad av Bele-Barkarby. 
 
Våren... 
Lagom till vårt träningsläger i Köping i början på april hade vi klart med vårt nya ledarteam Anders 
Nilsson, Gabriel Seidel och Gunnar Karlsson. Utomhussäsongen fick också en mycket bra start tack vare 
ett kanonläger i Köping och vinst i den lokala ”Framtidacupen”.  
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Sommaren... 
Tre cuper – HudikCup, Örebrocupen och Forwardcupen. Extra kul var vårt fortsatta samarbete med 
Hanvikens SK som till Hudikcup lånade ut tre spelare till oss. 
 
Hösten... 
Intensivt Sanktan-spel med en hel del skador och sjukdomar som störde bilden, och det var stundtals 
trassligt att få fullt lag till match och tillräckligt antal till träning. Samarbetet med F93-94 och F96 
hjälpte till att täppa till de luckor som uppstod. 
 
Sanktan... 
Vi spelade under 2009 i div 2B med ett lag, och i F15 div 3C tillsammans med spelare från F93-94. 
 
Resultaten... 
Tjejerna gjorde en riktig kanonsäsong. Första förlusten i 11-mannaspel kom i mitten på september på 
Kanalplan när Hammarby vann med 2-0. Andra (och sista) förlusten kom i Sanktans kvartsfinal. 
 
Inte mindre än tre cupvinster räknades in under året; Framtidacupen i Köping, HudikCup och 
ForwardCupen.  
 
I Sanktan kom vi tvåa i div 2B och tog därmed steget upp i F15 Elit 2010.  
/Anders Frigren, Lagledare 
 

 
F96 
Starten på lagets 11 manna vart riktigt tufft där vi i S:t Eriks mötte de lag som kommit längst i sin 
utbildning. Ett medvetet val där vi utan egentlig förkunskap ville se och lära. 
Efter en riktig tung vår visade tjejerna under sommar och höst att man tagit till sig en hel del. 
 
Året startade med 23 spelare och slutade med 21.Vi har varit 5 fasta ledare men även haft tillgång till 3 
med specifika uppgifter. 
 
Höjdpunkter under året har varit bland annat vinst i Green Hill cup samt ett mycket bra samarbete 
med ledare och spelare i 97 kullen. 
 
Den största höjdpunkten är dock när vi i juli deltar med två lag i Dalecarlia cup och under en veckas 
konstant regnande lyckas ha riktigt roligt. Sportsligt så lämnar vi Borlänge efter att ha mött varandra i 
semi med en andra samt en fjärde plats som följd. 
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Vi ser med stor tillförsikt fram mot 2010 och utvecklingen hos spelarna. 
 
Ledarna F96 / Stefan Smedlund 
 

F98 
Säsongen -09 såg i princip ut som säsongen -08 vi spelade med 3 lag i Sanktan och alla placerade sig 
topp 3. Vi är idag 32 st tjejer och det har faktiskt tillkommit fler än det har slutat. Vi har tränat precis 
som förra året förutom att vi har lagt till förebyggande skadeträning under vinterhalvåret. Vad gäller 
cuper så spelade vi ST Cupen med 3 lag, Green Hill (3a) Ingarö (2a) Mälarvik (2a och 3a). Sedan åkte vi 
ner till Örebro och spelade Forward Cup där vi föll på straffar i semin, alltså ett rätt bra år 
resultatsmässigt. 
 
Organisationen ser ut som föregående år. 
Tack alla spelare och föräldrar. 
/Matte 
 
 

F01 
När vårsäsongen startade hade vi totalt 48 spelare som vi delat in i två träningsgrupper ( 29 spelare i 
F01_Gul samt 19 spelare i F01_Röd). Totalt har vi 7 ledare för F01. 
 
Träningar 
Vi har delat in F01 i två träningsgrupper: 
F01_Gul som tränade i Krusboda utomhus på måndagar kl. 17.30 till 19.00 samt under vintern i 
Krusbodaskola på söndagar kl. 13.30 till 15.00. 
 
Samt F01_Röd som tränade på Tyresö skola bollplan utomhus på måndagar 17.30 till 19.00 samt under 
vintern i Breviksskolans gymnastiksal på lördagar kl. 09.30 till 11.00 
 
S:t Erikscupen 
Vi hade tre lag anmälda till S:t Erikcsupen. Vi hade ingen fast lag indelning utan delade in tjejerna i ett 
antal grupper om ca 6 tjejer, där 2 av grupperna bildade ett lag inför varje match. Detta fick tjejerna att 
lära känna varandra under säsongen. 
 
Rookie-cupen 
Vi ställde upp med fyra lag i Rookie-cupen den 3-4 oktober. 
 
Miniturnering inför ST-Cupen 
Den 28 november hade vi anordnat en intern miniturnering för F01 i Breviksskola, detta för att tjejerna 
skulle få lite inomhus matcher innan ST-cupen. 
 
ST-cupen 
Vi ställde upp med fyra lag med 7-8 spelare i varje lag. Till sist vill vi tacka spelare och föräldrar för 
säsongen 2009. 
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Fotbollsskolan 
Varje vår startar vi upp en 
helt ny sexårsverksamhet, 
så även 2009.  
 
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. 
 
I oktober arrangerade Tyresö FF Rookie Cupen för de barn i fotbollsskolan som är födda 2002. 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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Resultatrapport 2009 
 
 
Resultatenhet Budget 2009 Utfall 2009 
1. Bidrag 1180 1247 
2. Medlemsavgifter 520 536 
3. Bingoalliansen 240 61 
4. Sponsorer 400 426 
5. Herrar -665 -885 
6. Herrar U -280 -296 
7. Nätverket 0 -21 
8. Utbildning -100 -84 
9. Schysst framtid 165 186 
10. Bingolotto 200 167 
11. Kansli -747 -807 
12. Damer -610 -644 
13. Damer II+U -300 -245 
14. Ungdom -718 -570 
15. ST Cupen 600 521 
16. Dagkollo 60 60 
17. Evenemang 100 212 
18. Landslagets fotbollsskola 66 43 
19. Servering 100 133 
21. Träningsavgifter 215 183 
99. Administration -235 -126 
Totalt 191 97 
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Balansrapport per 31/12 2009 
 
 
 
 
Tillgångar 2009  
Bankmedel 339 326,89  
Interima fordringar 784 413,50  
Övriga fordringar 56 352,61  
Varulager 18 704  
Inventarier 105 616  
Kundfordringar 39 000  
Summa tillgångar 1 343 413  
   
Skulder   
Interima skulder 710 493,76  
Övriga kortfristiga skulder 5 753  
Summa skulder 716 246,76  
   
Eget kapital   
Ingående balanserad vinst 1/1 2008 530 421,18  
Årets vinst 96 745,06  
Summa eget kapital 627 166,24  
   
Summa skulder och eget kapital 1 343 413  
 
 

Kommentarer till bokslut i Tyresö FF 2009 
 
Bokslutet för 2009 visar ett överskott på 97.000kr. I förhållande till budget är det nästan 100.000kr 
sämre än beräknat. 
 
Det är framför allt tre resultatenheter som har stora avvikelser i förhållande till budget. Det är 
resultatenhet tre ”Bingoalliansen” där resultatet blev nästan 180.000kr sämre än beräknat. Till en del 
beror det på att Bingoalliansens lokaler renoverade med åtföljande driftstörningar. En viss förbättring 
skedde under årets sista månader, varför vi kan räkna med ett förbättrat resultat 2010. 
 
Resultatenheterna 5 ”Herrar” och 12 ”Damer” har i förhållande till budget haft större kostnader än 
beräknat. Herrarnas överskridande är ganska exakt 200.000kr och damernas nästan 40.000kr. Styrelsen 
har vidtagit en rad åtgärder inför 2010 för att förhindra ett upprepande. 
 
Att resultatet trots detta blev positivt för 2009 beror på att en rad andra resultatenheter blev något 
bättre än budget. De 97.000kr som är resultatet för 2009 föreslås läggas till det egna kapitalet. 
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Styrelsens förslag till budget för Tyresö FF 2010 
 
 
 
 
 

Intäkter Tkr 
Statliga och kommunala bidrag 1200 
Medlemsavgifter 550 
Bingoalliansen 50 
Sponsorer 370 
Schysst framtid 160 
Bingolotto – Sverigelotten 180 
ST Cupen 540 
Dagkollo 60 
Evenemang 125 
Landslagets fotbollsskola 45 
Servering 127 
Träningsavgifter 250 
Summa intäkter 3657 

 
 
 

Utgifter Tkr 
Herrlag -650 
U-herr -240 
Damlag Allsvenskan -800 
Damlag Div II -270 
Ungdom -610 
Utbildning -50 
Kansli -865 
Fotbollsskolan -22 
Administration -150 
Summa utgifter 3657 
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Budgetkommentarer 
Som framgår av det redovisade budgetförslaget är det en budget i balans som styrelsen lägger fram. 
Det ställer stora krav på en stor budgetdisciplin och på att uppföljningen av budgeten blir intensiv. 
Styrelsen vidtar en rad åtgärder för att detta ska åstadkommas, bland annat när det gäller 
uppföljningen av likviditeten. 
 
Liksom tidigare år har inte alla önskemål kunnat tillgodoses, men styrelsen anser ändå att budgeten 
lägger grunden för en bra verksamhet under 2010. Budgeten kommenteras nedan. 
 
Bidrag 
Eftersom inga signaler om förändrade bidragsnivåer nått oss har hänsyn tagits till utfallet 2010. 
 
Medlemsavgifter 
Bygger på utfallet 2009 med hänsynstagande till en viss ökning av antalet spelare som tar steget från 
fotbollsskola till S:t Erikscupen. 
 
Bingoalliansen 
Intäkterna från Bingoalliansen är försiktigt beräknade som motsvarar de prognoser alliansen lämnat. 
 
Sponsorer 
Beräkningen bygger på befintliga avtal. 
 
Schysst framtid 
Beräkningen bygger på att de företag som anmält intresse för att vara med i nätverket betalar in 
föreskriven summa. 
 
Bingolotto 
Beräkningen bygger på utfall och bedömd utveckling av lotteriet. 
 
ST Cupen 
Beroende på ökade kostnader för cupens genomförande, bland annat genom användande av 
vaktbolag för att garantera säkerheten, bedöms överskottet minska något. 
 
Dagkollo 
Utfallet är beroende av att Tyresö kommun inte ändrar sitt bidrag till verksamheten. Något beslut 
föreligger ännu inte. 
 
Evenemang 
Under denna rubrik budgeteras den verksamhet som det s.k. Idrottslyftet genererar. Vi bör få i stort 
sett oförändrat anslag 2010. Vi beräknar anordna två ungdomsturneringar under hösten 2010. 
Sammantaget bör det ge de intäkter som budgeteras. 
 
Landslagets fotbollsskola 
Intäkten beräknas på 2009 års utfall. 
 
Servering 
Under 2009 skedde en kraftig förbättring av resultatet. Damlagets spel i allsvenskan bör öka 
publikantalet ytterligare, vilket bör skapa förutsättningar för ökade cafeteriaintäkter. Styrelsen 
budgeterar för en ökad försäljningsvolym om än i begränsad omfattning. 
 
På utgiftssidan har ökade kostnader för resor, domare och planhyror liksom ersättningar av olika slag 
bidragit till att beloppen i många fall ökat jämfört med 2009. 
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Verksamhetsplan för Tyresö FF 2010 
Föreningens målsättning 
Under 2010 är det övergripande målet en budget i balans och en ekonomiskt sett ansvarsfull 
verksamhet. 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 damlaget i allsvenskan ska bli ett mittenlag och att 
division II-laget ska vara bland de tre bästa i lagen i sin serie. Detta gäller också för herrlaget i sin 
division 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. Flera lag ska kunna nå slutspel i S:t 
Erikscupen. 
  
Aktiviteter 
Under 2010 kommer föreningen att genomföra en mängd olika aktiviteter som redovisas nedan; 
 

- Dagkollo i samarbete med Tyresö kommun 
- Landslagets fotbollsskola för barn 8-14 år 
- Fotboll i Granängsringen i samarbete med Tyresö Bostäder 
- ST Cupen – Sveriges störa inomhusturnering i fotboll för ungdomar arrangeras för 30e 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. 
 
Den av styrelsen fastställda utbildningsplanen kommer att genomföras.  
 
Särskilda projekt för utveckling av föreningens talanger på 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 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 2009 
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 2010. 
 
Tyresö 2010-03-15 
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