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Styrelsen 
 

Tyresö FF´s styrelse har under 2010 haft följande 

sammansättning; 

 

Ordförande   

Hans Lindberg 

Vice ordförande  

Ulf Lönnqvist 

Ledamöter   

Teija Barthelson 

Max Ahston 

Thomas Wahlman 

Tord Sundqvist 

Helena Oddbjörn 

Suppleanter  

Åsa Lönnqvist 

Adjungerad 

Hans Löfgren 

Fredrik Carlsson 

Robert Frinell, Sekreterare 

 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda 

sammanträden samt ett planeringsmöte. 

 

Under året har Tyresö FF haft en omfattande 

verksamhet som toppades av damlagets mycket 

hedrande fjärdeplats, den bästa placering en 

nykomling i damallsvenskan någonsin tagit. 

 

Tyresö DFF har spelat i division II och placerade 

sig i mitten av tabellen. Herrlaget placerade sig i 

den övre delen 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 2010 gett ett överskott på 

296.000kr. 

 

Kansliet 

På föreningens kansli har Robert Frinell, Kenneth 

Johansson och Gunilla Levin arbetat under året. I 

december anställdes Thomas Karlsson efter en 

tids praktiktjänst och under andra halvåret har 

även Lars Olin haft praktiktjänstgöring. 

 

Robert Frinell är kanslichef samt ansvarig för 

bokföring och ekonomihantering, 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 

plantilldelning, idrottslyft, dagkollo, fotbollsskolor 

och andra utåtriktade aktiviteter, bland annat vid 

Tyresö Bostäders konstgräsplan i 

Granängsringen. 
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Arrangemang 

Rookie Cupen 

För fjärde gången arrangerades i början av 

oktober Rookie Cupen för barn i åldrarna 7 och 

8 år. För de yngsta deltagarna var turneringen 

examensdagen då deras tid i vår fotbollsskola 

tar slut i samband med turneringen. Drygt 40 

lag deltog, av dessa var 25 Tyresö FF-lag.  

 

Sportsgear Cup 

För andra gången arrangerades i mitten av 

oktober Sportsgear Cup, en 7-mannaturnering 

för barn i åldrarna 9-11 år. 74 lag deltog, nytt 

rekord, varav 18 av dessa var Tyresö FF-lag. 

Våra egna lag fanns representerade i tre av åtta 

finaler och stod som segrare i alla tre. 

 

Dagkollot 

Tyresö FF arrangerade veckorna 24 och 25 

2010 i samarbete med Tyresö Kommun ett 

Dagkollo på Tyresövallen. Totalt deltog 204 

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 

Stimmets matsal. 

 

Landslagets fotbollsskola 

Under vecka 33 anordnade Tyresö FF  

”Landslagets fotbollsskola” på Tyresövallen. 210 

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 Stimmets matsal. Svenska 

Fotbollförbundet är huvudorganisatör för 

fotbollsskolorna runt om i landet. 

 

Medlemsantal 

Under 2010 har Tyresö FF haft totalt 1808 

medlemmar varav 1019 mellan 7 och 20 år. 

2009 var antalet medlemmar 1624. 

 

Cafeterian 

Under 2010 har cafeterian på Tyresövallen haft 

en omfattande verksamhet. Genom tillkomsten 

av konstgräs på den s.k. C-planen har antalet 

ungdomsmatcher som spelats på Tyresövallen 

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. 

 

 
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 2011. 

 

 
Nätverket 

Ett drygt 100-tal 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 

2011. 

 

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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Idrottslyftet 

Tyresö FF deltog för sjätte 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 

2011. 

 

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 vi slutfört den satsning på Bas 

1-utbildningen som vi startade 2009. Vid sidan 

om detta har även Avsparksutbildningar och 

domarkurser arrangerats.  
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2010 – 30 år! 

 

Den 27 december startade Stockholms 

mest populära inomhusturnering för 

30:e gången på raken. Turneringen 

avslutades med sin sedvanliga finaldag 

den 6 januari. 

 

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. 

 

72 Tyresö FF-lag deltog. Sju av dessa 

gick ända till klassfinal. Väl där lyckades 

fyra 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. 

 

De senaste åren har ST Cupen följt 

utvecklingen i S:t Erikscupen med 

införande av nivåindelade klasser på 

pojksidan samt A- och B-slutspel för de 

flesta flickklasser. 2010 utvecklades 

detta ytterligare och har mottagits 

mycket positivt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. För tredje året i rad tog Hammarby IF DFF hem 

titeln på flicksidan och på pojksidan utsågs för första gången 

Ahtletic FC till den mest framgångsrika föreningen.  

 

 
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 nästa års 

turnering. 

 

Välkomna tillbaka! 
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Lagverksamhet 
Tyresö FF anmälde 72 lag till seriespel 2010. Många fina insatser gjordes under året med ett flertal 

seriesegrare och turneringsvinster där damlagets historiska fjärdeplats i Damallsvenskan utgör 

grädden på moset. Läs några av lagens egna berättelser om året på de kommande sidorna. I samband 

med damlagets TV-sända match mot svenska mästarna LdB FC arrangerades föreningens avslutning 

för alla S:t Erikscupslag i 5- och 7-manna. Tillsammans med spelarna i Rookie Cupen bildade alla våra 

barn ett oförglömligt tåg som i matchens paus gick över spelplanen och mottog ovationer från den 

stora publiken. 

 

 

P93 

I april tog Raymod Spetz och Thomas Karlsson över som tränare för dessa grabbar. Det var rester av 

tidigare lag och vi var mellan 7-8 spelare i början på träningarna. Serien började ganska omgående 

och vi hann inte spela några träningsmatcher. Vi hade träningstider på c-plan.  

 

Vi jobbade på att få ihop en hel spelartrupp vilket vi lyckades med efter sommaruppehållet då vi var ca 

25 spelare. Thomas jobbade hårt under säsongen på att få träningstider på A och B-plan, vi lyckades få 

till lite ytor på stor plan av väl tillmötesgående lag och efterhand fick vi, efter stor hjälp av Kenta, 

även egna tider på stor plan. Vi har också under säsongen fått bra hjälp av föreningen med materiel 

mm. Vi har under säsongen inlett projekt med ensamkommande flyktingbarn från Skrubba 

ungdomsboende och gula villans ungdomsboende. Det har varit mycket jobb med detta men väldigt 

inspirerande för oss att jobba med detta. Spelmässigt började säsongen inte speciellt bra, vi började 

med 6 raka förluster. Men det fanns skäl till detta, få spelare, ingen träning nästan och knappa 

förberedelser. Men efterhand fick vi kvalitet på träningarna och spelare tillkom som sagt. Vi fick mot 

slutet av säsongen många mail av killar som ville börja hos oss. Vilket kan härledas till att vi hade 

börjat vissa enormt bra resultat då vi bara förlorade 2 matcher av dom 12 sista, bland annat slog vi t ex 

FOC Farsta hemma med 9-0 och IFK Haninge borta med 7-1 och självklart så vann vi derbyt mot 

Hanvikens SK. Vi avslutade säsongen med ST-Cupen, det var första gången vi spelade inomhus och vi 

hade lyckats fixa till oss 4 inomhusträningar innan turneringen. Det gick riktigt bra, vi vann gruppspelet 

och gjorde väldigt bra ifrån oss i slutspelet, tyvärr räckte inte spelet till final men vi får vara jättenöjda 

ändå. 
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P95:1 
 

Allmänt  

Under 2010 har vi haft en trupp på 18-20 spelare där vi under året haft en viss omsättning av spelare. 

Gällande antalet så är ambitionen att det ska vara så även framöver. Vårt lag har haft Farouk Nehdi 

som tränare och Johan Brauer och Ivo Parik hjälpts åt som lagledare. Under hösten har ledarstaben 

bestämt sig för att lämna över sina uppdrag och i samband med det vill vi verkligen tacka Farouk för 

de år han tränat och utvecklat laget och alla de år Ivo och Johan funnits med som lagledare för 

grabbarna!! Det blev också klart att David Garcia kommer vara ny huvudtränare, Ali Darwich 

hjälptränare, Ari Nyman, Patrik Keller och Fredrik Lindström hjälps åt med material och lagledarfrågor. 

Vi har också beslutat att fortsätta arbetet med att få in sponsorer och även bidra med 

försäljningsinsatser från spelarna. 

 

Träning 

Vårt lag har tränat tre tillfällen per vecka och har haft samarbete med p94 främst i samband med 

träningar. Träningsnärvaron och motivationen har varit bra men tyvärr har en hel del skador under året 

gjort att det blivit svårt med kontinuiteten i truppen. En omfattande försäsongsträning har nu 

påbörjats för att alla ska vara väl förberedda inför nästa säsong. 

 

S:t Erikscupen 

Vi har haft ett mycket tufft motstånd i varje match och killarna har gjort en härlig kämpainsats trots att 

vi åkte ur elitdivisionen till slut 2010. Vår säsong blev tyvärr lite för upphackad av ett antal skador. Vi 

kommer närmare i matcherna under höstsäsongen då vi också tappat lite av respekten för motståndet. 

Det kommer! 

 

Gothia cup/ST cupen 

En fantastisk upplevelse för både föräldrar och spelare dels bredvid plan med Liseberg, disco mm och 

även på plan där vi gick vidare från gruppspelet obesegrade men tyvärr efter en hel del otur åkte ut i 

första slutspelsmatchen. Alla har varit överens om att dit ska vi tillbaka så det ligger i planeringen för 

2011.  I ST-cupen spelade vi med två lag där båda gick till slutspel och där det ena snöpligt åkte ur i 

semifinal trots spelövertag.      
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Inför 2011 

Två spelare som lämnade oss för BP har återvänt under hösten tillsammans med fler nyförvärv , en hög 

ambitionsnivå finns, målsättningen är att nå pojkallsvenskan via kval eller att vinna den division två 

grupp vi spelar i. Det kommer också bli aktuellt med ett rullande tränings och matchutbyte med A-B 

lagen under kommande säsong.  Ett härligt fotbollskunnande finns i gruppen och tillsammans med 

glädjen ni visar och tränare med hög ambition ser vi fram emot våren!!    

 

Tack alla i P95:1!! 

 

 

P96 
Under 2010 har truppen storleksmässigt varit drygt 20 spelare som under säsongen deltog med ett lag 

i P14 Div 3. Vi fick inleda säsongen med många skadade spelare vilket gjorde att vårsäsongen i S:t 

Erikscupen blev svår mot de lag vi spelade mot då vi saknade en del nyckelspelare av olika skäl. 

 

Under sommaren deltog vi i Örebrocupen där vi inte var lika lyckosamma som året innan. 

 

Till hösten var truppen mer eller mindre skadefri och vi gjorde en bra avslutning på säsongen i S:t 

Erikscupen som förde oss till en mittenplacering i tabellen. 

 

Inomhussäsongen 2010 får godkänt där vi som uppladdning inför ST-Cupen deltog i flera 

inomhusturneringar som där vi i årets upplaga av ST-Cupen nådde semifinal med ett av våra två lag.  

 

På ledarsidan har Max Ahston under verksamhetsåret ansvarat för truppen.  

 

// Max 

 

 

 



9 

 

P97 

Inför säsongen 2010 slogs de båda P97 grupperna ‘centrum’ och ‘strand’ samman till en grupp med ca 

50 spelare och 6-8 ledare.  

 

Spelare: En lite spretig grupp med spelare på mycket olika nivå. Många duktiga spelare som spelat 

fotboll i många år samt några på nybörjarnivå. Denna grupp delades därför upp i två träningsgrupper, 

för att kunna erbjuda träning på rätt nivå för så många som möjligt. Vår målsättning var att i största 

möjliga mån ändå hålla samman hela gruppen och inte cementera ett första och ett andra (tredje) lag. 

Pga olika anledningar ex. närvaro och motivation, brist på lämpliga cuper etc visade det sig dock svårt 

att bedriva en bra verksamhet för grupp två. De som drabbades mest var de spelare som låg i övre 

skiktet i grupp två. Problemen i denna grupp resulterade i massivt spelartapp från denna grupp under 

året samt upplösande av densamma efter säsongens slut då flera spelare valde att sluta eller gå till 

Hanviken. I ingången till 2011 har vi i dag ca 30 spelare i en gemensam träningsgrupp.  

 

Ledare: Stephan utsågs till huvudansvarig tränare, senare under året klev han dock av pga personliga 

skäl. Huvudansvaret delas nu av Andreas och Dennis. Magnus och Ollie klev in som tränare för grupp 

två men slutade efter säsongen då grupp två upplöstes. Övriga ledare är Mats och Putte som tränare 

samt Torbjörn som lagledare. 

 

Vår målsättning inför säsongen var avancemang uppåt i Sanktan, från div 3 till div 2, från div 4 till div 

3 samt att göra så bra som möjligt från oss i div 5.  

Träning. 

Grupp ett har under säsongen tränat tre ggr i veckan och grupp två två ggr i veckan. 

S:t Erikscupen. 

Vi deltog i Sanktan med tre lag i div 3, 4 & 5.   
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P13 3D:  Resultat: Vi slutade på en tredje plats i tabellen. I och med detta gick vi även till slutspel där 

vi vann mot Kista i sextondelsfinalen men förlorade mot Haninge i åttondelsfinalen. Genom 

vår tredjeplats nådde vi vårt mål och kvalificerade vi oss till spel i div 2 2011. 

P13 4D:  Resultat: Vi slutade på en tredjeplats i tabellen, nådde vårt mål och avancerade upp till div 3 

2011. 

P13 5F:  Resultat: Sist i tabellen utan en enda seger på hela säsongen.  

Snöbollen 

Vi deltog med ett blandat lag i medelserien. Vi vann Snöbollen medel efter att ha gått obesegrade 

genom hela turneringen. 

Cupspel: 

20100220 Vintercupen FC Djursholm 

Vi deltog med två lag i Vintercupen i Djursholm. Det var en turnering med tufft motstånd och trots att 

båda lagen spelade bra så gick det inget vidare resultatmässigt. 

 

20100227 Kamratcupen 

Vi deltog med ett lag, spelade mycket bra och gick obesegrade genom hela turneringen och vann. 

 

20100305 Statoil Ingarö Cup 

Vi deltog med ett lag med spelare från huvudsakligen träningsgrupp två. Killarna kämpade väl men det 

blev förlust i samtliga matcher. 

 

20100617 Örebrocupen 

Vi anmälde endast ett lag pga semestertid men det slutade med att vi åkte med 25 man ur 

träningsgrupp ett. Vi lät samtliga spelare spela en halvlek var i alla matcher. Det gick bra, vinst i 

gruppspelet, obesegrade på 12 poäng och med en målskillnad på 18-2. I åttondelsfinalen möter vi 

Finska VJS Red Kings. VJS är bra och vi tar inte vara på våra chanser och förlorar med 1-5.  

 

20101029 Bareko Tournament 2010 

En dåligt organiserad turnering som fick avbrytas i grundspelet pga mörker (belysningen släckt). 

Sammanfattat spelar vi två kanonmatcher, två helt okej matcher och en underkänd. Detta resulterade i 

en respektabel andraplats. 

  

20101204 Schysst - Stil Cupen 2010 (five-a-side) 

Våra killar gick obesegrade genom vår grupp. I Semifinalen fick vi möta AIK 1 som blev tvåa i sin 

grupp. Vi förlorade tyvärr den matchen med 3-2 i förlängning.  

 

20101212 Luciacupen 

Vi deltog med två lag i luciacupen. Laget som spelade i grupp 1 vann alla sin matcher och gick vidare 

till slutspel. Laget som spelade i grupp 3 fick det tuffare och gick inte vidare efter en oavgjord match 

och två förluster. Lag 1 bärgade sedan tredjeplatsen efter en förlust mot Nackdala i semi'n. Nackdala 

vann sedan finalen på golden goal. 

ST-cupen 

Vi deltog med två lag i P13 lätt samt ett lag i P13 svår. Insatsen var mycket bra från samtliga lag. 

P13 Lätt, grupp 1,TFF3: Laget bjöd på bra försvarsspel men hade svårt att producera mål (2-5 på tre 

matcher). Två oavgjorda samt en förlust i gruppspelet gav en tredjeplats och räckte inte för 

avancemang.  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftyresoff.se%2FP97%2Fpage%2Fpublic%2Findex%2F15298&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8cqjYXHGLsWMFRuEcUho5lDu6oQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftyresoff.se%2FP97%2Fpage%2Fpublic%2Findex%2F15298&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8cqjYXHGLsWMFRuEcUho5lDu6oQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftyresoff.se%2FP97%2Fpage%2Fpublic%2Findex%2F15298&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8cqjYXHGLsWMFRuEcUho5lDu6oQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftyresoff.se%2FP97%2Fpage%2Fpublic%2Findex%2F15298&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8cqjYXHGLsWMFRuEcUho5lDu6oQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftyresoff.se%2FP97%2Fpage%2Fpublic%2Findex%2F15298&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8cqjYXHGLsWMFRuEcUho5lDu6oQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftyresoff.se%2FP97%2Fpage%2Fpublic%2Findex%2F15298&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8cqjYXHGLsWMFRuEcUho5lDu6oQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftyresoff.se%2FP97%2Fpage%2Fpublic%2Findex%2F15299&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTp8yCSTCdAB6CJ0U98gT-uii2fQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftyresoff.se%2FP97%2Fpage%2Fpublic%2Findex%2F15299&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTp8yCSTCdAB6CJ0U98gT-uii2fQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftyresoff.se%2FP97%2Fpage%2Fpublic%2Findex%2F15911&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGx0EnwzaJge0pYpdMPrfjtT6UQtw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftyresoff.se%2FP97%2Fpage%2Fpublic%2Findex%2F15911&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGx0EnwzaJge0pYpdMPrfjtT6UQtw
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftyresoff.se%2FP97%2Fpage%2Fpublic%2Findex%2F20610&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZ2u1oU2zfwI7zK2HNdwxOkKhX3Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftyresoff.se%2FP97%2Fpage%2Fpublic%2Findex%2F20610&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZ2u1oU2zfwI7zK2HNdwxOkKhX3Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftyresoff.se%2FP97%2Fpage%2Fpublic%2Findex%2F20610&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZ2u1oU2zfwI7zK2HNdwxOkKhX3Q
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftyresoff.se%2FP97%2Fpage%2Fpublic%2Findex%2F21033&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEVR522yoOXGZHPLHQx6-ejSs_nGw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftyresoff.se%2FP97%2Fpage%2Fpublic%2Findex%2F21033&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEVR522yoOXGZHPLHQx6-ejSs_nGw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftyresoff.se%2FP97%2Fpage%2Fpublic%2Findex%2F21033&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEVR522yoOXGZHPLHQx6-ejSs_nGw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftyresoff.se%2FP97%2Fpage%2Fpublic%2Findex%2F21033&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEVR522yoOXGZHPLHQx6-ejSs_nGw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftyresoff.se%2FP97%2Fpage%2Fpublic%2Findex%2F21033&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEVR522yoOXGZHPLHQx6-ejSs_nGw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftyresoff.se%2FP97%2Fpage%2Fpublic%2Findex%2F21033&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEVR522yoOXGZHPLHQx6-ejSs_nGw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftyresoff.se%2FP97%2Fpage%2Fpublic%2Findex%2F20669&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEW4pSqMp7M6WGts7XfLnIlyTa2RA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftyresoff.se%2FP97%2Fpage%2Fpublic%2Findex%2F20669&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEW4pSqMp7M6WGts7XfLnIlyTa2RA
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P13 Lätt, grupp 4, TFF 2: Seger i gruppspelet, obesegrade med 16-2 i målskildnad.  Seger i SGR-4 (4-

0, 4-0). Vinst med 1-0 mot IFK Haninge Gul (P98) i semi’n. I finalen mötte vi  Athletic FC (P98) en jämn 

match som vi dock förlorade på golden goal i förlängning (2-1).  

P13 Svår, grupp 5, TFF 1: Seger i gruppspelet, obesegrade med målskildnad 12-2. Seger i SGR-2 (2-0, 

3-0),  I semi möte vi sedan Märsta IK Svart, en match vi borde vunnit utan större problem. I stället fick 

vi stora darren i inledningen av matchen och gjorde en katastrofal öppning där vi låg under med 0-3 

efter knappa 4 minuter. Killarna vände dock sedan matchen och dominerade men stressade för mycket 

och hann inte komma ikapp, förlust med 2-3.  

 

 

P98 Lejon 

Lagledare/tränare: Anki Lenksjö 

Tränare: Peter Kornelind 

Tränare: Niclas Attergren 

Tränare: Martin Lundgren 

Tränare: Stefan Petti 

Antal anmälda spelare: 22 st 

Antal lag i S:t Erikscupen: 2 st 

Antal lag i ST-cupen: 1 st 

 

Vi var ungefär lika många spelare detta år som föregående säsong. Vi har haft två träningar i veckan 

under utesäsongen, främst på Tyresö Skolas konstgräsplan. Inomhustiderna under vintern har vi delat 

med övriga P98-lag. Under hösten har vi börjat träna och spela en del matcher tillsammans med övriga 

P98-grupper, för att slå samman grupperna helt inför säsongen 2011. I höstas hade vi en 

avslutningsfest för ”Lejonlaget” med föräldrar och syskon i Alby, det var mycket uppskattat och lite 

vemodigt att detta härliga gäng nu ändrar form och karaktär inför framtiden.  

 

Matcherna i S:t Erikscupen har gått mycket bra, vi hade ett lag i Lätt och ett lag i Medel. I båda serierna 

placerade sig våra lag på fina fjärdeplatser. Vi deltog i 11-mannaturneringen Ersans pokal och vi hade 

1 lag med i ST-cupen.  
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P-98 Tigrar 

Vi har haft ca 25 aktiva killar som spelat i ett lättserielag och ett medelserielag i  St: Eriks cupen. 

Vi slutade i övre halvan av båda serierna och är mycket nöjda med killarnas utv. Vi har under hela året 

tagit in helt nya killar som aldrig eller för länge sedan spelat fotboll. Detta har gjort några av de mest 

utv. spelarna lite låga men nu hjälptes det upp att vi tillsammans med de övriga 2 P98 lagen hade ett 

gemensamt 11-manna lag i P13. Det gick riktigt bra även där. 

Föräldramöte 

Kamratcupen segrade i B-slutspel lagets första Pokal!!!! 

Träningsmatch mot Stuvsta IF 

Aros cup 18-21 juni 2 lag jättekul och lärorikt åker aldrig dit igen!! 

Mini Tiger cup 13-15 Augusti, 2a i B-slutspel  

Solnacup den 21 Augusti, 3a i gruppen. 

Premiärcupen 9 okt 1-0  1-1 1-4 inget slutspel Bara ettan gick vidare 1vinst 1oavg. 1förl. 

Luciacupen 12 dec. vann 2 av 3 gruppspelsmatcher men gick ej vidare pga. för dålig målskillnad 

St. Cupen 27e dec. Förlust i 1a, vinst i 2a och förlust i sista inget slutspel. Ingen målvakt -12 spelare(för 

många) 

Vi har varit 2 tränare, en hjälptränare och en målvaktstränare, samt en lagledare. 

Vi har hjälpt Krusbodas lag med spelare och målvakt under hösten och de oss. 

Samarbetet med de 3 p98 lagen går riktigt bra inför nästa säsong. 
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P99 Röd (Lejon) 
Lagledare: Petra Lindberg 

Tränare: Thomas Gawell 

Tränare: Per Holmqvist  

Tränare: Peter Johansson 

Tränare: Jens Lidman 

Tränare: Fredrik Nyström 

Tränare: Sven Hansson 

Vi har under året varit ca 32 spelare (någon har kommit och gått under säsongen). 

 

Utomhussäsongen inleddes med Vårcupen ute på Skytteholm där vi deltog med två lag. Vi har spelat 

med tre lag i St Erikscupen (två i lätt och ett i medel) där samtliga lag slutade på den övre halvan. 

Under sommaruppehållet deltog vi med två lag i Finnspång Cup och Sollentuna United Summer 

Games och under hösten även med två lag i AIK/Vasalundscupen och ett i Sportsgear cup. Året 

avslutades med inomhusspel i Novembercupen cup (två lag) och till slut ST-cupen (tre lag).  

 

 

Under säsongen tränade hela gruppen gemensamt två gånger i veckan dels på den nya planen vid 

Tyresö skola och dels på Tyresövallens B-plan (halvplan). 

 

Tränarna har haft ett antal möten under året för att tillsammans planera och utvärdera verksamheten. 
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P99 Björnarna/Gul 

Vi har varit 8 Tränare för en trupp på ca 34 spelare från Krusboda och Fårdala. 

 

Följande tränare har haft hand om laget Johan Andreasson, Hans Brehnfors, Peter Johansson, Mats 

Lanneborn, Sven Olsson, Nils Sandberg, Bengt Wahlin och Ulf Wahlgren.  

 

Vi tränade under vintersäsongen januari till mars 2010 inomhus en gång i veckan i Wättingehallen och 

var ca 16-20 spelare i snitt vid varje träningstillfälle. Vi spelade två inomhuscuper under denna period 

med härligt spel, silvermedaljer i Täby-blixten och åkte ut i kvartsfinal efter A-slutspelet i Kamrat-cupen 

mot Älvsjö AIK, i en rafflande match som avgjordes först efter förlängning. 

 

Från 1 april till 15 juni och 10 augusti till 5 oktober tränade vi två gånger i veckan på Tyresövallen till 

alla spelares stora glädje och en gång varannan vecka nere i Alby som extraträning. Vi har på dessa 

träningar på Tyresövallen ca 25 spelare i snitt och på våra extraträningar i Alby mellan 5-10 spelare. 

 

Vi har haft tre lag i seriespel i S:t Erikscupen, Tyresö FF gul lag 1, 2 och 3. Alla serier i 14-lagsgrupper, 

där två av lagen placerade sig i toppen i serien. Ett av lagen kom tvåa i medelserien och ett av lagen 

femma i lättserien. Under hela säsongen har vi sett hur killarna tillsammans har haft en härlig och 

positiv utveckling, vilket har visat sig i dom åtta cuper vi har deltagit i under året 2010. Vi har också fått 

mycket beröm av andra lag, för attityden och att vi spelar en rolig fotboll. Detta har också gett oss 

möjligheter och erbjudanden om olika utbyten med dessa lag. Detta ser vi som mycket positivt. 

 

De cuper vi har haft förmånen att få delta i under året är följande (med mycket bra resultat): 

 

Boys Spring Cup April 2010 16 deltagande lag Placering: 2:a i A-slutspel 

Sköndalsbollen April 2010 16 deltagande lag Placering: 2:a i A-slutspel 

Sverigecupen Juni 2010 16 deltagande lag Placering: Semifinal A-slutspel 

Aroscupen, lag 1 Juni 2010 64 deltagande lag Placering: 1 lag 8-delsfinal A-slutspel 

Aroscupen, lag 2 Juni 2010 64 deltagande lag Placering: 1 lag semifinal B-slutspel 

Ölands Djurpark Cup Aug 2010 32 deltagande lag Placering: Segare i C-slutspel 

Ölands Djurpark Cup Aug 2010 32 deltagande lag Placering: Semifinal i B-slutspel 

Österåkercupen Aug 2010   8 deltagande lag Placering: 2:a A-slutspel 



15 

PES Cupen Okt 2010 16 deltagande lag Placering: 2:a A-slutspel 

Sportsgear Cup Okt 2010 16 deltagande lag Placering: Semifinal A-slutspel 

Sportsgear Cup Okt 2010 16 deltagande lag Placering: Vinnare B-slutspel 

Lucia Cupen Dec 2010 16 deltagande lag Placering 2:a i A-slutspelet 

 

Vi har sedan fortsatt med utomhusträning två gånger i veckan, oktober månad ut, med en gemensam 

träning med alla andra Tyresö P99-lag som liten uppstart till vår kommande sammanslagning, från 

november månad har vi tränat en gång i månaden inomhus i Wättingehallen. Vi har sedan avslutat 

fotbollsåret 2010 med två inomhuscuper i december med fortsatt lika positiva resultat som under hela 

året 2010. I slutspelet i ST-Cupen åkte vi ut med minsta marginal trots mycket bra spel. 

 

För att få till en härlig laganda och åka på många cupturneringar med killarna, så är vi många som 

hjälps åt. Därför vill vi också framföra ett stort tack till alla våra föräldrar som även bildar vår härliga 

klack Yellow Bears under alla S:t Erikscupsmatcher och cuper under året. Tack även till all personal på 

Tyresö FF:s kansli som alltid ställer upp när det behövs. 

 

Vi ser nu med stor spänning och glädje fram emot fotbollsåret 2011 där vi redan bokat in några 

spännande cuper och kommer att ha ett gemensamt 11-mannalag tillsammans med Tyresö FF P99 gul, 

röd och svart. 

 

Tack för ett härligt kompis- och fotbollsår 2010 

 

Tränarna P 99 Björnar/gul 

 

P00 Björnar 
Ledare/tränare: Mats Norén, Mårten Gillgren, Per Eckelöv, Mikael Ån, Dennis Nejdefeldt och Peter 

Thomasson 

 

2010 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.  
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Vi avslutade året med 32 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 2009 genom att dela 

in grabbarna 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. Det gick bra för killarna dessutom. Vi tog en serieseger, en tredjeplats samt en femteplats i 

respektive serie. 

 

Träningar 

Under våren tränade vi inomhus på söndagar och under hela utomhussäsongen tränade vi på 

Tyresövallens konstgräs två gånger i veckan. Det var mellan 20-30 barn på nästan varje träning vilket 

ibland ledde till kaos men på det stora hela gick det bra och träningsfliten gav nytta på matcherna. 

 

Läger 

Under sommaren var vi på vårt första läger/cup i Finspång. Det var en suverän cup på naturgräs med 

bra väder och en chans för grabbarna att lära känna varandra bättre, dessutom knep vi en bronspeng! 

 

Cuper 

Under 2010 var vi med i 8 cuper: Kamratcupen – inomhus, AIK/Vasalund cup – konstgräs , 

Kamratcupen – grus, Finspång cup/läger – gräs, Mäklarhuset cup Älta – konstgräs , Höstpokalen – 

konstgräs, Sportsgear cup – kostgräs, ST cupen - Grym turnering, övriga kommentarer överflödiga! 

 

Vi hoppas att 2011 blir mist lika inspirerande som 2010! 

 

 

 

P00 Lejon 

Vi började med en inomhusträning per vecka under vintern vilket under mars månad kompletterades 

med utomhusträning. Försäsongen bjöd också på två vänskapsmatcher och i slutet på mars hade vi en 



17 

halvdags säsongsuppstart då vi hyrt en hall (Bosön) och även hann med att spela ytterligare en 

träningsmatch (IFK Lidingö). 

 

Under april satte träningen utomhus ordentlig fart och vi spelade årets första utomhuscup samt bjöd 

in TFF P-00 Vargar för ett par träningsmatcher. Sanktan (S:t Erikscupen) satte igång och nytt för året för 

oss var att det nu fanns en serietabell. Våren rullade på med tre träningstillfällen i veckan – vi hade lärt 

oss att många spelare har fler aktiviteter än fotboll - och gjorde det därigenom möjligt för fler att 

kunna vara med på minst två träningar i veckan. 

Under juni åkte vi på årets största cup för vår del – Örebro Cupen – mycket uppskattat. 

 

Efter sommaruppehåll under juli började vi träna igen den 5 augusti och åkte strax därefter iväg på en 

cup vi blivit inbjudna till. Augusti bjöd även på MiniTiger Cup och en ny upplevelse för killarna – att få 

vara bollkallar när Tyresö FFs Herr A-lag spelade match. Att få se detta på så nära håll och lära sig hur 

mycket spelarna pratar med varandra inom laget var lärorikt. 

Den 9 oktober hade vi fullt upp. De som tränat flitigast var iväg på AIK/Vasalund Cup medan alla andra 

hade Sanktanavslutning i samband med Tyresö FFs Damer hade allsvensk match på Tyresövallen. 

Matchen tv-sändes och över två tusen personer fanns i publiken. 

Då vi inte tröttnar på fotboll fortsatte vi med träningar och cupande under oktober, vilket under 

november fasades över till inomhusträning en gång i veckan. Under december hade vi någon enstaka 

inomhusträning och anordnade träningsmatcher mot övriga TFF P-00-lag inför kommande ST Cup i 

mellandagarna. 

 

Efter att under 2009 haft en lite vikande trend på spelarantalet lyckades vi under 2010 hålla ett rätt 

stabilt spelarantal och slutade säsongen med 32 spelare. I Sanktan deltog  vi med två 7-mannalag och 

med facit på hand var det bekvämt att alltid ha spelare och ledare tillhands men inte lika roligt för 

spelarna som inte fick spela så mycket alla gånger. Däremot så deltog vi i totalt sju stycken cuper; 

Sköndalsbollen, Örebro Cupen, ICA City Cupen, Mini Tiger Cup, AIK/Vasalund Cupen, Sportsgear Cup 

och ST Cupen. 

 

I vissa av cuperna deltog vi med spelare som haft hög träningsnärvaro för att premiera deras flitighet. 

Vi är mycket stolta över våra spelare och ledare som sett till att öka vår träningsnärvaro under året så 

mycket att vi trots tre träningstillfällen per vecka hade en medelnärvaro på ganska exakt två av tre 

träningar – målet uppnått! 

Apropå flitighet så vill jag som gruppledare passa på att skicka ett stort tack till alla ledare som både 

på och utanför planen hjälpt till att genomföra säsongen 2010. 

 

Ett föräldramöte, en rad ledarmöten och en hel del tränarkurser har vi också hunnit med under året. Än 

tycks inte vintern sjunga på sista versen men med mer insikt, duktigare spelare, planer på deltagande i 

ett antal cuper och tre lag anmälda till Sanktan 2011 ser framtiden ljus ut. 

/Kenneth Eriksson 

Gruppledare TFF P-00 Lejon 
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P01 Centrum 
Vi har under året varit 24 spelare. I genomsnitt har vi tränat två gånger per vecka på våra fina 

konstgräsplaner på Tyresövallen. 

 

Året inleddes med spel i ST Cupen och föräldrauppdrag i Nybodahallen. Innan S:t Erikscupen drog 

igång deltog vi med två lag i Farsta Cupen på Farsta IP.  

 

I S:t Erikscupen deltog vi med två femmannalag och tillsammans med Fårdala-gruppen deltog vi även 

med ett 7-mannalag i P00-klassen. 

 

Innan höstsäsongen drog igång deltog vi i Mini Tiger Cup på Skarpnäcks sportfält. 

 

Efter S:t Erikscupens höstsäsong deltog vi i Tyresö FF’s egna turnering Sportsgear Cup tillsammans 

med Fårdala-gruppen vilket blev inledningen till ett större samarbete. 

 

Ett kortare uppehåll innan inomhussäsongen drog igång med deltagande i turnering i Katrineholm 

samt Luciacupen innan ST Cupen drog igång där vi deltog med två lag i P9 Lätt och ett lag i P9 Svår. 

Båda lätt-lagen gick till slutspel varav det ena vann hela turneringen  

 

Ledare under året har varit Robban, Bernd och Rein! 
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P01 Krusboda  
Tränare: 

Joakim Wessling, Stefan Holmberg, Anna Lanneborn, Tommy Marqvardsen, Tomas Engström 

Kassör: Nina Zazetta 

Webansvarig: Jens Isaksson 

 

Spelare: 

Wilmer Wessling-Rehn, Axel Marqvardsen, Gustav Marqvardsen, Oliver Ribohn, Harry Rensvik, Simon 

Jofré-Wahtramäe, Gustav Engström, Edvin Wemö, Federico Zazetta, Theodore Greenhaigh, Neo 

Isaksson, Arvid Walfridsson, Julius Callahan, Leo Lanneborn, Lukas Holmberg, Dennis Häggström, Albin 

Sandahl. 

 

Året 2010 i s:t erikscupen: 

Inför säsongen bestämde vi att vi skulle ha 2st lag anmälda. Vi delade upp spelarna i 4st lag (team 

Barca, Inter, Chelsea och Real) med en tränare i varje lag. Syftet var att alla skulle få spela med alla 

under säsongen då vi inför 7:manna 2011 skulle bli endast ett lag. 2st team spelade fem matcher 

tillsammans och sedan bytte vi o.s.v.  

 

Säsongen i S:t Erikscupen gick bra för båda lagen med endast ett par förluster sammanlagt och 

spelarna utvecklades vid varje match och träningstillfälle. 

 

Cuper: 

Vi var med på Max-cupen, Älta-cupen, Aroscupen, Sportsgear Cup, Lucia cupen i Norsborg, och ST-

cupen. 
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(bilder från Aros-cupen) 

 

Träningar: 

Vi tränade 1st pass söndagen och 1st pass på torsdagen varje vecka under säsongen. 

Inför höstsäsongen träffades spelare, tränare och föräldrar för att spela fotboll tillsammans och grilla 

korv. 

Ekonomi: 

Försäljning av ljus och lite annat har gjort att vi har en stabil kassalikviditet inför säsongen 2011. 

 

P02 Strand 
Strand har en stor trupp av spelar och vi har tränat regelbundet utomhus på planen vid Tyresö skola 

uppdelade i två olika grupper. Under säsongen har fyra lag deltagit i S:t Erikscupen.  

 

När snö och dåligt väder gör planen ospelbar har vi flyttat inomhus till Tyresö skolas idrottshall.  

Då många lag vill samsas om tiderna har några dessutom kompletterat med träningar i Brevikshallen.  

 

Säsongen avslutades med flitigt deltagande i Tyresös egen Rookie cup. 

Vi ser alla fram mot kommande utomhussäsong.  

  

Johan Skarp 

P02 Strand blå 
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Foto: Slottstudion 

 

Damlaget 
2006 startade resan mot Allsvenskan där tidsplanen sade att vi skulle vara framme 2010. Det var med 

stor spänning vi tog oss an föreningens comeback i Allsvenskan. Hade vi sagt i förväg att vi sportsligt 

skulle ta ett brons, bli tvåa i publikligan samt bli Sveriges mest media bevakade damlag hade få trott 

oss.  

 

Inför säsongen diskuterade vi med 10 olika spelare i olika klubbar och resultatet blev att nio av dessa 

valde Tyresö FF. Åtta av dessa blev tongivande i laget och därmed får värvningarna betecknas som 

succéartade och samtliga nyförvärv inför 2010 är kvar 2011 vilket betyder att publiken får fortsätta 

njuta av spelare som Carola Söberg, Karin Lissel, Johanna Frisk, Line Röddik Hansen, Kirsten van de 

Ven, Elin Ekblom Bak och Petronella Ekroth. 

 

Sportsligt började året med derbyvinst mot DIF, förlust mot KIF Örebro och därefter en meriterande 

bortavinst mot regerande mästarna Linköpings FC. Våren innehöll många matcher där Tyresö FF 

dominerade spelet men trots detta spelade många oavgjorda matcher och gick till sommaruppehåll 

som 7a i tabellen. Under sommaren förstärktes laget med två klasspelare i form av Madde Edlund och 

Elaine. Samtidigt hade alla nya spelare börjat hitta rätt med tränare, nya lagkamrater och sitt sociala liv 

och Tyresö FF blev höstens lag med 25 av 30 poäng där hemmavinsten över LdB FC inför 2300 

personer blev kronan på verket.  

 

Tyresös publiksnitt var strax under 1 000 personer och med dessa siffror blev Tyresö FF tvåa i 

publikligan efter LdB FC. TV4 sportens kommentatorer konstaterade att Tyresö FF har Sveriges bästa 

inramning runt matcherna där nystartade supportergruppen Familjen bidrog på ett positivt sätt.  

 

Tyresös konkurrenter i 08 området hade det betydligt värre där samtliga tre var inblandade i 

nedflyttningsstrecket där AIK till sist tvingades ta steget ner i Norrettan samtidigt som Hammarby 

klarade sig kvar i sista omgången. Stockholmsfotbollen kritiserades hårt i media för svikande 

publiksiffror, dålig ekonomi likväl som dåliga sportsliga resultat. I media blev Tyresö FF på ett positivt 

sätt uppmärksammade både lokalt och risktäckande. 
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Massmedia skrev om vår resa från div.3 till allsvenskan, om våra sportsliga framgångar, nyförvärv men 

även en hel del positivt om vårt arbete med just publik och inramningen runt matcherna. Under 2010 

hade Tyresö FF två direktsända TV-matcher från Tyresövallen mot Göteborg och LdB FC och bland 

tidningarna var det Aftonbladet, Expressen, SvD och DN som skrev mest om Tyresö FF.  

 

En viktig faktor 2010 var vår satsning på en kraftigt utökad organisation i samband med lagets 

hemmamatcher. Utan ett stort stöd från ideella personer och flera flicklag och deras föräldrar hade 

detta inte varit möjligt. Ca. 50 personer är involverade i damlagets hemmamatcher i form av 

evenemangsansvarig, entré värdar, p-värdar, matchvärdar, säkerhetspersonal, sekreteriat, PR, sjukvård 

och försäljning av mat, dryck och souvenirer.  

 

Ekonomiskt ökade damlagets omsättning från Norrettan (2 MKR) till 3,5 MKR debutåret vilket betyder 

en plats på den nedre tredjedelen i ”ekonomiligan”.  

 

Under 2010 lanserades ”Inspirationsdagarna” som arrangerades tre ggr under året. Tyresö FF bjöd in 

flickspelare från de egna leden samt lag från söderort i syfte att inspirera dessa tjejer att satsa på sin 

fotboll, tro på sig själva och få en stärkt självbild. Varje Inspirationsdag drog ca. 350 tjejer som fick 

lyssna och bli inspirerade av personer som förbundskaptenerna Thomas Dennerby och Yvonne Ekroth, 

spelare som Madde Edlund, Elaine och Elin Ekblom Bak samt fler ”girl power tjejer”. Utan tvekan blev 

dessa dagar en succé både vad gäller att stärka Tyresö FF:s roll som Stockholms attraktivaste damlag 

likväl som att få mer publik till Tyresövallen.   

 

Nu stundar 2011 och laget ser ännu bättre ut. Nya spelare är A-landslagsspelarna Josefin Öqvist från 

Linköpings FC och Annica Svensson från Hammarby vilket för övrigt är tredje lagkaptenen i rad som 

kommer från Hammarby till TFF där de två första var Jennie J Johnsson och Karin Lissel. Från AIK har vi 

värvat U20 landslagets lagkapten Emilia Appelqvist och målvakten Maja Åström med en A-landskamp 

på meritlistan. På minussidan kan vi konstatera att vår egen Lisa Klinga av sociala skäl valt att skriva på 

för Linköpings FC och där Azra Durakovic lägger skorna på hyllan. 

 

Azra har varit Tyresö trogen sedan div.3 året och varit lagets viktigaste spelare på väg mot Allsvenskan. 

Vi är glada att vi kunnat knyta Azra till oss, som u-lags och talangtränare. Det är också på sin plats att 

tacka tränare Tino Katsoulakis som även han varit med från div.3 året och har stor betydelse för lagens 

framgångar. Tino har valt att träna Hammarbys damlag 2011. 

 

 

 

Säsongen 2010 Tyresö DFF 

Truppen 

Antalsmässigt minskade årets trupp ytterligare till 16 spelare. Sara Ahlbom flyttades upp till A-laget 

och senare under säsongen även Pauline Hammarlund. 

Påfyllnad av spelare utifrån blev Hanna Söderin från Stuvsta IF och Isabelle Berg från vårt F94-lag. 

Till årets säsong förstärktes ledarstaben med en målvaktstränare Martin De Besche. Resterande av 

ledarna var kvar från föregående säsong. 

 

Träningsläger 

Truppen fick under några varma och härliga mars-dagar möjligheten att i Belek, Turkiet, enbart 

fokusera sig på fotboll och få umgås tillsammans med laget. Dessvärre rök ett korsband på en av 

lagets två målvakter under träningslägrets sista träningspass. 
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Våren 

Även detta år spelade laget i Division 2 Östra Svealand. Träningsmatcherna visade ett underhållande 

spel med goda resultat. Seriespelet startade sedan med årets kanske, spelmässigt, bästa match där 

laget spelade ut sina motståndare fullständigt. Kanske att den starten var lite för bra.  

Resten av våren präglades av resultatmässig motgång och en oförmåga att prestera på den nivå som 

laget är kapabelt till.   

Efter halva säsongen parkerade laget på näst sista plats med endast 8 inspelade poäng och -9 i 

målskillnad. 

En del av de yngre spelarna var även med och spelade i klubbens flickallsvenska lag. 

 

Hösten 

Under hösten visades det upp en helt annan inställning från samtliga spelare. Träningsnärvaron blev 

bättre och tempot skruvades upp åtskilligt. 

Laget avancerade från näst sista plats upp till en fjärdeplats med totalt 30 inspelade poäng och endast 

en poäng från andraplatsen. Poängskörden under hösten blev hela 22 poäng av 27 möjliga. Enda 

förlusten kom mot de suveräna seriesegrarna i en mycket jämn match. Även målskillnaden snyggades 

till och slutade på +3. Tyvärr drabbades vi även under hösten av ytterligare en korsbandsskada på en 

av våra spelare. 

 

Cupspel 

Laget deltog även detta år i Victoria Cup som man vann 2009. Denna gång tog det dock tvärstopp i 

första omgången där man förlorade på straffar. 

 

 

Truppen under verksamhetsåret 2010 bestod av: 

Sandra Barthelsson Andrea Odelius 

Isabelle Granlund Lina Årnell 

Isabelle Alktun  Sarah Soffiantini 

Isabelle Berg  Antonia Axegren 

Josefin Andersson Sandra Tröjbom 

Nathalie Andersson Hanna Söderin 

Pauline Hammarlund Therese Blomberg 

Daniella Rusth                     Anna Lindvall 

Isabelle Brinkestål               Sara stam 
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Ett stort Tack till följande spelare som hjälpte till under säsongens seriespel: 

 

Från A-truppen: Jennifer Egelryd, Lisa Klinga, Mathilda Hagman, Greta Holmberg, Helen Nottebrock, 

Katrin Schmit, Sara Ahlbom, Sofia Almryd Andersson och Jonna Holmberg. 

 

Från U-Dam: Dalia Ali 

 

Från F95: Jessica Cederblad 

 

//Svempa Cederblad 

 

 
F95 
I Barcelona med Lady Gaga sattes ribban 

 

Under inledningen av vintern 2009 stod Tyresös blivande Elitlag till F15 utan tränare och oron i lägret 

var befogad. Efter många turer hamnade till slut beslutet hos tjejerna själva. Vad ville de med sin 

kommande säsong, hur skulle målsättningen se ut och hur mycket ville de själva satsa? Passade detta 

ihop med coachs filosofi och vilja så skulle frågan vara löst. 

 

Frågorna besvarades och efter ett inledande möte i smällkalla Alby delades träningsboken ut och 

första löp passet genomfördes i isande kyla som nöp hårt ända in i benmärgen. 

Truppen formades efter hand och när ett par tillskott dök in från grannen i kommunen började vi hitta 

en perfekt mix av alla karaktärer. Laget skulle ledas av Gabbe, Susanne, Anders och Undertecknad med 

extra stöd och support från medical Lill. 

 

I vintermörkret finns alltid en ljusning och den stavas ST cupen och när expressen vimlade på våra 

träningar skärptes kraven från tjejerna själva och medaljer uttalades i rubrikerna. Oj vilken röra det blev 

när det skulle fotas och intervjuas. Håruppsättningar och garv varvades och några snygga bilder 

frontades i nätblaskan. 

Inomhus spelet i ST cupen slutade med ett stort silver efter sudden mot B/B och kronan på verket blev 

nere i Ösmo där guldet bärgades efter en makalös final mot värd föreningen. Kan inte finnas någon 

som glömt bort den avgörande straffen underkant ribba och in och stort GULD jubel! 
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Slavdrivare Gabbe och Tony satte sin prägel på vad som skulle prioriteras detta år i spelet och pratade 

mycket om signaler och tecken i olika spelsituationer så att hjärnan automatiskt skulle ta bra beslut. 

Hur detta skulle tas emot fick vi först reda på under hand vart efter säsongen förlöpte. Visst ska vi 

redan här erkänna att när träningsmatchen mot B/B förlorades med hela 1-8 kändes det lite jobbigt.. 

 

Många som iakttog laget från sidan hade stora funderingar kring kapaciteten och hur truppen skulle 

räcka till som nykomlingar. Nu vet vi svaret men jag ska inte gå händelserna i förväg. 

 

I mars drog kollektivet ner mot Barcelona och Santa Susanna och väl där satte vi fast vår målsättning 

med ett offensivt spel där mål framåt skulle prioriteras. Lady Gaga ska vi självklart få med så alla 

förstår. Hon gav vår inkilning en ny dimension med ga-ga-oh-la-la. Balkongturerna lämnar jag därhän 

och nämner inte heller något om norrmännen på hotellet.. 

Försäsongen förlöpte bra med undantagen Jenny och Nickan som råkade ut för benbrott respektive 

söndertrasad fot i träningsmatcherna. Detta var naturligtvis inte bra men truppen tog sig samman än 

mer av detta och andra klev raskt fram istället. 

 

Vi spelade under året med två lag i seriespel. Första laget spelade i F15 Elit och andra laget i F15 3C. 

Att jobba med två lag kändes fullständigt naturligt för att dels verkligen skapa speltid för alla och dels 

för att stärka samarbetet med F14 truppen. 

 

Premiärerna spelades av med seger i båda matcherna och redan här kändes det som något stort var på 

gång. Andralaget ledde serien från första stund och släppte aldrig greppet om toppen och slutade 

givetvis som seriesegrare där coach Gabbe fick jubla med tjejerna och skumpan flödade kladdigt 

omkring nere på Vallen. 

 

Elit lagets resa blev lite mer annorlunda med en klar toppkänning under hela våren och de stora lagen 

betades av en efter en. När endast Sveriges kanske bästa lag återstod kom ”1-8” minnena upp i skallen 

och spökade. B/B hemma och när det stod 4-0 i pausvilan kändes det rätt skönt att se 

motståndarcoach Peter gå och sätta sig. Matchen vanns med 5-3 och en andra plats vid 

sommarvändningen var helt rättvis. Sommaren väntade med både cupspel, läger och lite vila. 

 

Sommar brukar betyda cupspel och så även för oss. Vi drog till Arvika och jobbade hårt en helg 

tillsammans med några ur F14. Resultatmässigt kanske ingen höjdare men vi hade verkligen kul 

tillsammans i stadsmetropolen där Rogges bowling dominerade. 

 

Den andra cupen lirades i Skövde och där fick vi spela ut i en F16 cup. Det ska betonas lite extra för 

många av lagen var mer eller mindre fullvuxna dam spelare. Dessa dagar var också händelserika med 

snabbsummering som följer. Premiärtorsk-gruppsegrare-slutspel-stadslagsvinst-avstängning-

värmebölja-semiseger-bad-och slutligen ett stort SILVER. Vill man veta mer så tipsar jag om att söka 

på Skadevi cup 2010 och kolla in bilderna på våra drottningar i gulrött. Man vill inte gärna missa Elins 

minspel och tuffa närkamper. 

 

Hösten inleddes med ett uppstartsläger i Älmsta Roslagen och där kommer nog de flesta ihåg den 

spökstig som stakades ut i blixt och dunder vädret i den kolsvarta skogen. Lägret betydde startskottet 

för höstens spel där vi tyvärr drabbades av lite för mycket frånfällen av olika anledningar. Laget och 

truppen slöt upp lagom inför slutspurten när slutspelet hägrade. Varför göra mer än man behöver..? 

 

Med matchen mot AIK (0-3 seger) borta på näthinnan visste vi ändå att kapaciteten var hög och nya 

mål sattes upp i vår borg hemma hos Emelie. Att komma med i media igen lockade våra spelare och 

allt skulle göras för att nå dit. 
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Slutspelet genomfördes med bravur och den ena rysaren efter den andra spelades upp i rena 

Hitchcock stilen. Var det inte 22 sekunder så var det typ 35 och att vara anhörig, förälder eller bara 

vanlig åskådare spelade ingen roll för alla hade mer eller mindre hjärtat i halsgropen. Vi skickade ut 

både Huddinge, och Täby innan semifinalen mot B/B förkunnade att vi spelat färdigt och tog ett brons 

med guldsmak i Sanktan 2010. 

 

Avslutningsvis summerar vi givetvis denna säsong med att säga att utvecklingen i gruppen samt 

individuellt har varit enorm. Bara att få med en spelare (Jossan) till elitlägret i Hamstad visar att laget 

gjort ett starkt arbete. Resultatmässigt nådde vi allt som sattes upp innan vi startade och med flest 

gjorda mål framåt visade vi att det går att lira offensiv fotboll mot alla lag.  

 

Detta var en snabb summering av F95 truppens framfart säsongen 2010. Det som gjorde detta möjligt 

förutom spelarna var arbetet från Anders, Susanne och Gabbe samt allt stöd från föräldragruppen. 

Tackar även stödet från föreningens fantomer på kansliet Robban och Kenta samt styrelsen som alla 

gör ett grymt jobb för att lagen ska kunna få dessa upplevelser. 

 

Uppdraget är därmed slutfört och jag tackar ödmjukast för att jag fick vara med. 

 

/Tony Soffiantini 

 

 

 

 

F97 
Under 2010 hade vi inga resultatmålsättningar för cuper. För S:t Erikscupen div 2B (högsta serien 1:a 

året) hade vi en målsättning att gå upp i högsta serien för år 2 på 11-manna och vi lyckades. Detta för 

att få spela så tuffa matcher som möjligt under 2011 samt att försöka hålla föreningen målsättning 

med att minst ett av lagen i varje årskull spelar så högt upp som möjligt i seriesystemet. 

 

För S:t Erikscupen div 4B (lägsta serien) hade vi som målsättning att utveckla alla spelar på grunderna i 

fotboll i varje match och känslan och analyserna av detta är att vi har lyckats på flera håll. Alla spelare 

har sin utvecklingstakt och framförallt just i den ålder våra spelare är just nu. 
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Målsättning med inomhusspel är teknisk utveckling. Roligt! 

 

Målsättning generellt att utveckla spelare och bli trygga i 11-mannaspelet. Alla tjejer behöver så tuffa 

matcher som möjligt på sin nivå (svårt inom lagsport!). Att vinna är viktigt för självförtroende och viljan 

att utvecklas - men lika viktigt är det att förlora för att vilja komma tillbaka och bli ännu bättre.  

  

Under 2010 så varvade vi med nivåindelade lag och blandade lag. 

  

Inomhuscuper - inga topplaceringar.  

Utomhus - Guld i Snöbollen. Semifinal i Skadevi Cup. 

9 nya spelare innan säsongen startade från bl a Vendelsö 

2 nya spelare efter säsongen från Vendelsö och Hanviken. 

  

________________________________________ 

 2010: 

 

 Inomhuscuper 

> ST Cupen 2 lag – Lag 1 kom 8:a. Lag 2 gick ej vidare. Förra året! Bättre i år, vi återkommer. 

> Indoor Cup – förlust i B-final på straffar 21 st !!! 

> Green Hill – 2:a i Greenhill 

> Green Hill F96 – 5 sek från semifinal F96! 

> Täbyblixten – Inget resultat vi vann dock vår målsättning att finta våra motspelare 

 

 Utomhus: 

> Snöbollen - segrare i medelgrupp 

> Skadevi Cup (Skövde) – delad 3:a 

> Sun Cup (Karlstad) –lag röd straff förlust i c-slutspel. Lag gul förlust i E-slutspel 

 

> Sanktan 

> Div 2B (fjärdeplats, slutspel) 

> Div 4E (fjärdeplats) 

 

>F97 IronWomen vanns av Felicia Lindqvist 

Inomhus höst 

>Spånga cupen – gick ej vidare 

>Schysst stil cup förlust i kvartsfinal. 
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F98 
Säsongen 2010 var lika givande som föregående år. På ledarsidan har vi kört som vanligt förutom att 

våran kassör slutade och vi tackar henne för ett suveränt jobb. Tar över som kassör gör Calle och Karin 

och det kommer att bli jättebra. Lasse Tönnesen avslutar också sitt arbete som tränare i F-99 och 

kommer över till F-98 eftersom hans dotter Alicia spelar med oss. Givetvis ett lyft för laget. 

 

Staben ser ut som följer: 

Lagledare: Matte Pettersson 

Tränare: Kenneth Furugård 

Tränare: Fredrik Tranehed 

Tränare: Christer Bakai 

Tränare: Mia Andersson (mammaledig 2110 ) 

Tränare: Stefan Smedlund (så mycket han orkar tränar även F-96 ) 

Webb: Christer Bakai 

Kassörer: Calle Risberg och Karin 

Aktiviteter mm,mm: Alla föräldrar. 

 

Nu till det viktigaste. Spelarna och deras utmaningar 2010. I dag är vi 34 st otroligt duktiga tjejer i 

truppen med en suverän sammanhållning och kamratskap och med ett sådant gäng kommer resultat. 

 

ST-Cupen: 3 lag 1 i 97 klassen. Där gick det väl sådär 

Green Hill i Älta: 3a 

Mälarvik i Huddinge: Vinst 

AIK/Vasalund vårcup: 3a 

Sanktan: 2 lag. Seriesegrare och 3a  

Aros 9 manna: 2 lag. 3a och 4a i A-slutspel 

 

En kanonsäsong av alla med det mest imponerade var när vi avslutade säsongen med 2 st 11-manna 

turneringar. 

Sigtunabygden Cup: Vinst i finalen mot AIK 

7to11 Cup: Vinst i finalen mot Gustavsberg. 
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Vi har även haft ett jättebra samarbete med F-97 och haft våra tjejer med i deras div 2 och div 4 i 

Sanktan. 

 

Vad gäller träningar så är närvaro skyhög och vi har kört på 2 ggr i veckan som vanligt under 

sommarsäsongen. Vinterträningar inomhus vart det inte mycket med pga dåligt med tider för alla. 

 

Säsongen 2011 ska bli jätteintressant att följa när vi går upp och spelar 11-manna 

och vi fortsätter vårt samarbete med F-97 och även med F-99. 

 

Tack till alla tjejer,ledare och föräldrar för säsongen 2010. 

/Matte 

 

 
F99 
Röda tråden genom hela säsongen tränings och spelmässigt har varit ett bra passningspel med 

rörlighet och vilja ha boll. 

Vi gick från att vara 27 st tjejer i början av året till att landa på 22 st i slutet, varav tre st nya tjejer som 

började. 

I sanktan spelade vi två lag, ett i Lätt serien och ett i Medel serien. Genomgående under säsongen! har 

det varit svårt att fylla båda lagen varav vi samarbetade med F00 för att få fulla lag. 

Spelmässigt så presterade båda lagen bra, vi såg en klart tydlig förbättring vartefter säsongen gick 

med passningspel och rörlighet. Medel laget vann tex alla sina matcher efter sommaren. 

Vi spelade flera turneringar under året, ett flertal av dom med två lag anmälda då tjejerna fick kämpa 

rejält med få avbytare och mycket speltid. I Roslagscupen i juni gick båda lagen vidare till kvartsfinal 

och ena laget till semi trots bara en avbytare per lag. 

Minitiger vann laget b-finalen. 

Avslutningsvis utomhus så möttes våra två lag varandra i finalen i Sportsgear cup efter en mycket bra 

turnering med både bra spel och inställning från samtliga. 

F99 har tränat utomhus hela hösten och vintern då det har gått, var med på en inomhusturnering 

innan ST cupen med två lag, varav ena laget åkte ut på straffar i Semi. 

ST cupen gick ett lag vidare till a-slutspel, men åkte tyvärr ut där. Det andra laget spelade b-slutspel 

och vann b-finalen. 
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Mycket positiv utveckling för F99 detta år, enda negativa är att vi inte är så många tjejer varav det 

kommer bli svårt inför 11 manna nästa säsong att hålla mer än ett lag igång. 

 

/Pelle 

 

 

F01 Gul & Röd 
När vårsäsongen startade hade vi totalt runt 50 spelare som vi delat in i två träningsgrupper (29 

spelare i F01-Gul samt 21 spelare i F01-Röd). Totalt har vi 9 ledare för F01. 

Tyvärr så har några av tjejerna valt att sluta med fotboll men vi har fått en del tillskott. 

I skrivande stund är vi totalt 24+21 tjejer. 

Träningar 

Under sommaren delade vi in tjejerna in F01 i två träningsgrupper: 

F01-Gul som tränade på Tyresövallen på måndagar kl. 17.30 till 19.00  

F01-Röd som tränade på Tyresö skolas bollplan på tisdagar 17.00 till 18.15  

 

Under vintern tränade vi gemensamt i Tyresöhallen på söndagar kl. 16.00 till 18.00 

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. 

EuroAccident Cup i Täby 

Vi ställde upp med 2st 7-manna lag i EuroAccident Cup den 15-17 oktober. 

Det ena laget vann match om 3:e pris på straffar. 

ST-cupen 

Vi ställde upp med 3 lag med 9-10 spelare i varje lag. 

Ett lag vann B-finalen 

Ett lag gick vidare till A-slutspel 

Till sist vill vi tacka spelare och föräldrar för säsongen 2010. 

 

Under våren planerar vi att spela RM-cupen samt Sköndalsbollen som uppstart innan Sanktan startar. 

Vi tänker även åka på övernattningscup i sommar, ArosCupen 
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F02 
När året 2010 startade för F02 bestod vi av 26 spelare men vi växte snabbt till 40 spelare under våren 

och hösten. Vi är totalt sex ledare för F02. F02 är ett breddlag och har som målsättning att behålla så 

många spelare som möjligt genom att bedriva en lustfylld verksamhet där varje individ blir sedd och 

där vi tränare anpassar nivån efter var spelarna befinner sig i sin utveckling, både som människor och 

som fotbollsspelare. Det gör vi genom att ha:  

 

 Lekfulla träningar där varje spelare får ha 

mycket bollkontakt 

 Betona positiva framsteg.  

 Inte vara rädda för att nivågruppera. 

 Skapa ett lugn kring träningarna och 

därmed ett bra arbetsklimat. 

 Se till att spelarna får spela så mycket 

matcher som möjligt. 

 

Vi jobbar med teknik och spelliknande situationer där varje spelare ska få röra boll så mycket som 

möjligt, vi utvärderar träningar samt matcher och jobbar med att ständigt förbättra oss. 

Träningstiden kl 08.00-09.00 i Dalskolans idrottshall lockade inte många spelare och träningsnärvaron 

dalade. Det hela blev inte bättre av att ytterdörren de flesta gångerna var låst inifrån och vi fick 

tillbringa 15-20 min i kylan innan Tyresö kommuns vaktmästare kunde släppa in oss. När utesäsongen 

startade fick vi träningstiderna på tisdagar 17.30-19.00 på halva C-planen (som vi delade med f01) och 

Tyresö skola kl 14.00-15.00. Halva C-planen var alldeles för liten för ett lag med en träningsnärvaro 

med ca 28 spelare så vi fick utnyttja gräsytorna vid sidan om A- och C-planen när gräset var klippt. 

Tyresö skolas fotbollsplan var väldigt bra. Senhösten 2010 fick vi inomhustider i Standhallen och det 

var härligt att äntligen få bättre träningsmöjligheter inomhus i och med att vi fick en stor hall och en 

bättre träningstid. 

 

Vi deltog med två lag i Farsta cupen, två lag i Sanktan och med tre lag i Rookie cupen. Några 

vänskapsmatcher har det blivit mot Farsta och Vasalund. 

  

Den 20 juni hade vi våravslutning och bjöd in alla spelare, deras föräldrar och syskon till en 3-kamp 

och efterföljande matcher; föräldrar/syskon vs F02. 
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På vår hemsida tyresoff.se/f02 under Arkivet går det att titta på bilder och läsa mer om F02, 2010. 

  

Med vänlig hälsning 

Nina 

 

 

Fotbollsskolan 
Varje vår startar vi upp en 

helt ny sexårsverksamhet, 

så även 2010.  

 

Kenneth Johansson var 

ansvarig för 

fotbollsskoleverksamheten 

som tränade varje lördag 

på vårt populära 

konstgräs på Tyresövallen 

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. Fem 

grupper bildades, en tjejgrupp samt fyra pojkgrupper som var indelade efter var barnen bodde. 

 

P03 Bollmora ”Centrumgruppen” 
Ett spännande år har gått för 35 grabbar, mycket träning och även små cuper och annat  

 

Rookie-cupen 9/10-2010 

Ställde vi upp med 3 lag, en super dag för grabbarna.  

 

Hammarbycupen  

Ställde vi upp med 2 lag, riktigt kul dag för grabbarna trots lång väntan mellan matcherna.  

Men pokal och medaljer gör en grabb glad.  

 

ST-cupen 

Ställde vi upp med 2 lag. Alla hade kul   

 

Träningar 

Vår och försommar träningar Tyresövallen Lördagar 09:45-10-45 

Höst/Vinter Tyresövallen Lördagar 09:45-10:45 

Angelicagränd ”ute” onsdagar 17:00-18:00 

Tyresöhallen ”inne” lördagar vissa datum 10:00-11:00 

 

Organisationen ser ut som följande: 

Lagledare Patrik Nerén, Huvudtränare Magnus Esplund, Tränare Mats Eklind, Tränare Jean-Claude 

Siryani, Tränare/Kassör Christer Ek  

 

Tack alla spelare och föräldrar. 

/Patrik 

http://tyresoff.se/f02
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Resultatrapport 2010 
 

 

Resultatenhet Utfall 2010 Budget 2010 

1. Bidrag 1 278 1 200 

2. Medlemsavgifter 578 550 

3. Bingoalliansen 65 50 

4. Sponsorer 454 370 

5. Herrar -649 -650 

6. Herrar U -226 -240 

7. Nätverket -34 0 

8. Utbildning -38 -50 

9. Schysst framtid 162 160 

10. Bingolotto 223 180 

11. Kansli -868 -865 

12. Damer -799 -800 

13. Damer II+U -267 -270 

14. Ungdom -630 -632 

15. ST Cupen 567 540 

16. Dagkollo 70 60 

17. Evenemang 101 125 

18. Landslagets fotbollsskola 57 45 

19. Servering 140 127 

21. Träningsavgifter 305 250 

99. Administration -193 -150 

Totalt 296 0 
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Balansrapport per 31/12 2010 
 

 

 

 

Tillgångar 2010  2009  

Bankmedel 1 184 394,16  339 326,89  

Interima fordringar 440 841  784 413,50  

Övriga fordringar 21 321,18  56 352,61  

Varulager 0  18 704  

Inventarier 76 216  105 616  

Kundfordringar 44 999  39 000  

Summa tillgångar 1 767 771,34  1 343 413  

     

Skulder     

Leverantörsskulder 261 357  353 123  

Övriga skulder 74 791  55 028  

Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 

508 573  308 095,76  

Summa skulder 844 721  716 246,76  

     

Eget kapital     

Ingående balanserad vinst 1/1 2008 627 166,24  530 421,18  

Årets vinst 295 884,10  96 745,06  

Summa eget kapital 923 050,34  627 166,24  

     

Summa skulder och eget kapital 1 767 771,34  1 343 413  

 

 

Kommentarer till bokslut i Tyresö FF 2010 
 

Tyresö FF:s ekonomi har under 2010 stärkts genom en kraftfull budgetkontroll och strävan från alla 

budgetansvariga att hålla sin budget. Överskottet på 296tkr har också uppnåtts genom att 

intäktskontona gett högre intäkter än som budgeterats. 

 

Som framgår av balansrapporten uppgår det egna kapitalet till 923tkr den 31/12 2010. Storleken av 

det egna kapitalet är tillfredsställande. 

 

Nettoomsättningen för 2010 har uppgått till 8,3 miljoner kronor.
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Styrelsens förslag till budget för Tyresö FF 2011 
 

 

 

 

 

Intäkter Tkr 

Statliga och kommunala bidrag 1250 

Medlemsavgifter 575 

Bingoalliansen 70 

Sponsorer 370 

Schysst framtid 120 

Bingolotto – Sverigelotten 160 

ST Cupen 535 

Dagkollo 60 

Evenemang 125 

Landslagets fotbollsskola 75 

Servering 150 

Träningsavgifter 290 

Summa intäkter 3780 

 

 

 

Utgifter Tkr 

Herrlag 655 

U-herr 190 

Damlag Allsvenskan 850 

Damlag U 300 

Ungdom 610 

Utbildning 100 

Kansli 1000 

Fotbollsskolan 25 

Administration 150 

Summa utgifter 3880 
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Budgetkommentarer 
Som framgår av det redovisade budgetförslaget är utgifterna 100ktr högre än intäkterna. För att få 

balans i verksamheten har styrelsen finansierat 100tkr ur det redovisade egna kapitalet 1/1 2011. Detta 

ställer högre krav än tidigare 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. Styrelsen vill dock understryka att verksamheten inför 2012 måste 

anpassas till intäkterna för detta år om inte föreningens egna kapital stegvis ska förödas.  

 

Liksom tidigare år har inte alla önskemål kunnat tillgodoses, men styrelsen anser ändå att budgeten 

lägger grunden för en bra verksamhet under 2011. Budgeten kommenteras nedan. 

 

Bidrag 

Eftersom inga signaler om förändrade bidragsnivåer nått oss har hänsyn tagits till utfallet 2010. 

 

Medlemsavgifter 

Bygger på utfallet 2010. 

 

Bingoalliansen 

Intäkterna från Bingoalliansen är försiktigt beräknade och 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. 

 

Kansli 

Av de medel vi får från Elitfotboll Damer är 100tkr avsedda för kanslipersonal. Dessa medel har förts 

över till kansliet. 

 

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 ungdomsturneringar under hösten 2011. 

Sammantaget bör det ge de intäkter som budgeteras. 

 

Landslagets fotbollsskola 

Intäkten beräknas på 2010 års utfall. 



38 

 

Servering 

Under 2010 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 2011 
Föreningens målsättning 

Målet för den idrottsliga verksamheten är att damlaget ska komma bland de tre främsta lagen i 

Damallsvenskan och att damlaget i division II ska vara bland de tre bästa lagen. Detta gäller också för 

herrlaget i sin division III-serie. F17-laget spelar i juniorallsvenskan med målet att hamna på övre 

halvan. 

 

Målet för ungdomsverksamheten är att den ska utvecklas och växa ytterligare så att vi kan behålla 

positionen som en av de största ungdomsföreningarna i länet. Flera lag ska kunna nå slutspel i S:t 

Erikscupen. 

 

Under 2011 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. 

 

Aktiviteter 

Under 2011 kommer föreningen att genomföra följande 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 31a gången 

- Idrottslyft – prova-på verksamhet i Tyresös skolor, utbildningar 

- Ungdomsturnering för föreningens 7-åringar (Fotbollsskolan) 

- En 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 Tyresövallen. 

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 Tyresövallen 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 2010 

varit framgångsrik. Utan det omfattande ideella arbete som bedrivs i Tyresö FF är det inte möjligt att 

ge de drygt 1000 Tyresöungdomar som deltar i vår verksamhet möjlighet att spela fotboll. Tack alla Ni 

och välkomna att vara med i verksamheten 2011. 

 

 
 

 

 

 

 

 


