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Styrelsen 
 
Tyresö FF´s styrelse har under 2011 haft följande 
sammansättning; 
 
Ordförande   
Hans Lindberg 
Vice ordförande  
Ulf Lönnqvist 
Ledamöter   
Teija Barthelson 
Max Ahston 
Thomas Wahlman 
Tord Sundqvist 
Helena Oddbjörn 
Fredrik Carlsson 
Suppleanter  
Åsa Lönnqvist 
Adjungerad 
Hans Löfgren 
Robert Frinell, sekreterare 
 
Styrelsen har under året haft 13 protokollförda 
sammanträden inklusive ett planeringsmöte. 
 
Under året har Tyresö FF haft en omfattande 
verksamhet. Sportsligt så klarade herrlaget det 
kval de tvingades till för att behålla sin plats i 
division III. Damlaget tangerade klubbrekordet 
med att ännu en gång få bronspengen för sin 
fjärdeplacering i Damallsvenskan. 
 
Som framgår av den ekonomiska berättelsen har 
verksamheten 2011 gett ett överskott på 
63.000kr.  
 
Under hösten skrev Tyresö FF ett historiskt 
samarbetsavtal med Adidas och Stadium. Det är 
utan konkurrens de båda företagens största 
satsningar på en klubb i damfotbollens högsta 
serie. 

Detta kommer även att komma alla andra delar 
av föreningen tillgodo. Till exempel genomför 
föreningen tillsammans med dessa partners en 
satsning motsvarande nästan 1MSEK på att byta 
alla föreningens lags matchställ redan till första 
seriematchen 2012. 
 
Vår satsning på juniortjejerna har gett eko i 
Stockholmsfotbollen och ett stort intresse har 
visats denna verksamhet med en stor 
tillströmning av nya spelare. Vår systerförening 
Tyresö DFF klarade av att säkra nytt kontrakt i 
division II till kommande säsong och resultaten i 
Flickallsvenskan har varit betydligt bättre 2011 än 
året innan. 
 
Reservlaget har spelat i reservlagsserien S/R 1, en 
långsiktig satsning startade 2011 på våra 
herrjuniorer födda 1995. En hel del av dem har 
deltagit i vår seniorverksamhet och satsningen 
fortsätter även 2012. Redovisningen av övriga 
ungdomslags 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. 
 
Kansliet 
På föreningens kansli har Robert Frinell, Kenneth 
Johansson, Lars Olin, Thomas Karlsson och 
Gunilla Levin arbetat under året.  
 
Robert Frinell är kanslichef samt ansvarig för 
bokföring och ekonomihantering, har haft 
huvudansvar för den omfattande administrativa 
verksamheten och har tillsammans med Lars Olin 
arbetat med kontakter med förbund och 
kommun, medlemsregister samt utvecklingen av  
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IT-verksamheten. Kenneth Johansson har 
tillsammans med Thomas Karlsson haft 
huvudansvar för plantilldelning, idrottslyft, 
dagkollo, fotbollsskolor och andra utåtriktade 
aktiviteter, bland annat vid Tyresö Bostäders 
konstgräsplan i Granängsringen. 
 

Cafeterian 
Under 2011 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. 

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 tredje gången arrangerades i början av 
oktober Sportsgear Cup, en 7-mannaturnering 
för barn i åldrarna 9-11 år. 88 lag deltog, nytt 
rekord, varav 27 av dessa var Tyresö FF-lag. Våra 
egna lag fanns representerade i fem av tio finaler 
och stod som segrare i två av dessa. 
 
Dagkollot 
Tyresö FF arrangerade veckorna 24 och 25 2011 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 Forellskolans 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 
Forellskolans matsal. Svenska Fotbollförbundet är 
huvudorganisatör för fotbollsskolorna runt om i 
landet. 
 
Medlemsantal 
Under 2011 har Tyresö FF haft totalt 1684 
medlemmar varav 1028 mellan 7 och 20 år.  
 
 
 
 
 

 
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. 
 

 
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 2012. 
 
Bingolotto 
Försäljningen av Bingolotter och Sverigelotter 
tillför föreningen uppemot en halv miljon kronor 
varav drygt 261.000 kr till Tyresö FF och ungefär 
lika mycket till lagen.  
 
Bingo-Alliansen 
Sedan många år är Tyresö FF med i 
Bingoalliansen, en sammanslutning av föreningar, 
som har tillstånd till bingospel. Genom åren har 
Tyresö FF haft stora intäkter från verksamheten.  
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Idrottslyftet 
Tyresö FF deltog för sjunde året i det 
samarbetsprojekt mellan RF och regeringen som 
går under namnet ”Idrottslyftet”. 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 2012. 
 
 
Utbildning 
Under året har vi påbörjat nya satsningar på 
förbundsutbildningar för våra 
ungdomslagstränare, s.k. Bas 1. Vidare har en 
handfull utbildningar för tränare under namnet 
Coerver Coaching genomförts som ett test. 
Utbildningarna har varit mycket uppskattade och 
närvaron hög.  Även terminskurser i Coerver 
Coaching för föreningens spelare har arrangerats. 
Vid sidan om detta har även 
Avsparksutbildningar och domarkurser 
arrangerats.  

 
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 2012. 
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2011 
 
Den 31:a upplagan av ST Cupen 
spelades i tre av kommunens 
idrottshallar mellan 27 december – 8 
januari. 
 
ST Cupen är föreningens stora 
inomhusturnering i fotboll för ungdomar 
mellan 7 och 17 år. Totalt använder vi tre 
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. 
 
Över 90 Tyresö FF-lag deltog. Åtta av 
dessa gick ända till klassfinal. Väl där 
lyckades fem 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. 2011 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. AIK FF tog hem titeln på flicksidan och på 
pojksidan utsågs för andra året i rad Ahtletic FC till den mest 
framgångsrika föreningen.  
 

 
Foto Idrottsfoto.com 

Under turneringen har Idrottsfoto varit på plats och 
fotograferat alla finallag samt tagit en hel del matchbilder. Alla 
spelare i de vinnande lagen fick ett lagfoto som minne av sina 
prestationer. 
 
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 2011. Många fina insatser gjordes under året med ett flertal 
seriesegrare och turneringsvinster där P97’s tredjeplats i Gothia Cup, F98’s andraplats i S:t Erikscupen 
och damlagets fjärdeplats i Damallsvenskan utgör grädden på moset. Läs några av lagens egna 
berättelser om året på de kommande sidorna.  
 
 

 
I oktober arrangerades avslutning med medaljutdelning och ”Tyresö FF-tåget” på innerplan i pausen i 
den damallsvenska matchen mellan Tyresö FF och Kopparbergs Göteborg FC. 

 

Fotbollsskolan 
Varje vår startar vi upp en 
helt ny sexårsverksamhet, 
så även 2011.  
 
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.  
 
 

Verksamhetsberättelse A-Herr  
Inför säsongen 2011: Arbetet kändes otroligt tungt med tanke på att alla ledare hoppade av sina 
uppdrag av olika anledningar. Den ende som stannade kvar var allas vår materialare Rolf Solem, en 
riktig klippa att ha med sig in i säsongen 2011. 
På spelarsidan tappade vi också en hel del viktiga kuggar vilket gjorde att uppflyttningen av juniorer 
blev ett måste samt att massa krokar lades ut i storstockholm för att försöka fylla upp den smala 
truppen som fanns kvar. Efter en tid in på försäsongen började det se rätt så ljust ut antalsmässigt på 
spelarsidan och även ledarsidan började fyllas på.  
Ledare: Som huvudtränare hämtades Jan-Ove Rivelsrud som säsongen 2010 tog upp Vendelsö IK till 
Division 3. Som assisterande och målvaktstränare valde vi Lars Jändel-Holst och som sjukgymnast fick 
vi till slut tag i en tjej vid namn Kristina Hansson. Som materialare Rolf Solem som klev på sitt 29:e år 
som materialare i Tyresö FF. 
Både Jan-Ove och Lars har tidigare varit aktiva som ledare i Tyresö FF men då på damsidan. Nu såg 
bägge två fram emot att få jobba på herrsidan och det kändes kanonbra. 
Målsättning: Vår målsättning i början av säsongen var inte speciellt hög med tanke på att hela 
truppen med nya ledare, spelare och juniorer skulle arbetas ihop. Men ju längre försäsongen gick så 
höjdes ribban.  Det slutliga blev att vi skulle finnas med bland de fyra första när serien vände och efter 
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det kunde allt hända. 
Vi deltog i en träningsturnering (Torvalla Winter Cup) som startade igång i februari 2011 och i match 
efter match såg det bättre och bättre ut och till slut så stod vi som segrare i den turneringen efter 
seger i finalen mot Värmdö IF (Div 2), så som sagt, målsättningen höjdes verkligen.  
Roligast under den här tidpunkten var att se utvecklingen på våra egna juniorer som var enorm. I stort 
sett alla fick speltid i våra träningsmatcher och det skulle sen visa sig att många även skulle få speltid i 
Division 3 som var den serie som A-herrarna låg i säsongen 2011. 
Truppen: Antalet spelare vi fick ihop säsongen 2011 blev till slut 29 st. Storleken på truppen avgjordes 
av att vi även skulle spela en reservlags-serie (S/R 1) som är den högsta reservlagsserien i 
stockholmsfotbollen. 
Läger: A-herrarna fick förmånen att åka iväg på träningsläger till Malaga i månadsskiftet Mars-April 
vilket blev ett mycket lyckat läger där man fick ihop gruppen på ett mycket bra sätt. 
Division 3 östra Svealand: Äntligen seriestart och för moståndet stod ett mycket taggat 
Bagarmossen. En jämn tillställning där matchen verkligen stod och vägde men Tyresö FF var det laget 
som till slut stod som segrare med 2 – 1. Skönt med seger i första omgången och förhoppningarna 
stegrades men ju längre säsongen led desto svårare hade vi att göra mål. Även klara mål såsom 
straffar sumpades tyvärr, och när sista matchen i serien skulle spelas så var vi under sträcket för 
nedflyttning i division 4. För motståndet stod igen Bagarmossen som hade varit lite av höstens komet 
så nervositeten var verkligen synlig på varenda spelare, men helt plötsligt lossnade vårt målskytte och 
spelet stämde till 100 %. När matchen var över stod det 5 - 3 till Tyresö FF och kvalplatsen för att hålla 
oss kvar i 3:an var bärgad med ett mål. Det blev Tellus som fick stryka på foten och blev nedflyttade till 
Division 4.  
Kvalserien bestod av Järla, IK Viljan och Älta. Första matchen mot Järla såg ut som det gjort under 
seriespelet, d v s sumpade frilägen och ett spel som man önskade mer av.  
Slutresultat 0 - 0.  
För motståndet i andra omgången stod IK Viljan. En liten nervös start men sen lossnade allt och 
slutresultatet blev till slut 5 - 1. 
Sista omgången, ett derby mot Älta IF som inför 3:e omgången ledde kvalserien. Återigen en laddad 
match och med en hel del publik på läktaren, en skön inramning. 
Matchöppningen var väldigt jämn med chanser åt båda håll men efter en hörna i den tjugonde 
matchminuten nickar en ältaspelare bort bollen ut till en stillastående Tony Bergqvist (37 år) som 
klipper till på volley, så kommer det förlösande 1 - 0. Det som sedan händer i minut 42 och 43 gör att 
matchen redan i halvtid känns avgjord. En av våra juniorer, Sebastian Lindberg-Gumpher, som gör sitt 
första år i seniorfotbollen gör bägge målen.  
När sedan Pontus Moro dundrar in 4 - 0 i början av andra halvlek så släpper nervositeten totalt och 
slutresultatet talar för sig själv, 7 - 0. 
Grym avslutning på en annars krokig säsong.  Vi är kvar i 3:an, pust. 
Inför säsongen 2012: kommer vi troligtvis (återigen) att tappa en del av dom tongivande spelarna 
men ledarstaben stannar, förutom vår sjukgymnast men det känns som sagt inte lika oroligt som inför 
säsongen 2011. Nya ledare som är klara för 2012 är fysioterapeuten Ingrid Myhr. På sin meritlista står 
att hon bland annat varit fys-tränare för Polisens piketstyrka i Stockholm. Vi har även knutit till oss en 
individuell tränare som heter Robban.  
Truppen inför 2012 kommer att bantas, vi kommer att ha ca 20 spelare + 2 målvakter och vi kommer 
att jobba mycket för att få upp egna talanger detta år också med förhoppningen att fler egna talanger 
tar steget upp i vårt A-herrlag. 
Målsättningen ligger väl någonstans som det var inför 2011 med en slutposition någonstans på den 
övre halvan för att säsongen 2013 försöka vara ett av lagen som skall tampas om Division 2-platsen.   
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Verksamhetsberättelse P95-1  
Författad av Ari Nyman, lagledare. 
 
Truppen var under 2011 19 spelare plus tre ledare, förändringen var att vi fick en ny tränare. 
Tränare för laget blev David Garcia och Fredrik Lindgren var vid detta tillfälle lagledare. 
Jag själv, Ari, var övrig ledare och Patrik Keller materialansvarig. Målen för säsongen var att ta laget 
från div 2 till P17 Elit och Pojkallsvenskan, träningsupplägget skedde i samråd med sportchefen Kenta 
Johansson, vilket bl a innebar att man skulle bedriva 3 träningar i veckan. 
Vi spelade i div 2 2011 och slutade som bästa tvåa efter att man även räknat ihop norrtvåan. Resultatet 
blev att vi spelade till oss en plats i P17 Elit, som senare gav plats i Pojkallsvenskan 2012. 
Cuper under 2011 blev det lite mindre av än vanligt men vi startade med en cup i november månad i 
Liljeholmen (inomhus) som vi vann! Sedan hade vi två lag i ST-cupen där ett lag tog sig till semi. Under 
sommaren deltog vi i Gothia cup där vi vann gruppen med 24-2 i målskillnad!! Vi tog oss till 32-delen 
där vi åkte ut mot Angered, som sedan tog sig till semifinal. 
Målen för kommande säsong är ju att vinna Pojkallsvenskan samt att få upp så många av våra spelare 
som möjligt till A-laget. 
 
Organisationen är väl omhändertagen med Kenta och A-lagstränaren i ryggen. Framtidutsikterna är 
framförallt, även från föreningen, att detta lag blir framtidens A-lag. 
 
Ari Nyman, lagledare tillika ”alltiallo” U-Herrar/P95 
 

 
Verksamhetsberättelse P96 
Efter juluppehållet fick vi ett tillskott av spelare och ledare från Hanviken SK och bildade ”nya” Tyresö 
FF P96. 
 
Spelare: Under våren var vi runt 35 stycken och under hösten tappade vi lite spelare och kom ner till 
runt 25 stycken. Utöver spelare från HSK kom ett par grabbar från Vendelsö IK, som lade ner sin 
verksamhet. 
 
Ledare: Jimmy Barthelsson tog över stafettpinnen som huvudansvarig för truppen och till sin hjälp 
hade han Max Ahston (lagledare, kassör och ass tränare) och Jocke Ahlbom. 
 
Vår målsättning under vårsäsongen var att bygga ihop den nya gruppen och få bort den lilla rivalitet 
som funnits mellan TFF och HSK. Efter 2 månader var allt gammalt glömt och gruppen fungerade bra.  
 
Efter en bra vårsäsong satte vi mer sportsliga målsättningar inför hösten som skulle föra oss uppåt i 
seriesystemet. 

 

Träning. 
Gruppen har under säsongen tränat tre ggr i veckan. 
S:t Erikscupen. 
Vi deltog i Sanktan med tre lag i div 3 och 4. 
   
P15 3C:  Resultat: Efter en stark inledning på vårsäsongen var vi inför sommaruppehållet serieledare. 

Under hösten stångades vi mot våra konkurrenter och säkrade, ett par omgångar innan 
slutet, seriesegern och slutspelsplats. I slutspelet förlorade vi mot AIK 2 på straffar. 

 
P15 4E:  Resultat: Vi och Sköndal var i en klass för sig i denna serie och inget av lagen hörde 

egentligen hemma här. Kampen om seriesegern stod mellan oss och Sköndal och avgjordes 
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först i sista omgången då Sköndal vann serien på målskillnad. Vi var dock nöjda över vår 2:a 
plats-placering. 

 
Cupspel: 
2010/11 
Under ett par månader deltog vi i en futsalturnering där vi tog oss vidare till slutspel. Tyvärr flyttades 
slutspelet till ett datum som krockade med annan aktivitet och vi fick lämna WO. Gruppspelet gick bra 
och vi vann vår grupp. Vi deltog mer som en förberedelse inför ST-cupens SM-klass. 
 
201107 Gothia Cup 
Vi åkte med 25 spelare och hade två lag anmälda. Vi ville ha kul med grabbarna samtidigt som vi skulle 
prestera bra fotboll. Det ena laget hade en tuff resa genom gruppspelet och fick gå in i B-slutspelet. 
Där gick det lite bättre och laget tog hem ett par vinster innan resan tog slut. Det andra laget 
avancerade till A-slutspelet och mötte bra motstånd från Göteborg div 2-serie. I A-1/16 tog vår resa 
slut då grabbarna inte hade mer energi att ge då vi endast spelat turneringen med en avbytare.  
 
Vi hade roligt och bjöd stundtals på riktigt bra fotboll! 
 
ST-cupen 2011 
Eftersom vi inte kunde delta i någon SM-klass fick vi inte så mycket inomhustider denna säsong i stor 
hall. Men de förutsättningarna vi hade lyckades vi ändå göra en OK turnering med de lag vi deltog 
med, 2 st i P15 och 1 lag i P16. Vi gick till slutspel med ett lag i P15 och med P16-laget. 
Målen för kommande säsong 
Behålla platsen i P16 div 2 och försöka få en eller flera av våra spelare att etablera sig ett steg ovanför i 
juniortruppen. 
Organisation och framtidsutsikter 
Vi bibehåller förra årets organisation men ser att vi under året kommer få en något minskad 
verksamhet då en del spelare slutar och satsar på skolan eller andra intressen. 
 
 

Verksamhetsberättelse P97  
Spelare: Antalet spelare har under året varit runt 30, några få har kommit till och några få har slutat. 
Henrik Gillgren som spelat med oss från början diagnosticerades under våren med en hjärntumör. 
Henrik gick tragiskt bort den 6’e januari 2012, saknad av familj och vänner.  
 
Ledare: Andreas och Dennis har haft huvudansvaret för träning och match. Hjälptränare har varit Mats 
och Putte. Mats var också cupansvarig. Torbjörn var lagledare och kassör. 
 
Vår målsättning inför säsongen var avancemang uppåt i Sanktan, från div 2 till div 1, från div 3 till div 
2. Vi uppfyllde våra mål med råge. Tredje plats i div 2 och avancemang från div 2 till div 1. I div 3 
avancerade vi inte men ligger bra placerade för kommande säsong med vårt andralag. En tredjeplats i 
Gothia Cup samt vinst i ST-Cupens båda klasser satte pricken över i för denna säsong. 
Träning. 
Hela gruppen har tränat gemensamt som ett lag. I vissa övningar delas gruppen upp så att spelare på 
samma nivå övar med andra spelare på samma nivå. Vi har tränat 3-4 ggr i veckan beroende på 
säsong. 
St: Erikscupen. 
Vi deltog i Sanktan med två lag. Ett i div 3 och ett i div.4.   
P14 2B: Resultat: Vi slutade på en tredje plats i tabellen.  

Nike Premier Cup:  
Då vi kvalificerat oss till Nike Premier Cup efter halva säsongen mötte vi IF BP i 
kvartsfinalen. En match vi förlorade med 3-1. 
Slutspel: 



10 

 

I och med vår tredjeplats gick vi även till det lite farsartade slutspelet där vi vann mot IFK 
Täby FK med 2-0 i sextondelsfinalen. I åttondelsfinalen mötte vi Täby IS FK som vi 
besegrade med 4-2. I kvarten mötte vi IF BP där vi förlorade med 5-2. 
 
Genom vår tredjeplats nådde vi också vårt mål och kvalificerade vi oss till spel i div 1 2012. 

 
P14 3C: Resultat: Vi slutade på en femteplats i tabellen, nådde inte riktigt vårt mål med avancemang till 

div 2 2012 men är mycket nöjda med resultatet i alla fall. 
 
Snöbollen 
Vi deltog även detta år med ett blandat lag i medelserien. Den rejäla vintern tvingade dock ned 
Sollentuna Fotboll på knä och årets Snöbollen kan summeras som ett fiasko. Efter endast tre spelade 
matcher avbryts årets turnering. För många lag och för få tillgängliga spelplaner p g a is och snö 
gjorde det omöjligt att spela klart. 
 
Cupspel: 
110226-27 Kamratcupen [Guld] 

Vi deltog med två blandade lag i kamratcupen (five a side). 
Lag Röd: Alla lag i grundomgången slutade på fyra poäng. Vi tog oss vidare som bästa trea. I kvarten 
mötte vi Hammarby 3 som vunnit grupp A. Vi förlorade matchen med 2-0 
Lag Gul: Efter två vinster och en oavgjord slutar vi tvåa efter Panelinios (på målskillnad) i gruppspelet. 
Vinst mot Haninge i kvarten, Vinst mot Skogås-Trångsund i semi. I finalen mötte vi åter igen 
Panelinios. Denna gång dominerar vi matchen och segrar med 4-1 
110409 de FACTO Cup [-, KF] 

Vi hade anmält två jag men p g a sjukdom, skador och annat saknade vi många spelare. Med lånade 
spelare från P98 var ändå avbytarbänkarna mycket tunna. 
Lag Röd: Sista plats i gruppspelet efter två förluster och en oavgjord. 
Lag Gul: Slutade, med två vinster och en förlust, tvåa i gruppspelet. Förlust mot Kista i kvarten. 
110701 Boys Invitation Cup 2011 [6] 

En turnering med regionala lag samt några lag från Baltikum och Ryssland. Vi slutade på en sjätteplats 
bland femton deltagande lag. 
110717 Gothia cup [Brons, 16/1] 

Vi deltog med två lag bland drygt 200 deltagande lag i P14. 
TFF 1: 

Med endast en avbytare tillgänglig i grundspelet slutade vi efter två vinster och en förlust grupptvåa 
och gick vidare till A-slutspel. Efter stor straffdramatik i flera matcher tog vi oss, som bästa svenska lag, 
hela vägen via 64/1-, 32/1- och 8/1-final till semifinal på Heden där vi förlorade mot Lobatos Foot. 
Bronsmedaljen delades med ACBB Paris 1. 
TFF 2: 

Laget hade det tungt i gruppspelet där man efter tre knappa förluster slutade sist. I B-slutspelet gick 
det dock bättre och vi tog oss vidare hela vägen till 16’delsfinalen där man förlorade mot Brighton & 
Hove Albion med 2-1. 
110816 Nike Premier Cup 

Då laget i P14-2B kvalificerat sig till Nike Premier Cup efter halva säsongen i Sanktan, mötte vi IF BP i 
kvartsfinalen. En match vi förlorade med 3-1. 
111029-30 Katako Cup [silver + brons] 

Vi deltog med två lag i Katako Cup (five a side). 
Båda lagen gick mycket bra och slutade på andra och tredje plats efter AFC. 
111126 Novembercupen [Semi] 

Vi spelade bättre och bättre match för match och slutade gruppspelet på en andra plats efter VIF Röd. 
Matcher: TFF-Spårvägen 2-2, VIF Röd-TFF 1-1, TFF-Essinge 4-0. 
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I slutspelet mötte vi VIF Svart som vi besegrade med 1-0. I semin mötte vi AFC och förlorade med 1-3 
efter ledning 1-0. AFC besegrade sedan VIF Röd i finalen med 3-1. 
111217 HSB Golden Cup 

Gruppseger efter vinster mot BK Forward, Täby IS & Västerås IK. I kvarten förlorade vi mot Lindö FF 
som sedan via Täby IS gick till final där de förlorade mot Hammarby. 
ST-cupen 
Vi deltog med två lag i P14 samt ett lag i P15. Vi spelade och vann också kval till SM i Futsal men det 

tillhör snarast 2012 års verksamhet. 

 

Tyresö FF 1 vinner årets ST-Cup P14. 

I gruppspelet vann vi komfortabelt våra båda första matcher mot Hanviken och Hammarby 3. Färdiga 
för avancemang gick vi inte för fullt i sista matchen och förlorade med uddamål mot Athletic FC. I 
slutspelet besegrade vi Märsta och Haninge 2 för att sedan möta Bollstanäs i semin, en tuff match som 
vi ändå hade kontroll på, seger med 2-0.   
I finalen möte vi åter AFC. Denna gång gick vi dock för seger vann matchen med 3-2. 
Därmed fick vi även revansch för förra åtets finalförlust i ST-cupen (TFF 2) mot just Athletic FC (P13 
lätt) 
Tyresö FF 2. 

Vårt andralag gjorde även de en mycket bra insats. Vi fick en tuff resa i gruppspelet där vi efter förlust 
mot Märsta svart spelade oavgjort mot IFK Sthlm 2 för att sedan vinna vår sista match mot FF 
Södertälje 2. I och med detta gick vi vidare till slutspelsomgången som grupptvåa. 
I slutspelet ställdes vi mot Hanviken 2 samt Hammarby 2. Vi spelade mycket bra och vann båda 
matcherna. Vi fick sedan möta AFC i en kvalomgång. Efter ett mycket bra spel förlorade vi dock med 3-
1 
Vi deltog även med ett blandat lag i P15. Då vi hade spelare nog för tre lag men inte fick plats i P14 
anmälde vi ett lag till P15. Laget som spelade i P15 gjorde en mycket bra insats men lyckades inte rå 
på motståndet i P15 serien. 
Årsberättelse TFF P 99 Björnar/Gul 
 

 
Verksamhetsberättelse P99 Björnar/Gul 
Tyresö FF P 99 Björnar/Gul har bestått av sju tränare: Peter Johansson, Johan Andreasson , Nils 
Sandberg , Bengt Wahlin, Matte Lanneborn , Ulf Wahlgren och Sven Olsson 
 
Vi har under säsongen varit ca 25 spelare i truppen som tränat tillsammans tre gånger i veckan, två 
gånger i veckan tillsammans med P99 Björnar/Gul och en gång i veckan tillsammans med hela P99-
gruppen och förberett oss för vårt 11-mannaspel och vår ihopslagning till en enda P99-grupp 2012. 
 
Mål för säsongen 
Målet har varit att utveckla alla spelarna både på fotbollsplanen, som enskild såväl som i grupp och 
mentalt, även utanför planen enligt Tyresö FF:s koncept Schysst Framtid. 
 
Serietillhörighet och resultat 
Vi har haft 2 lag anmälda till Sanktan 2011. Båda lagen i medel serier där de placerade sig i mitten av 
tabellen, med ungefär lika många segrar som förluster. Vi har även haft ett gemensamt 11-mannalag 
med dom andra P99-lagen, där dom allra flesta killarna har fått prova på 11-mannaspel under 
säsongen. Målet har där varit att hitta ett grundspel för 11-mannafotbollen 2012. Detta lag placerade 
sig också i mitten av tabellen. 
 
Cupdeltagande 
Vi har med Tyresö FF P 99 Björnar/Gul under året deltagit i åtta turneringar med mycket bra spel och 
resultat. Vi lyckades gå till A-slutspel i sju av dessa åtta stora cuper. Som sagt, mycket bra spel och en 
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härlig gruppgemenskap. I Boys Spring Cup i april månad segrade vi efter en dramatisk straffsparks-
vinst mot Djursholm FC, vill också passa på att nämna Roslagscupen där vi deltog med 15 spelare och 
3 ledare och spelade en fantastisk fin fotboll, vann gruppspelet obesegrade med fem vinster och 
målskillnaden 33-3, för att sedan snöpligt åka ut i kvartsfinalen mot ett lag från Estland, avgörande mål 
i matchens sista spark! Denna Cup kommer att bli ett minne för oss tränare över vilken härlig och fin 
fotboll vi har lärt oss spela under dessa år tillsammans, vilken fotbollsutveckling och vilken härlig 
grupp vi är trots att vi inte gick hela vägen fram som segrare. 
 
Cupdeltagande för den gemensamma gruppen Tyresö FF P 99 
Gruppen har varit fantastisk bra. Vi blev inbjudna till en Internationell Cup i Boo i juli med lag som bl a 
Arsenal och FC Köln. Vi lyckades vi ta oss enda fram till match om 3:e pris i en cup där sexton bra 
fotbollslag deltog. I oktober spelade vi 11-manna Chocken i Bollstanäs med över 40 deltagande lag, 
ett lag deltog i svår grupp och lyckades gå hela vägen fram till semifinal där vi snöpligt föll med 2-1 
och fick bronsmedaljerna med oss hem. Laget som deltog i medelgruppen gjorde också en mycket bra 
turnering och gick hela vägen fram till kvartsfinal. Vi avslutade fotbollen 2011 med att träna ända in i 
december för att lära in 11-mannaspelet, tränat 3 gånger i veckan hela november, när vädret var med 
oss och spelat ett antal träningsmatcher med mycket bra spel. Deltog i Ersans pokal vintercup i 11-
mannafotboll där vi segrade i gruppspelet efter fyra segrar. Vi vann i början av december 
åttondelsfinalen mot Karlbergs FC, så nu väntar en spännande kvartsfinal helgen 1 april 2012 på Älvsjö 
IP mot Sollentuna U eller Saltsjöbaden. Avslutade fotbollssäsongen 2011 med lite förberedande 
inomhusspel inför ST Cupen med att delta med tre lag i Luciacupen i Norsborg. Där ett av våra lag 
lyckades knipa bronsmedaljer, så nu ser vi med spänning fram mot ST Cupen 2011/2012. Målet för 
säsongen 2012 är att hela gruppen, d v s 50-60 spelare, tränar tre gånger i veckan tillsammans. Vi 
kommer att ha tre grupper på träningarna, nivåindelningar som inte är fasta utan skiftas ca 1 gång i 
månaden. Vi kommer ha tre lag i Sanktan 2012, ett lag i Div 3, ett lag i Div 4 och ett lag i Div 5. Vi är 
redan anmälda till två stora turneringar; Copenhagen International 25-28 maj och Roslagscupen 15-17 
juni, till båda dessa cuper har vi anmält två lag. Vårt stora mål är att få denna stora grupp på 50-60 
spelare att ha fantastiskt roligt under några år framöver och att utvecklas enskilt och i grupp både som 
fotbollsspelare och som individ - stora utmaningar! 
 
Organisationen kring laget börjar ta form, vi har en lagledare, sex fasta tränare och två extra som kan 
hjälpa till, en ST Cupansvarig och en kassör. Vi kommer även att tillsätta en eventansvarig för cuper 
samt att vi har medföljande föräldrar som ansvarar för material och sjukvård inom teamet. På 
träningspassen är vårt mål att alltid ha minst tre tränare närvarande. 
 
 

Verksamhetsberättelse P99-Röd  
Spelare: Under året har vi haft ca 25-30 aktiva spelare i och med att några spelare varit med och 
provat på. 
 
Ledare: Gruppen har haft under större delen av säsongen haft 6 tränare, en lagledare och en kassör. 
 
Vår målsättning har ända sedan fotbollskolan varit att få alla spelare att ha kul och utvecklas utifrån 
sina egna förutsättningar.  
Träning. 
Vi har under året tränat 3 gånger i veckan varav en av dessa träningar varit gemensam med övriga 99-
grupper (gul & svart). Målsättningen med denna gemensamma träning har varit att göra 2012 års 
sammanslagning, i och med övergången till 11-mannaspel, mindre dramatisk. 
S:t Erikscupen. 
Vi deltog i Sanktan med två lag, ett i medelserien och ett i lättserien. Dessutom har den gemensamma 
99-gruppen deltagit med ett lag i div 5, 11-manna, där vi introducerat spelarna till stor plan och 
samtidigt fått chansen att ytterligare sammansvetsa hela 99-truppen inför sammanslagningen. En 
förutsättning för spel i det gemensamma 11-mannalaget var träningsnärvaro och ett visst mått av 
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vilja/kunnande. I slutet av säsongen hade alla spelare i grupp röd som tränat regelbundet deltagit i 11-
manna seriespel eller träningsmatch.  
 
 
P12 25L:  Serieseger: 9 vinster och 2 förluster, 73-18 i målskillnad. 
 
P12 28M: Serieseger: 9 vinster, 1 oavgjord och 1 förlust, 73-18 i målskillnad.   
 
Cupspel: 
Vi deltog i ett par inomhusturneringar i både lätt och svårserier med varierande resultat. En andraplats 
i Täbyblixten svår och en 4:plats i 99:an cup blev vinterns bästa resultat. 
 
2-3 april AIK/Vasalunds Vårcup 
Vi deltog med två lag i Vårcupen - Lätt. Eftersom många spelare har flera idrottsaktiviteter som krockar 
under denna del av säsongen lånade vi in några spelare från lag vit. Ett av lagen missade snöpligt 
slutspelet efter en målskillnadsaffär och ett av lagen gick till semifinal där vi föll mot slutsegrarna 
Danderyd. 
 
1-3 juli Finnspång cup 
Vi deltog traditionsenligt med två på pappret jämnstarka lag. Utfallet blev dock helt olika, ett av lagen 
föll mycket orättvist i semifinalen samtidigt som det andra laget slutade på 13:e plats.  
 
21 augusti Birkabollen 
Vi deltog med två lag varav ett missade slutspel och ett föll i semifinalen för grupptvåorna.  
 
 
Gemensamma cuper för 99-truppen 
8-10 juli Stockholm football invitational, Boo 
Tyresö erbjöds en plats till denna internationella turnering för 99/00 med lag från England (Arsenal 
Football School), Tyskland (FC Köln) och Finland (FC Jazz). Stundtals fantastiskt bra spel gav en slutlig 
fjärdeplats efter att vi slogs ut av slutsegrarna Assyriska i semifinalen. Mot bakgrund av att spelarna 
kom från tre olika grupper och inte spelat en enda match tillsammans innan cupen måste detta ses 
som mycket bra. 
 
22-23 oktober 11-mannachocken 
Vi deltog med ett lag i svår och ett lag i medel. Båda lagen kämpade tappert och slutade på tredje 
plats. 
Målen för kommande säsong 
Målen för den kommande säsongen formuleras av den nya ledarstaben kring den sammanslagna 99-
truppen 
Organisation och framtidsutsikter 
Majoriteten av ledarna i 99-röd slutar, i och med övergången till 11-mannaspel, sitt ledarengagemang. 
Flera av oss har varit aktiva sedan fotbollskolan och tackar grabbarna för många härliga år – lycka till i 
framtiden. 
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Verksamhetsberättelse P00 Björnar 
Ledare/tränare: 
Mats Norén 
Mårten Gillgren 
Per Eckelöv 
Mikael Ån 
Dennis Nejdefeldt 
Peter Thomasson 
 
2011 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. Med några få avhopp men också tillskott är vi fortfarande ungefär lika många i 
truppen som förra året, 30 st! 
 
S:t Erikscupen 
Vi hade två egna lag i S:t Erikscupen, ett i lätt och ett i medel. Dessutom hade vi ett lag gemensamt 
med P-00 Lejon som spelade i en -99 serie för att känna på lite tuffare motstånd. Det fungerade bra 
och det är nyttigt att lagen får lära känna varandra, det är ju bara en säsong kvar till officiell 
ihopslagning av alla P-00:or! 
 
Träningar 
Under våren tränade vi inomhus en gång i veckan 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. 
Fram emot hösten slog vi ihop oss med de andra 00-lagen och hade en gemensam utomhusträning på 
vallen, Det gick över förväntan med runt 30 spelare på varje träning och den snöfria hösten gjorde att 
vi kunde träna en bit in i december! Det är stort engagemang bland spelare och tränare. Många 
tränare på träningarna och vi har turen att dessutom ha en målvaktstränare i gänget, det är ju annars 
en position som tenderar att bli eftersatt trots att den är så viktig. 
 
Läger 
Under några fantastiska dagar i maj lyckades vi pricka in ett drömläger på Gotland med mycket fotboll 
på gräs i strålande sol, det kommer grabbarna minnas för resten av livet, fantastiskt! På sommaren var 
vi återigen på läger/cup i Finspång. Det är en suverän cup på naturgräs och en chans för grabbarna att 
lära känna varandra bättre, det var lyckat i år igen! 
 
Cuper 
Under 2011 var vi med i många cuper, några med medaljer, men framför allt har alla fått spela mycket! 
Vi hoppas att 2012 blir mist lika inspirerande som 2011! 
 

 
Verksamhetsberättelse P01 Centrum/Fårdala  
Under vintersäsongen 2011 slogs träningsgrupperna Centrum & Fårdala sig samman. Man hade under 
2010 tillsammans haft med ett lag i P00 för att ge möjlighet att prova på 7-mannaspel.  
Sammanslagningen rivstartade med deltagande i ST cupen, där ett av två deltagande lag i P01-lätt 
vann hela turneringen – m a o det var med gott självförtroende vi inledde säsongen 2011. 
 
Gruppen har haft en positiv tillväxt under året, vi inledde säsongen med ca 34-35 spelare och vi 
avslutade med 38 spelare. Vi har haft en del avhopp både naturliga, men även där man har tröttnat på 
fotbollen – men framförallt så har vi gruppen under hela året fått förfrågningar från nya spelare, vilka 
vi kategoriskt säger ja till. Vi anser att gruppen blir starkare och starkare ju fler vi blir, självklart finns 
det en maxgräns – men den har vi inte passerat ännu. 
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Vi är fem tränare som delar på uppdraget och den gemensamma nämnaren är att vi triggas av att se 
den personliga utvecklingen hos alla spelarna oavsett vilken kvalité spelarna har. Med i snitt runt 30 
spelare på träningen så krävs det att man följer en plan och vår plan har under 2011 varit att alla 
spelarna oavsett nivå ska få lära sig att ta eget ansvar på fotbollsplanen. 
 
Tränarstaben består av Kjell Schedin, Stefan Asklöf, Niklas Cyrus, Robert Frinell och Staffan Engström. 
Enkelt sammanfattat så sköter Niklas Cyrus träningsupplägg, Staffan Engström & Robert Frinell övrig 
administration. 
 
Inför 2011 var målsättning primärt att få en sammansvetsad träningsgrupp med tanke på 
sammanslagningen, denna målsättning har med råge slagits in. I Sanktan hade vi tre lag anmälda och 
vår inställning har varit att resultaten i princip är betydelselösa. Vi har förvisso följt tabellerna men 
endast med ett syfte, att kunna matcha rätt spelare mot rätt motstånd löpande – detta har fungerat 
väl. 
 
Under ”utesäsongen” har vi genomfört tre träningar i veckan och under ”innesäsongen” två träningar i 
veckan. Deltagande har varit i snitt 30 spelare under ”utesäsongen” och runt 20 under ”innesäsongen”. 
Vi har deltagit i ett flertal cuper under 2011, vi har i denna verksamhetsberättelse att fokusera på ett 
urval av dessa: 
 
Boys Spring Cup i Djursholm. Vi hade två lag anmälda och båda lagen svarade för bra prestationer. Till 
slut ställdes man mot varandra i semifinalen, vilket garanterade ett lag i finalen. I finalen blev BP P02 
lag 2 för svåra, vi förlorade med uddamålet. Vi hade en riktigt trevlig helg i Djursholm. 
Påskcup i Botkyrka. Nivå svår. Vi hade ett lag anmält och det slutade med en fjärde plats. I semifinalen 
föll killarna mot AIK 1 med 2-4 och i bronsmatchen vann Älta med uddamålet. 
 
Aroscupen i Västerås. Vi hade två lag anmälda i denna breda cup, kvalitén på motståndet varierade 
kraftigt. Ena matchen så ställdes man mot exempelvis Djurgårdens lag 1 för att i nästa stöta på 
betydligt svagare motstånd. Ett av våra lag gick vidare till A-slutspel, väl där så åkte man ut i 16-
delsfinal. Det andra laget gick till B-slutspel, där förlorade man på straffar i 8-delsfinalen mot 
slutsegrarna av B-slutspelet. Vi hade riktigt kul i Västerås, även fast vi tyckte att cupen spretade rejält i 
kvalité på deltagande lag. 
 
Summergames i Sollentuna. En uppstartscup inför höstsäsongen med många anmälda lag. Vi hade två 
lag anmälda med olika nivåindelningar. Lag 1 med den högsta nivån nådde kvartsfinal i A-slutspelet, 
där blev Boo 1 för svåra.  
Lag 2 fick spela B-slutspel, man åkte ut tidigt. 
 
Sportsgear cup. Vår egna cup – vi hade tre lag anmälda, även här med olika nivåindelningar. 
Lag 1 med den högsta nivån slutade trea i cupen, man gjorde generellt sätt bra matcher även om det 
var svårt att tagga till extra i semifinalen mot Krusboda. Starkt dock att komma tillbaka och vinna 
bronsmatchen. 
Lag 2 åkte ut i 8-delsfinalen i A-slutspel mot Saltsjöbaden, man gjorde en bra insats överlag som 
bevisar en god bredd i vår trupp. 
Lag 3 förlorade samtliga matcher i gruppspelet och fick även respass direkt i B-slutspelet. Det man tar 
med sig efter cupen är den uppvisade glädjen alla spelare i truppen visar upp varje gång det är 
träning, match och cup. 
 
Veckan efter Sportsgear cup så hade vi två lag anmälda till Stockholmsmästerskapen – en cup 
arrangerad av Djurgården. Vi spelade i P 01 – lätt. Vi hade två jämna lag anmälda, det ena laget åkte ut 
direkt i gruppspelet och det andra laget vann hela cupen. Det blev en lång dag för killarna – men det 
var det värt! 
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Säsongen 2011 avslutades med ST Cupen. Där hade vi fyra lag anmälda till P 01 lätt. Vår målsättning 
var att två lag skulle överleva gruppspelet. Tre lag lyckades med detta. Ett av lagen nådda kvartsfinal, 
väl där blev Athletic P02 U för svåra och vann på straffar efter mkt dramatik. Övriga lag åkte ut i 
slutspelsgrupperna.  
 
Generellt sätt så upplevde vi att ST Cupen lätt hade en betydligt tuffare konkurrens 2011 jämfört med 
tidigare år. Detta känsla förstärktes ytterligare då vi hade två lag anmälda i P 01 svår, där såg vi att en 
del lag i princip hade samma uppställningar i P 01 svår som P 01 lätt – detta bör Tyresö FF åtgärda 
inför 2012. 
 
I ST Cupen svår var vår målsättningen att ett av lagen skulle överleva gruppspelet, så blev det. Man 
vann även sin slutspelsgrupp – men i kvartsfinalen blev Djurgården 1 för svåra. Efter en jämn match 
vann Djurgården med 2-0. 
 
Vi ser med stort tillförsikt fram mot 2012. Under upptakten av året så har vi fått en del inbjudningar 
från lag som vill att vi ska matcha deras och detta är såklart smickrande. Exempelvis så deltog vi med 
ett lag i en Hammarbycup i en uttalad svår cup under januari – där åkte vi hem med en bronspeng. 
 
Vår största målsättning inför 2012 är att spelarna på sina respektive nivåer ska fortsätta att utvecklas 
som fotbollsspelare & kamrater. Om vi lyckas med detta så kommer vi med stor sannolikhet även att få 
en hel del fina resultat. 

 

 
Verksamhetsberättelse P01 Krusboda 
Inför säsongen 2011 var vi 17 st spelare och har varit lika många under hela säsongen.  
 
Spelare: Denna grupp spelare är klasskompisar hela gänget och det är på gott och på ont när de lever 
så nära varandra varje dag. Vi hade inför säsongen en ganska stor nivåskillnad på spelarna men under 
året har många med lägre nivå utvecklats väldigt mycket och glappet blivit mindre. Kanske har inte de 
med hög nivå inte blivit tillfredsställda lika mycket som de behöver, men med bara 17 man i truppen 
och ett sanktanlag har vi inte haft så mycket att välja på. 
 
Därmed har vi gått ihop med Strand inför 2012 och bildat en trupp med ca 35 st spelare och 3 lag i 
sanktan i 2 medelgrupper och 1 svår grupp. På detta sätt är vi säkra på att alla spelare kommer att 
utvecklas mycket mer. Vi kan dela in spelarna på träningarna i olika grupper och träna upp dem på det 
som behöver förbättras.  
 
Ledare: Joakim Wessling, Thomas Engström, Tommy Marqvardsen har varit tränare och Anna 
Lanneborn lagledare. 
 
Vår målsättning inför säsongen var att bygga upp en lagkänsla, att hitta sina positioner och känna sig 
trygg där, att rulla boll med tålamod och inte alltid ha så bråttom att anfalla. 
Träning. 
Vi har tränat två gånger i veckan. 
S:t Erikscupen. 
Vi deltog i Sanktan med ett lag.   
P10:  Resultat: Vi slutade på 3:e plats i vår serie.   
 
Cupspel: 
Vi deltog 2011 i: Boys Spring Cup, Järfällacupen, 01-Cupen Ekerö, Roslagscupen, Österåkercupen, 
Sportsgear cup, Luciacupen, ST-Cupen 
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Detta med blandade resultat men största framgången var Sportsgear cup där vi tog oss ända till final 
där det dock blev förlust mot Hammarby med 4-1. 
Målen för kommande säsong 
I och med ihopslagningen med Strand så har vi inte satt upp ett färdigt mål utan den är under 
produktion. 
Organisation och framtidsutsikter 
Ny organisation 2012: 
Tränare: Joakim Wessling, Thomas Engström, Tommy Marqvardsen, Patrik Kallenvret, Petra Fors, Mats 
Bergkvist. 
Lagledare: Anna Lanneborn  
Kassör: Nina Nilsson 
Web: Jens Isaksson 
 
En positiv syn på år 2012, trots att vi bara tränat ihop med Strand sedan årsskiftet 2011/2012 så händer 
det otroligt mycket. Det är stor skillnad på kvalité, andan i laget och killarna verkar stormtrivas med 
denna ihopslagning.  

 
 
Verksamhetsberättelse P02 Bollmora  
Inför säsongen 2011 hade vi ca 30 spelare och 6-7 ledare.  
 
Spelare: Ca hälften av spelarna har varit med sedan Tyresö FFs bollskola. 25 % har varit med ca 2 år 
och 25 % har tillkommit senast året. Spelarna är på olika nivå med sin fotbollskompetens. Vissa är 
väldigt duktiga med bollen och har bra rörelse på plan samt god spelförståelse. De flesta ligger på en 
mellannivå och hänger med på ett bra sätt. En mindre grupp har svårigheter med bollmottagning, 
skott och att passa boll ordentligt med en bredsida. 
För att hålla bra och utvecklande träningar har vi övat mycket i stationer med mindre grupper av 
spelare. Ett bekymmer med detta är att det ställer krav på många tränare till träningarna. 
 
Ledare: Fredrik Hedman var huvudansvarig för vår grupp. Tränare under året: Pelle Andersson, Niclas 
Asada, Johan Lenander, Håkan Nyström, Fredrik Hedman, Stefan Bittermann, Panos Bardosan. Vi har 
också ibland fått tränarhjälp av Krippa Jorhem. 
Lagledare för Bollmora Gul: Håkan Nyström, Niclas Asada. Lagledare för Bollmora Röd: Pelle 
Andersson, Johan Lenander och Fredrik Hedman. Lagledare Bollmora Gul: Rullande föräldraansvar. 
Tyvärr tappade vi flera tränare under året. Efter sommaren 2011 valde Stefan Bittermann att sluta som 
ledare. I slutet av året hoppade även Niclas Asada och Panos Bardosan av som ledare.  
 
Vår målsättning inför säsongen var att våra spelare ska ha kul med fotbollen och känna god 
gemenskap i gruppen och samtidigt fortsätta att utvecklas som fotbollsspelare. 
Träning. 
Vi har kört två entimmesträningar per vecka. Matchträning på Bergfotens grusplan och teknikträning 
på Tyresövallen.  
 
S:t Erikscupen. 
Vi spelade med tre lag till S:t Erikscupen. Bollmora Gul, Bollmora Röd och Bollmora Vit. Tyvärr saknades 
det lagledare till Bollmora Vit varför ansvaret fick rulla runt bland spelarna i laget. 
 
Cupspel: 
April 2011 - AIK-Vasalunds vårcup, vi deltog med ett lag. Det gick bra för oss och vi vann de flesta av 
våra matcher. 
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Oktober 2011 - Sportsgear cup, vi deltog med två lag. Bollmora Röd gick till bronsmatchen i A-
gruppen. Bollmora Gul kom till B-gruppen men där det gick inte lika bra. 
 
Under året har vi även spelat ett par interna cupmatcher mot Tyresö Strand. Dessa matcher är enkla att 
ordna till och gav oss mycket spännande utmaningar. Vi hävdade oss mycket bra mot Tyresö Strand. 
 
ST-cupen 
Vi deltog med två lag. Båda lagen mötte bra motstånd. Ett lag spelade i P02 lätt och det andra i P02 
svår. Vårt lätta lag spelade tre oavgjorda matcher. Tyvärr räckte det inte till för att gå vidare till final. 
Vårt svår-lag förlorade sina tre matcher och åkte ut.  
Våra förutsättningar att träna inför inomhuscupen var dåliga. Vi hade endast tillgång till träning i 
Njupkärrskolans små gymnastiksalar.  
 
Målen för kommande säsong 
Den individuella utvecklingen ska följas upp närmare vad gäller bollteknik, passningar och positioner 
på plan. Vårt mål för kommande säsong är att lyckas öka fokus och engagemang på fotbollen. Detta 
för att kunna erbjuda spelarna bra träningsmöjligheter så att de utvecklas och känner stimulans. Det 
kommer att innebära tydligare planering vad gäller innehåll på träningar, mycket grundteknik. 
Träningstiden utomhus kommer att utökas till 1,5 timme, två träningar per vecka.  
Vårt mål är att stärka vår gruppkassa så att vi kan ordna roliga aktiviteter för spelarna och arrangera ett 
träningsläger. Ambitionen är att delta i ett par olika cuper för att det är roligt för spelarna och spelarna 
får cup-erfarenhet. Vi ska spela med två lag i St Erikscupen. Båda lagen spelar i mellanserien. 
 
Organisation och framtidsutsikter 
Gruppledare: Fredrik Hedman 
Tränare: Pelle Andersson, Hans Thunvall, Håkan Nyström, Fredrik Hedman, Johan Lenander 
Träningsmentor: Janne Eriksson. 
Kassör: Dragana Jorhem 
Hemsida: Freddy Söderlund 
Vår ledarorganisation är väsentlig för att gruppen ska erbjuda bra verksamhet för våra spelare. Därför 
är det väldigt värdefullt att vi har kontinuitet bland våra ledare. Stort tack till ledare som fortsätter sitt 
starka engagemang för P02 Bollmoras spelare. Då vi tappade tränare under 2011 känns det extra bra 
att Hans Thunvall engagerat sig som tränare för vår grupp. Hans Thunvall har goda kunskaper om 
fotboll och som ledare. Vidare har Janne Eriksson erbjudit sig att stötta vår grupp som mentor. Han har 
både erfarenhet från fotboll på elitnivå och dokumenterade ledarkunskaper. Inriktningen på våra 
träningar styrs upp och dokumenteras. Fokus kommer vara individuell utveckling och inte 
nödvändigtvis att vinna matcher utan mer att vara bekväma med bollen och spela bollen inom laget. Vi 
är väldigt hoppfulla om att vi under året kommer se goda resultat på plan vad gäller vårt fotbollspel. 
 
Stort tack till våra tappra spelare och lycka till med årets säsong! 
Ledarna för P02 Bollmora 
 
 

Verksamhetsberättelse P02 Krusboda  
Laget: Ett sent ledaravhopp gjorde att vi började träna sent, veckan innan  
S:t Erikscupen startade. Vi har haft 14 spelare under säsongen och väldigt bra träningsnärvaro. 
 
Ledare: Vi har haft en huvudtränare och en tränare som har hjälpt till på träningar och ibland gjort 
inhopp som ansvarig tränare. Vi fick också en ny lagledare till denna säsong. 
 
Säsongen 2011: Målet denna säsong var att få ihop truppen och ökad förståelse för spelet. 
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Träningar: Vi har tränat två dagar i veckan på Tyresövallen. Närvaron på träningarna har som sagt 
varit väldigt bra under hela säsongen. 
 
Seriespel 2011: Vi ställde bara upp med ett lag i S:t Erikscupen och vi vann ca 50% av matcherna. Vi 
valde efter att ha frågat föräldrarna att spela med alla spelare som ville till varje match. Det visade sig 
att det blev lite mycket spelare till matcherna och inte så mycket speltid. Detta ska ändras till nästa 
säsong. 
 
Deltagande i cuper: Vi spelade Camfil cupen i Trosa i mitten juni. Där vann vi alla matcher. Vi spelade 
naturligtvis också Sportsgear cup i oktober. Där spelade vi 7-manna för första gången och det gick 
inget vidare. Det blir att kämpa hårt för att klara 7-manna inför nästa säsong. I ST cupen deltog vi med 
1 lag i P9 lätt, tyvärr så gick vi inte vidare till slutspel. 
 
Säsongen 2012: Målen för nästa säsong är att utveckla spelarna i sitt fotbollsspel och även få 
förståelse för 7-mannaspelet. Vi kommer att delta med 1 lag i S:t Erikscupen i P10 medel. 
 
Organisation och framtidsutsikter: 
Idag har vi 14 spelare och en tränare och en lagledare. Vi jobbar vidare på att klara av  
7-mannaspel och ha kul. 
 
 

Verksamhetsberättelse P02 Slottet  
Vi startade säsongen 2011 med att ta namnet P02 Slottet från att ha tillhört ”familjen” P02 Strand. 
Anledningen till det var att vi ville stärka lagtillhörigheten i vår träningsgrupp. Samt att det blev viss 
förvirring med alla strandlag och att vi ville se till att få jämnt fördelade träningstider i relation till hur 
många grabbar det finns i respektive grupp. 
 
Spelartruppen: 
Truppen har under säsongen legat på 24 spelare, uppdelat på 3 lag. Vi tappade 1 spelare från 2010 
men fick snabbt tillökning med 1 ny, så truppen blev intakt. Vi försökte dela in gruppen i 3 så jämna 
lag som möjligt och lyckades ganska bra. Utvecklingen hos spelarna har gått framåt och de kämpar på 
efter varje individs egen kapacitet.  
 
Ledartruppen: 
Tränarteamet bestod under säsongen av Thomas Lagerfeldt, Knut Engqvist, Hans Christopher och 
Tommy Blidborg. Vi tog även hjälp av några ”sidekicks” till matcherna - Micke Falk, Jens Lidman och 
Henrik Ström. Lagledarrollens olika sysslor delade vi på inom teamet. 
 
Målsättning: 
Vår målsättning har varit att behålla så många killar som möjligt och att uppmuntra de till att behålla 
fotbollsintresset och bygga ett skönt kamratgäng. Spelmässiga mål har varit att fostra tekniska och 
passningsskickliga lagspelare, vilket vi lagt stort fokus på under säsongen. Resultatmässiga mål hade vi 
inga egentligen, mer än att försöka spela som vi tränat – och att ha KUL! 
 
Träning: 
Vi har tränat 2 ggr i veckan på Tyresö skolas konstgräsplan. 
 
S:t Erikscupen: 
Vi deltog med 3 lag, Slottet Grön, Röd och Vit. Beslutet att ställa upp med 3 lag gjorde att vi fick ”låna” 
spelare mellan lagen vid sjukdom mm. vilket resulterade i att ALLA fick mycket matchtid och vi undvek 
att sitta med 5-6 avbytare vid varje match. 
 
Andra cuper: 
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Sportsgear Cup – 1 lag och vinst i B-finalen. 
Opel Center Cup – 1 lag och förlust i 2:a matchen i B-slutspelet. 
Indoor Trophy Cup – 2 lag, med inlån från våra kollegor i Strand – lysande spel, dock ej resultat/tabell. 
ST-Cupen – 1 lag i grupp Svår där tyvärr kostymen blev lite för stor, men det var kul! 
 
Övrigt: 
ST-Cupen är ett grymt arrangemang, med grym fotboll, skön stämning o s v, dock har medaljen en 
baksida.  
I en träningsgrupp på 20-24 spelare, där över hälften reser bort under julledigheten, är det i stort sett 
omöjligt att bemanna det funktionärsschema som vi blir ”tilldelade”. Vi ledare som var hemma fick ta 
12 timmarspass för att lösa uppgiften + den tid vi lade på matcherna, ohållbart speciellt om passen 
ligger mitt i en arbetsvecka! Hänsyn borde tas till hur stora grupperna är och ett rimligt upplägg är att 
vi delar på uppgiften i framtiden med kollegorna i Strand. 
 
Mål för kommande säsong: 
Vi startar säsongen med spel i Handelsbanken Globen Cup i månadsskiftet mars-april på Enskede IP, så 
vi står laddade inför S:t Erikscupen där vi ställer upp med 2 lag i grupp Medel. 
 
Organisation och framtidsutsikter: 
Vi har tappat en ledare (Hans Christopher) och fyllt på med 2 nya friska krafter i Jens Lidman och 
Henrik Ström. Teamet består således av tränarna Thomas Lagerfeldt, Jens Lidman och Tommy 
Blidborg. Lagledarrollen axlas av Henrik Ström. Spelartruppen är vid skrivandets stund 22 killar men 
kan bli fler. 
Tommy Blidborg 
TFF P02 Slottet 
 
 

Verksamhetsberättelse P02 Strand  
Under säsongen 2011 har P02 Strand tre lag som tränat tillsammans.  
 
Spelare: Vi har en ganska homogen grupp killar, där de flesta har varit med sedan fotbollsskolan. På 
träningarna, vår, sommar och höst kommer troget mellan 20 till 30 spelare. Under vintern delar bland 
annat ishockey, innebandy och handboll på träningstiden. 
 
Ledare: Många ledare och tränare knutna till spelargruppen: Stefan, Jimi, John, Mats, Niklas, Johan, 
Lasse och Jens. 
 
Vår målsättning är att så många som möjligt av killarna ska tycka att fotboll är kul och utvecklande, 
både på match och träning.   
Träning. 
Vid snöfritt väder har vi tränat en gång i veckan vid Tyresö skola. Under snösäsongen har det varit lite 
olika upplägg, några har spelat fotboll i Brevikshallen, några byter fotboll mot annan aktivitet och 
några väljer att vila helt från fotbollen. 
S:t Erikscupen. 
Vi deltog i Sanktan med tre lag. 
 
Sista året med 5-mannalag. Alltid kul, nästan alltid bra humör, både vid vinster och eventuella förluster. 
 
Övrigt cupspel: 
Deltog i ST-cupen med fyra lag, varav ett i den svårare gruppen. 
Sportsgear cup på hösten. 
Två egna interna cuper mot andra Tyresölag. 
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Målen för kommande säsong 
Att få lagen att fungera lika bra på 7-mannaplan som på 5-mannaplan. 
Att delta i någon cup utanför Tyresö  
Organisation och framtidsutsikter 
En fungerande organisation kring Strandlagen. 
 
Verksamhetsberättelse 2011 P03 Bollmora  
 
Truppen bestod under 2011 av 22 spelare och minskades till 18 st efter vinterlovet. 
 
Ledarna: Patrik Nerén, Magnus Esplund, Mats Eklind, Christer och Jean-Claude Sirvani.  
 
Det stora målet var att spela ihop truppen så de skulle lära känna varandra och kunna genomföra sin 
första säsong i S:t Erikscupen.  
 
Träningarna var varierande på alla sätt med mycket bollkontrollövningar samt passningar.  
 
Seriespelet med 5-mannafotboll i Sanktan genomfördes med gott resultat.  
 
Cuper: Ältacupen, Rookiecupen och Sportsgear cup. Inför säsongen hade vi en vänskapsdag där vi 
bjöd in fem lag inom stockholmområdet.   
 
Kommande säsong gäller det att utveckla spelarna ännu mer samt fokusera på deras individuella 
talanger.  
 
Organisation: Patrik Nerén, Magnus Esplund, Mats Eklind, Christer och Jean-Claude Sirvani. Vi ser ljust 
på framtiden och ser med stor tillförsikt fram emot 2012 års säsong.  
 
 

Verksamhetsberättelse P03 Fårdala  
Säsongen 2011 startades upp som ett Strand/Fårdala-lag med tränare från båda områdena och runt 60 
spelare. Under sommaren tog Fårdalas tränare beslut om att dela laget till ett Strand- och ett Fårdala-
lag med egna träningar och matcher. Beslutet grundade sig på att träningsmöjligheterna för 60 spelare 
vid samma tillfälle inte fungerade. Det fanns inga möjligheter till att se individen och ge dem den 
träning de hade behov av. Fårdalas möjligheter till nya egna träningstider var begränsade och Tyresö 
FF erbjöd sämsta tider för träning. Fårdala tog beslut om att träna på vallen 16:30-17:30 och förlägga 
den andra träningen på en grusyta i Öringeområdet.  
 
Truppen: Säsongen HT 2011 var det 18 spelare i truppen med stora skillnader i fotbollskunnande. 
Målet var att kunna dela in dem i mindre grupper under träning så att de får träna efter sina behov. 17 
av spelarna går i samma klass i Fårdala, en spelare kom ny från Stimmet skola under sommaren, 
inflyttad från Island.    
 
Ledare: 5 tränare som även har lagledarrollen. 1 förälder som föräldragrupp och ansvarar för 
lagkassan.  
 
Träning. 
2 träningar i veckan under säsongen 
1 träning inomhus under vintern 
 
S:t Erikscupen. 
Vi deltog i Sanktan med 2 lag. Blandade insatser men många mål gjorda framåt. Ett flertal spelare fick 
dubblera i matcher eftersom truppen är liten men det har under detta år inte setts som ett problem.  
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Cupspel: 
Rookie cup – 2 lag anmälda 
Sportsgear cup – 2 lag anmälda 
ST-cupen – 2 lag anmälda 
Målsättning för kommande säsong 2012: 
Att behålla alla spelarna i truppen eller få en större trupp. Utveckla dem fotbollsmässigt. Få dem att ha 
en lagkänsla där alla kämpar för laget. Ha fokus på teknik och rörelse under träningarna men även 
teori.  
Ha en individualiserad träning under passen så att de får träna på det som de behöver. Minst en cup 
eller träningsläger under sommaren.   
Organisation och framtidsutsikter 
5 tränare och idag 16 spelare (två spelare har valt att sluta under vintern). 2 lag anmälda för Sanktan 
säsongen 2012, endast 16 spelare i truppen vilket kan göra det svårt att få ihop lag till matcherna. 
Tränarna kommer ha en diskussion om hur detta ska lösas. Ett alternativ är att endast ha ett lag i 
Sanktan men detta ger spelartruppen för lite matcher och de behöver matcherna för att utvecklas.   
 

 
Verksamhetsberättelse P03 Krusboda  
Spelare: Vi startade året med 20 stycken killar i Tyresö Krusboda P03. När Sanktan drog igång fick vi 
ett tillskott på 4 stycken killar och blev då 24 stycken. Lite för många för två lag i Sanktan, men det 
visste vi tyvärr inte när vi anmälde lagen. När året slutade var vi 21 killar i ”truppen”.  Som alla andra 
lag så är spridningen väldigt stor. Några har inte spelat fotboll tidigare medan vissa i princip föddes 
med en boll vid fötterna. Det är ett oerhört glatt och roligt gäng som har en väldigt bra 
sammanhållning. Träningsnärvaron är väldigt bra vilket tyder på att de tycker att fotboll är något av 
det roligaste man kan hålla på med. 
  
Ledare: Vi är fyra tränare (Martin, Peter, Stefan och Tommy) och en lagledare (Linda). Vi har inte haft 
någon tydlig huvudtränare utan mer haft ansvar för olika träningsdagar, där varje tränare har ansvarat 
för var sin ”matchgrupp” som vi har haft olika kombinationer till våra matcher. 
  
Vår målsättning inför säsongen var att alla ska vara med. Alla ska spela lika många matcher och 
cuper. Spelarna skulle lära sig de grundläggande kunskaperna för att spela fotboll. Hur spelar man som 
målvakt, back, mittfältare och forward. På träningarna ska varje kille få så många ”bolltouch” som 
möjligt och alla killar ska bli sedda. Vi har en hög ambition om hur man uppträder som en schysst 
kompis.      
Träning. 
Vi har tränat två ggr i veckan. 
S:t Erikscupen. 
Vi deltog i Sanktan med två lag. Lagen formerades utifrån fyra grupper med 6 killar i respektive grupp 
där alla grupper hade en tränare. Dessa kombinerades med ett 4-5 matchers schema. Vi tror att 
killarna tyckte att detta var roligt och de visade bra sammanhållning, bra kämparanda och fint spel. 
Cupspel: 
20110305 Kamratcupen, Haninge  
Vi deltog med ett lag med många spelare. Vi spelade tre matcher och vi var väldig nöjda med cupen. 
Trots att speltiden blev väldigt kort i respektive match så var killarnas kommentar ”ja, men vi fick ju 
spela tillsammans hela gänget”. 
 
2011 4/9 PwC-cup, Huddinge  
Efter erfarenheten från Kamratcupen så anmälde vi två lag. Vi fick inte ihop tillräckligt med killar så vi 
fick lite hjälp av Fårdala och Strand. Kommentaren efter denna cup var -”Vad roligt att få spela så 
mycket under en dag”. 
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2011 2/9 Santiscupen, Älvsjö  
Vi deltog med två lag i ett regnigt Älvsjö. Vi fick spela mot lag som vi inte har mött tidigare vilket var 
roligt. Som vanligt spelade killarna jättebra och då brukar humöret vara gott också. Även fast det 
regnande hela tiden. 
 
2011 10/9 Sportsgear cup, Tyresö 
Vi deltog med två lag på vår hemma-arena. Nästan alla killar var med på cupen och det var bra 
uppbackning från föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar. Härligt att se. Vi hoppas att det blir en 
liknande cup nästa år då killarna ser fram emot att få spela 7-mannafotboll. 
 
2011 10/15 Rookiecupen, Tyresö . 
Lite nostalgi att för sista året få spela Rookiecupen, som var vår första cup vi ställde upp i. Två anmälda 
lag med i princip alla killar i ”truppen” var med. Nästan lika bra stöttning från föräldrar, syskon och 
mor- och farföräldrar som i Sportsgear cup.  
 
2011 12/28 ST-cupen, Tyresö 
Som vanligt deltog vi med två stycken lag och alla kämpade och spelade riktigt fin fotboll. Det var 
roligt att se hur mycket killarna och laget har utvecklats denna säsong. 
 
Målen för kommande säsong 
 

Vi ska: 

• delta med två lag i Sanktan 

• genomföra två stycken ”träningsläger” 

• vara med på en cup där vi ska sova över 

• genomföra två träningar i veckan 

• om möjlighet finns, spela någon 7-mannacup 

• sist men inte minst få killarna att tycka att det här med fotboll är bland det roligaste 

som finns och utveckla dem både som fotbollskille och en schysst kompis.   

 
Organisation och framtidsutsikter 
Vi kommer att ha samma organisation med tränare, lagledare, kassör och webbansvarig. Våra 
framtidsutsikter är väldigt bra då vi är ett bra ledargäng, har väldigt bra föräldrar och vi har ett 
fantastiskt killgäng. Grunden är väldigt stabil ☺ 
 
 
 

Verksamhetsberättelse P04 Centrum 
Våren 2011 började vi vår resa som tränare för ett stort gäng pojkar födda 2004. Till en början var vi 
fyra tränare men under året som gick droppade två av och idag är det jag (Weronica) och Eddie som 
tillsammans tränar pojkarna. 
 
Vi började med ett ganska stort gäng, 35- 40 stycken pojkar som vi tränade ute på vallen under våren 
och sommaren. I slutet av sommaren deltog vi med 3 lag i Rookie Cupen. Killarna spelade bra och 
vann i snitt cirka hälften av matcherna totalt sett över gruppen som helhet.   
 
Vi har tränat inomhus två gånger i veckan under hösten och vintern. Under samma tidpunkt har även 
truppen halverats och idag har vi ca 15-20 stycken pojkar i P04 Centrum.   
 
Vi deltog med hela tre lag i årets upplaga av ST-Cupen där vi med första laget inledde starkt och 
gjorde en med beröm godkänd Cup. Våra resterande lag lyckades tyvärr inte lika bra men en bra 
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erfarenhet som hjälpte oss att planera och utveckla våra träningar eftersom vi tydligt lärde oss vad vi 
behövde arbeta vidare med under inomhussäsongen. 
 
Under inomhussäsongen har vi fokuserat på att utveckla bollkänslan genom att låta pojkarna driva 
bollen åt olika håll och på mindre och större ytor. Vi har även lärt ut olika typer av finter som; 
Passningsfint, skottfint, överstegsfint, Cruyff-fint och andra finter. Detta har pojkarna tagit till sig och 
utvecklingen av finter går framåt i synnerhet för de killar som är flitiga och kommer kontinuerligt till 
träningarna. 
 
Vidare har vi jobbat hårt med olika typer av passningsövningar med vändning, två och två mitt emot 
varandra, tre om 1 boll där en står i mitten och tar emot pass och vänder sig till kompisen på motsatt 
sida etc. Vi har försökt trycka på vikten av att grabbarna tittar upp och letar efter sin kompis, passar 
med bredsida och tar emot samt  jobbar framåt och driver bollen framför sig för att sedan avsluta med 
skott i mål. Vi har även jobbat med smålagspel 3 mot 3 med anfall och passiva försvarspelare. 
Bollkänslan och bollkontroll. 
 
I tillägg till detta arbetar vi med positioner, förmedlat styrkan av att använda sig av hela planen,  att de 
ska undvika att gröta ihop sig, alla på bollen osv.  
 
Vi kommer fokusera på positioner, passningsövningar, bollkontroll och köra en hel del smålagspel. 
Fysisk träning nästan alltid med bollen för att införliva tekniken. Vi kommer att försöka köra olika 
övningar varje vecka och upprepningar av övningarna för att de ska börja sjunka och att alltid ha i 
åtanke den tekniska delen på den fysiska. Vi kommer även att markera betydelsen av hur viktigt det är 
att ha rolig på spelplanen utan tryck och att låta fantasin flöda och skapa bra spel. Detta är vårt fokus 
under kommande termin. Målsättningen är att pojkarna ska fortsätta utveckla dessa delar och bli 
säkrare med bollen, få en bättre känsla i passningarna och arbeta som ett lag, ett starkt lag där alla är 
viktiga och att vi tillsammans känner glädje och har kul!  
 
Vi har introducerat kondition med hjälp av en rolig och stimulerande bana i inomhussalen samt arbetat 
med fysträning i form av sit-ups, upphopp och armhävningar. 
 
Vi avslutar alltid våra träningar med match eftersom pojkarna brinner för detta och tycker det är så 
roligt. 
 
Under våren har vi i skrivande stund anmält oss till en cup, PWC-Cupen i slutet av mars men planerar 
att delta i åtminstone 2-3 stycken till. 
 
På ledarsidan har vi Weronica Lium och Eddie León.  
 
 

Verksamhetsberättelse P04 Krusboda  
Säsongen 2011 genomfördes med 4 ledare och ca 20 duktiga entusiastiska spelare. 
 
Spelare: En grupp med spelare på mycket olika nivå. En stor spridning på gruppen i kvalitet har gjort 
det utmanande att hitta jämna lag på träning och entusiasmera alla killar.  
Målsättningen är alltid att ha kul, vara schyssta mot varandra, ge mycket beröm och få alla att dra åt 
samma håll. Sammanhållningen har varit toppen både på träning och på de turneringar vi har deltagit i 
då vi har delat in killarna i så jämna lag som möjligt. 
 
Ledare: Andreas Månsson och Olivier Rod startade som huvudansvariga tränare. Senare under 
säsongen har Patrik Eriksson och Andreas Arvidson anslutit till tränarstaben vilket gjort att vi aldrig 
varit färre än två tränare vid något tillfälle.  
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Vår målsättning inför säsongen har varit att ha kul på träningarna, fokusera på passningsspel och att 
berömma och stötta varandra. Få killarna att lära sig grunderna i sporten och börja tänka fotboll så 
smått. 
Träning. 
Vi har tränat en gång i veckan under säsongen. Innesäsongen planerar vi att avsluta med en 
miniturnering mot ett annat P04-lag från Tyresö. 
 
Cupspel: 
Rookiecupen 
Vi deltog med två lag i Rookiecupen på Tyresövallen. Vi mötte tufft motstånd men gjorde bra ifrån oss. 
Vi insåg vikten av att skola in bra målvakter, även om alla måste få prova på förstås. 
 
ST Cupen Vi deltog med två jämna lag som båda gjorde mycket bra ifrån sig inför stolta ledare och 
föräldrar. 
 
Vi tittar nu aktivt på att hitta en uteturnering under våren för att förbereda killarna på utesäsongen 
 
Målen för kommande säsong 
Fortsätta ha kul, se till att alla trivs och fortsätter spela oavsett förutsättningar. Fokusera på grunderna i 
fotboll såsom passningsspel, fair play, laganda och att berömma varandra oavsett talang.  
Organisation och framtidsutsikter 
Ledarstab på 4 personer men än så länge utan kassör, vilket är en roll som vi vill lägga utanför 
ledarstaben.  
Vi hoppas att behålla de ca 20 killar som spelar i laget, risken finns att vi blir färre och då måste vi 
eventuellt försöka slå oss ihop med något annat Tyresölag. Utmaningen blir att behålla och utveckla 
de killar som ligger långt fram i utvecklingen. 
 
”Upp och nicka sockerdricka, korv med bröd, - TYRESÖ!” 
 
/Andreas, Andreas, Olivier, Patrik 
 
 

Verksamhetsberättelse P04 Strand  
Säsongen 2011 har framför allt inneburit sista året i fotbollsskolan och att vi lagt grunden för P04 
Strands fortsatta fotbollsutbildning. Totalt har ett 60-tal killar deltagit under säsongen. Antalet 
deltagare per pass har varierat från som minst 25 till som mest drygt 40. Vi har delat upp killarna i 3-4 
grupper beroende på hur många vi haft att aktivera vid respektive tillfälle och hur många ledare vi 
hade tillgång till. I början av säsongen var vi fem föräldrar som agerade tränare men allteftersom tiden 
gått har fler intresserade anslutit. Fotbollskolan avslutades med Rockiecupen. Efter fotbollskolan och 
Rockiecupen fortsatte vi att träna lördagar med en stor del av killarna till oktober månads utgång. 
Därefter krockade utomhusträningarna med innebandy, hockey, handboll, pingis mm. En liten tapper 
skara fortsatte dock träna ända fram till 10 december. Vi har kört inomhus två timmar per vecka från 
mitten av november med uppehåll över jul- och nyår. Året avslutades med ST Cupen. Inför 
lagverksamhetens start har vi haft ett föräldramöte där 21 barn var representerade med varsin förälder.  
 
Spelare: Vi har arbetat med en grupp killar på väldigt olika nivå – från relativt ointresserade killar som 
föräldrarna lämnat av för en timmes barnpassning till väldigt fokuserade killar som redan nu vet att de 
”ska bli en ny Zlatan”. En stor spridning i engagemang, intresse och fotbollskunskap inneburit stora 
utmaningar vad gäller att entusiasmera alla killar.  
 
Ledare: Vid inledningen av fotbollsskolan ledde Alexander Stojcevski, Anders Bäckström, Caroline 
Ljungstedt, Pehr Dunger och Per Högberg träningarna. Under säsongen har Margareta (Greta) 
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Eriksson, Pia Molldén och Pelle Ewald tillkommit som tränare. Efter föräldramötet har Monika Gidlund 
tagit på sig rollen som lagledare och Dick Johansson rollen som kassör.  
 
Tränarna har varierad erfarenhetsbakgrund. Vi är flera som deltagit i Sv FF:s grundläggande 
tränarutbildningar och de Coerver coaching-utbildningar som TFF arrangerat. Vi har också tränare som 
har utbildning från andra sporter såsom innebandy och tennis. Egna erfarenheter som spelare varierar 
från obefintlig till allsvenskan, ungdomslandslag och nationella fotbollsgymnasium. Dessutom har vi 
ledare med väldigt nära familjerelationer till spelare i allsvenskan, utländska proffsligor och svenska 
landslaget… 
 
Vår målsättning med verksamheten diskuterades vid föräldramötet i november.  
 
Utgångspunkten är att: 

• Alla som vill och ställer upp på TFFs värderingar får vara med – det gäller både spelare och 

ledare 

• Jämfört med många andra lag i Stockholmsregionen har vi i Tyresö fantastiska förutsättningar 

för att bedriva fotbollsutbildning 

• Vi vill ha hög kvalitet på träningarna (vilket bl a kräver disciplin och knutna skor) 

• Vi vill att så många killar som möjligt ska vara med på vår fotbollsresa så länge som möjligt 

• Det är viktigare att ha kul än att vinna men det är roligare att vinna än att förlora! 

• Fotboll är en lagsport vilket betyder att den som väljer att vara med bör känna ett åtagande 

att ställa upp på alla aktiviteter för en säsong i taget 

 
På förslag från ledargruppen beslutade föräldramötet att ambitionen ska vara att: 

• Kombinera funktionell teknik med att bygga ett lag med välutbildade fotbollskillar som älskar 

att spela fotboll 

• Vi ska träna bollkänsla, passning/skott samt smålagsspel 

• Övningar ska motsvara utdrag från matchsituationer 

• Träningen ska innehålla så mycket tävlingsinslag som möjligt 

 
Vi ska också erbjuda träning efter utvecklingsnivå  
 
Träning 
Fotbollsskolan har bedrivits en gång i veckan under säsongen utifrån program som TFFs kansli 
förberett till varje träningstillfälle. Vi har därefter fortsatt träna en gång per vecka under hösten. Under 
inomhussäsongen har vi tränar två timmar per vecka. Vi har lagt upp träningspassen i tre delar där vi 
inlett med uppvärmning följt av ett temaavsnitt. Vi har inspirerats mycket av ”Coerver coaching”-
konceptet och både uppvärmningen och temaavsnitten har fokuserat på funktionell teknik. Varje 
träningspass har avslutats med olika former av spel.  
 
Cupspel 
Rookiecupen 
Vi deltog med 39 killar indelade i fyra lag med två ledare per lag. Alla hade jättekul och trots tufft 
motstånd så presterade vi på topp. 
 
ST Cupen 
Vi missade dessvärre att anmäla oss till ST Cupen men deltog till slut med ett lag i P03-klassen där det 
fanns en plats över. Vi hade kul och spelade jämnt med flera av de 03-lag vi mötte. Anmälningsmissen 
uppmärksammade oss på att vi måste ha en tydligare organisation inför kommande säsong.  
 



27 

 

Målen för kommande säsong 
Målsättningen för 2012 beslutade vi om på föräldramötet i november och den framgår ovan. Vi har en 
ambitiös säsongsplanering för säsongen 2012 som förutsätter att vi får möjlighet att erbjuda våra killar 
två träningspass och en match per vecka. Vi kommer också att uppmuntra föräldrarna att låta sina 
killar delta vid TFFs dagkollo i juni och den av TFF anordnade landslagets fotbollsskola i augusti.  
Det är svårt att bedöma hur många killar som kommer att fortsätta spela fotboll 2012 efter att 
fotbollskolan övergår i lagverksamhet. Vi har hur som helst utgått från att vi kommer att ha ca 40 killar 
aktiva under säsongen 2012 och för att alla ska få spela match varje vecka har vi anmält fem lag till S:t 
Erikscupen. Vi tror att det är bra att inte vara fler än 8-9 spelare per match för att alla ska hinna spela 
men samtidigt som det ska finnas några avbytare. Vi har räknat med att ha två ledare på varje match - 
en som coachar och en som håller koll på byten.  
För att förbereda oss för S:t Erikscupen har vi anmält två lag till IFK Haninges Kamratcupen på 
sportlovet, två lag till PwC Cup i Huddinge i månadsskiftet mars/april och två lag till 
AIK/Vasalunds vårcup 14 april.  
 
När det gäller lagindelningar är vår utgångspunkt att alla barn ska lära känna varandra och att det inte 
ska bli någon skol- eller klassindelning. Vid föräldramötet instämde alla föräldrar i att det är bra att 
blanda killar från olika skolor och klasser men att det är viktigt att upplägget ska fungera för tränarna 
också (det går inte att ta ut helt nya lag inför varje match). Vår plan är att dela in killarna i 10 grupper 
om 4 - 5 barn och sedan para ihop dessa smågrupper till 5 lag enligt ett i förväg bestämt schema (den 
egna lilla gruppen är då ”fast” och barnen kan känna sig trygga med kompisarna i den). Ett medskick 
från föräldragruppen har också varit att det är viktigt att barnen förstår att det är ledarna som 
bestämmer lagindelningen. 
 
Organisation och framtidsutsikter 
Vi har åtta tränare, en lagledare och en kassör. Inför 2012 har vi organiserat oss så att vi har tre 
”huvudtränare” och fem ”assisterande tränare”. Huvudtränare utgörs av delat ledarskap mellan 
Alexander, Anders och Pehr. Huvudtränarna ansvarar för det sportsliga innehållet på och vid sidan av 
planen - delegerar till assisterande tränare vad och när saker och ting ska ske. Huvudtränarna träffas 
på plats innan varje träning för att prata ihop sig om alla detaljer på passet så alla träningspass blir så 
effektiva som möjligt. Under denna planering är även alla assisterande tränare med. Huvudtränarna 
ansvarar för att lagledaren inför match kan meddela ett lag i tid till spelare och föräldrar. Assisterande 
tränare hjälper till med allt möjligt där man själv känner att man kan bidra – från att knyta skor på de 
som ännu inte kan till att självständigt hålla i övningar som beslutats av huvudtränarna.  
 
Lagledarens uppgift är att sköta all administration (t.ex. registrera närvaro i ”MyClub”), ansvara för en 
hemsida för laget, ansvara för information till spelare och föräldrar (t ex info om när det är träning och 
kallelse till match), vara kontaktperson för S:t Erikscupen, vara delaktig i planeringen för matcher, cuper 
och ev träningsläger, arrangera deltagande i ev andra cuper, spelardräkter och annat material.  
Kassören ansvarar för hanteringen av lagkassan. 
 

Verksamhetsberättelse Damlaget 
Storlek på truppen och förändringar i truppen under säsongen 
Tyresö FF gick in i seriespelet med en trupp som av media sågs som främsta utmanare till LdB om SM-
guldet. Efter serieledning efter 5 omgångar fick Tyresö skador på Elaine, Kirsten van de Ven och Josefin 
Öqvist. Dessa skador bidrog kraftigt till att laget under maj månad endast tog en av tolv poäng och 
tappade iväg LdB FC till en 11 poängsledning.  
 
Från och med sista matchen innan sommaruppehållet och fram till de två sista matcherna tog Tyresö 
39 av 45 poäng vilket tog laget upp i en historisk serieledning. I näst sista matchen förlorade Tyresö 
mot KIF Örebro på matchens sista spark då KIF gjorde 1-0 målet. Tyvärr följdes förlusten upp med 
ytterligare en förlust inför över 3 000 personer mot Göteborg. En förlust som innebar bronsmedalj 
samt att spel i Champions League rann oss ur händerna.  
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Ledarna 
Stefan Fredriksson var ny huvudtränare och gjorde dessutom debut inom damfotbollen. Stefan lärde 
sig mycket om just damfotboll under vårsäsongen och kombinerat med lång erfarenhet av elitfotboll i 
Hammarby och Syrianska på herrsidan blev kombinationen perfekt. Ny assisterande tränare var Leif 
Edeborg som tidigare kampats med Tyresö FF i Norrettan då Tyresö FF spelade i Norrettan.  
 
Målen för säsongen 
Vårt mål var att bli bättre i det totala konceptet än 2010. Sportsligt blev det samma placering i 
Allsvenskan som 2010. Ett brons. Tack vare silvret i Svenska Cupen kan vi konstatera att målet om en 
bättre säsong uppnåddes.  
 
Massmedialt överträffades alla förväntningar med 14 timmar TV-tid, 66 st TV-inslag, 200 pressartiklar 
och många av dessa med stora fotoinslag.  
 
Publikt var målet att öka från 1040 till 1400 personer och med resultatet 1550 personer i snitt nåddes 
även detta mål. 
 
Slutgiltigt klarade vi av våra mål ekonomiskt och ökade omsättningen från 3,2 MKR till 6,1 MKR.  
 
Cupdeltagande 
Vi valde tidigt att satsa fullt ut på Svenska Cupen och nådde för Tyresö FF en historisk final. På vägen 
fram slog vi bl.a. ut KIF Örebro i semifinalen. Den direktsända finalen mot Göteborg blev en riktig 
finalrysare. Tyresö FF reste sig starkt efter den dåliga avslutningsmatchen i allsvenskan mot just 
Göteborg och ledde finalen med bara 5 minuter kvar på ordinarie tid.  
 
Tyresö FF tog ledningen med 1-0 sent i andra halvlek som då Göteborg kvitterade med ca 5 minuter 
kvar att spela. Tyvärr upprepade sig mönstret i förlängningen då Tyresö FF återigen tog ledningen men 
där Göteborg kunde ta matchen till straffar via ett sent mål. Tyvärr förlorade Tyresö FF 
straffsparkstävlingen efter den 5:e omgången efter att bl a haft ledningen efter omg 3. Tung förlust! 
 
 
Målen för kommande säsong 
Målet är SM-guld och Svenska Cup-guldet. Med andra ord dubbeln! Viktigt att konstatera är att 
många lag, LdB FC, Linköping och Göteborg alla har samma mål och den amerikanska proffsligans 
(WPS) konkurs stärker sent i ”silly season” upp Tyresös konkurrenter.  
 
På spelarsidan tillkommer landslagsspelarna Caroline Seger, Lisa Dahlkvist och Linda Sembrant. 
Spanska världsstjärnan Veronica Boquete som blev utnämnd till WPS ligans viktigaste spelare samt 
hemvändarna Lisa Klinga och Helén Eke kan även de räknas in i truppen för 2012.  
 
Tyresö FF har förstärkt sin organisation med landslagets läkare Mats Börjesson, en av Stockholms mest 
respekterade sjukgymnaster Annika Näsmark samt fystränaren Lars-Gunnar Skoog från Umeå IK. LG 
har meriter från att ha byggt upp Marta, Hanna Ljungberg, Malin Moström och många fler 
världsspelare.  
 
Publikt siktar vi på ett publiksnitt på 2 000 personer, ekonomiskt att omsätta 8,5 MKR samt fortsätta 
utveckla damfotbollen och vara Sveriges mest mediebevakade damlag.  
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Verksamhetsberättelse F18 
Laget startades i januari med spelare födda -93 -94 och -95. 
Truppen har under året varit ca 30 spelare. Vi har under året gett alla spelare speltid och 
Träningsnärvaro har legat till grund för laguttagningar. 
 
Ledare. 
Ledarstaben har under året bestått av Huvudtränare Hans Pohl samt assisterande tränare 
Benny Jonsson och Sven Olsson. Lagledare och kassörer Helen Tejbrant och Helena Karlsson. 
 
Målsättning 
Huvud målet för säsongen har varit att förbättra teknik och skotteknik. 
Ett annat mål var att vinna hela Sankt Erikscupen F-18.  
Vi nådde inte hela vägen vi blev utslagna med uddamålet i kvartsfinalen. För övrigt den enda 
tävlingsmatch vi förlorade under hela säsongen. 
 
Träningar 
Vi har under säsongen tränat två gånger i veckan. 
 
Cuper  
Vi har spelat några inomhuscuper där deltagande lag har mestadels varit damlag. 
Älta ICA nära Cup 
Errea Snöbollen Cup 
ST-Cupen 
Träbollen Cup 
 
Kommande säsong kommer vi att spela i en juniorserie J- F19 
Vi kommer även att stötta våra -96:or i Sanktan F-18 
 
Organisation och framtidsutsikter 
Tränar och ledarstaben blir oförändrad 
 
Truppen kommer troligen att landa på 25-30 spelare 
 
Vi har även vid sidan om fotbollen åkt till London en weekend. 
Där var vi på musikal och shoppade hela helgen. 
 
Hans Pohl 
 
 

Verksamhetsberättelse F96  
Inför säsongen 2011 slogs Hanvikens F96 lag tillsammans med Tyresös F96. Vi fick även in ett flera 
spelare från Bagarmossens F96 lag. Vi fick en ny huvudtränare i form av Gabriel Seidel och hade en 
trupp på ca 37 spelare och 8 ledare. Vi fick nu chansen att nivåindela träningarna och ambitionsnivån 
höjdes och vi siktade på att först få ihop gruppen för att senare kunna ta oss till slutspel och göra ett 
bra slutspel. Under säsongen så gick några spelare tillbaka till Bagarmossen igen så vi var runt 33 
stycken under säsongen. 
 
Ett träningsläger i Kristinehamn genomfördes strax innan premiären i Sanktan och det var ett mycket 
bra läger och ett bra tillfälle att få ihop gruppen. 
 
Vi fokuserade mycket på individuell teknik och spelade in ett 4-2-3-1 system som vi spelade den första 
halvan på säsongen. 
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Vi hade två lag anmälda, ett lag i F15 Elit samt F15 3B. Sen hade vi också ett samarbete med 
Damjuniorerna där vi spelade i F16 Elit. 
Tyvärr så kunde vi inte slutföra den serien utan fick dra oss ur serien till sommaren.  
Det blev för mycket matcher för spelarna och damjuniorerna kunde inte alltid få ner spelare till F16 
matcherna då de själva fick mycket matchning både i Division 2 laget men även F17 laget och 
samtidigt stötta A-truppen ibland. Vi tog ett möte med berörda ledare och där bestämdes det att vi 
skulle dra oss ur serien. 
 
Vi placerade oss på femte plats i F15 Elit efter att ha gjort en mycket bra höstsäsong där vi började 
spela 4-3-3 efter sommaren. 
I slutspelet så vann vi åttondelen och mötte AIK i kvartsfinal. Där vi förlorade med 2-1 i en mycket 
välspelad och tät match. 
 
Div 3 laget slutade på andra plats i sin serie och missade därmed slutspelet.  
 
Under sommaren deltog vi i Svennis Cup i Torsby i en F95-96 klass som de kallade för supergrupp. Vi 
ställde där upp med vårt första lag. 
Vi blev mycket väl omhändertagna och boendet var utmärkt. 
Spelet var bra och vi tog silver efter att ha förlorat mot Västmanlands F95 Distriktslag i finalen. 
I cupen så delades det också ut Fairplay pris i varje klass och vi vann det priset. 
 
Målen för kommande säsong 
Inför säsongen 2012 är målen att fortsätta utveckla varje spelare och möjliggöra för så många spelare 
som möjligt att kunna ta steget upp i Damjuniorerna (DJ) inom ett år. Under året kommer flera spelare 
att få chansen att rotationsträna med DJ. 
Organisation och framtidsutsikter 
Inför 2012 har laget en ny organisation. Fredrik Carlsson är huvudtränare, Lars Johansson-Jozic är 
tränare, Heinz Sjögren är fystränare och assisterande tränare och Stefan Eriksson är lagledare. Anneli 
Hedman är kvar som kassör. 
2012 spelar laget i F16-18 div 1 med hjälp av några spelare från DJ. Planerade sommarcuper är 
Örebrocupen samt Svennis Cup. 
 
 

Verksamhetsberättelse F97  
Spelare: En sammansvetsad grupp på 27 spelare med några nya och några avhopp under säsongen.  
 
Ledare: Mickey Lindberg, huvudansvarig, Fredrik Carlsson och Åke Fogelkvist tränare, Lotta Lindberg 
kassör. 
 
Vår målsättning inför säsongen var att utveckla samtliga spelare och hålla oss kvar i högsta serien, 
F14 Elit.  
 
Träning. 
Gruppen tränade två ordinarie pass i veckan plus ett extra pass för utvalda spelare. 4-6 spelare hade 
akademiträning med Azra Durakovic och våra målvakter hade akademiträning med Sandra Barthelson. 
 
S:t Erikscupen. 
Vi deltog i Sanktan med två lag i F14 Elit och F14 div 3.   
F14 Elit:  Resultat: Vi slutade på åttonde plats efter en ganska svajig säsong. Vi gjorde några riktigt 

bra matcher där resultaten ändå gick emot oss och vi gjorde några riktiga bottennapp. Vi 
klarade dock vårt mål att hålla oss kvar och vi gick till slutspel. I slutspelet åkte vi ut mot 
blivande silvermedaljörerna Bollstanäs i kvartsfinal. 
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F14 div:  Resultat: Vi ledde serien från första omgång till näst sista omgången med tappade 
seriesegern i sista omgången. Vårsäsongen var lysande med en oavgjord och resten vinster.  

 
Cupspel: 
20110105-06 Stuvsta Indoor Cup 
B-slutspel 
 
20110129-30 ICA Nära Älta Cup 
Brons 
 
20110213 Frejcupen 
Silver 
 
20110305 Statoil Cup Ingarö 
 
20110422-25 Nordic Cup Göteborg 
Inbjudningsturnering med lag från hela Sverige. Tufft motstånd men väldigt lärorikt. 
  
20110701-03 Skadevi Cup Skövde 
Ut i kvarten mot Vasalunds IF. 
 
20110805-07 Sun Cup Karlstad 
Ut i kvarten mot QBIK på straffar. 
ST-cupen 
Vi deltog med två lag i F13 samt ett lag i F14.  
A-slutspel, ut i kvarten. B-slutspel, silver. Slutspelsgrupp i F14 med oavgjort mot AIK F96 som bästa 
matchen.  
Målen för kommande säsong 
Inför säsongen 2012 är målen att fortsätta utveckla varje spelare och möjliggöra för så många spelare 
som möjligt att kunna ta steget upp i Damjuniorerna inom ett eller två år. 
Organisation och framtidsutsikter 
Inför 2012 har laget en helt ny organisation. Tony Soffiantini är huvudtränare, Svempa Cederblad är 
tränare och Sandra Barthelson är målvaktstränare. Annica Nyberg är ny lagledare. Lotta Lindberg är 
kvar som kassör. 
2012 spelar laget i F15 Elit och F15 div 3. Laget har fått en rad nya spelare, bland annat från 
Hammarby. Numera består laget av 31 spelare. 
Planerade sommarcuper är Örebrocupen samt Gothia Cup. 
 
 

Verksamhetsberättelse F98 
Säsongen 2011 var en väldigt trevlig säsong. Det hände mycket i och runt laget. Vad gäller träningar så 
körde vi under försäsongen på vallen när vi hade möjlighet och en gång i veckan körde vi 
skadeförebyggande fys med handbollen. Under fotbollssäsongen tränade vi två gånger i veckan på 
Tyresövallen. 
 
I Sanktan spelade vi två lag, ett i div 2 och ett i div 3. 
Vi nådde kvartsfinal i div 2-serien så vi och tjejerna var mycket nöjda med det resultatet. Vi har haft en 
handfull tjejer som bara spelat i tvåan och en handfull som bara spelat i trean så de flesta spelade i 
båda serierna någon gång. Vi stöttade även F97 och F99 och deras serier och det samarbetet har 
fungerat väl och jag hoppas att det kommer att fortgå. 
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Cuper 2011: Ja vi började förstås med ST-Cupen och spelade med tre jämna lag. Den här cupen var väl 
den enda som inte gick något vidare under hela säsongen men det var väl kanske väntat med tanke på 
dom få tider i hallar som vi fick det året. Vi hade haft en inomhusträning innan ST. 
 
Utomhusturneringarna runt Stockholm blev: AIK Girl Star Cup, Frejcupen, Ica Nära Cup, och Håbo 
Vårcup. Vinst eller topp tre i alla. Som vanligt är årets höjdpunkt sommarcupen med övernattning och i 
år blev det Skadevi Cup i Skövde. Vi åkte som vanligt med alla som ville och kunde men det strulade 
lite när det började närma sig så vi fick kalla in en handfull 99:or för att kunna spela två lag. Dessa 
99:or gjorde en heroisk insats tillsammans med våra tjejer och båda lagen gick bra men ena gick 
väldigt långt i turneringen. Vi fick väldigt bra kontakt med dom andra lagen för att vi hade två så bra 
lag och framförallt så trevliga tjejer som spelare. Man var riktigt stolt över att vara Tyresö FF:are. 
 
Centern som vi förlorade mot på straffar i semin (vann turneringen) tyckte att detta skulle vara finalen. 
Och dom kunde inte förstå att vi inte hade spelat Gothia någon gång. Dessa tjejer gör med andra ord 
väldigt bra reklam för Tyresö FF. 
 
Vi gjorde lite andra aktiviteter med laget och gick bla på EM-kval och åkte med damlaget till Göteborg. 
Truppen ligger stadigt runt 30 spelare och det är vi väldigt nöjda med. 
 
Ledarstaben ser ut som följer 2012. 
Matte Pettersson: Lagledare 
Fredrik Tranehed: Huvudtränare 
Christer Bakai: Tränare/Web 
Kenneth Furugård: Tränare 
Lasse Tönessen: Tränare 
Stefan Smedlund: Tränare 
Peter Andersson: Målvaktstränare 
Mia Andersson: Kassör 
Tack alla ledare och föräldrar men framförallt spelare säsongen 2011. 
 
 

Verksamhetsberättelse F99 
Storlek på truppen och förändringar i truppen under säsongen 
F99 började året med 20 spelare. Tyvärr tappade vi 4 spelare under året som valde andra aktiviteter 
framför fotbollen, men fick in två spelare som valde att börja spela i TFF F99 
2012 börjar vi året med 18 mycket motiverade spelare och redan har vi haft fler som varit med och 
provtränat. 
F99 valde att spela 11-mannaspel i lägsta F98-serien detta år, det var en väldigt positiv utveckling för 
alla spelare och vi roterade in spelare både från F98 och F00 under säsongen. 
Vi har spelat breddlag i absolut merparten av alla matcher under säsongen vilket gjort att vi fått med 
samtliga spelare på ett bra sätt. 
 
Ledarna 
Tränare och huvudansvarig: Pelle Ewald 
Tränare: Mickey Lindberg och Andreas Karman 
Lagledare och informationsansvarig: Linda Salander 
Kassör och material: Cathrin Hällsten 
Aktivitetsansvarig: Agneta Högblom 
 
Målen för säsongen 
Målen med säsongen var att fortsätta vårt jobb med att utveckla spelarna till tekniskt duktiga spelare 
som vill spela ett rörligt passningsspel med en god speluppfattning. 
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Vi hade även satt upp mål att få igång alla våra spelare på 11-manna och få dom lära sig hantera en 
större plan, längre speltider mellan bytena och få en uppfattning kring 11-manna spelsystem.  
Vi spelade träningsmatcher mot F98 och F97 och startade sen första matcherna i serien med hjälp av 
någon/några 98:or för att få rutin i matcherna. 
Det har visat sig att 11-manna passar våra tjejer betydligt bättre än 7-manna och resultaten lät inte 
vänta på sig, efter vårens första del så toppade vi tabellen och vi avslutade 11-manna i Sanktan med 
att vinna serien och tjejerna har visat en otroligt fin inställning under hela året. 
 
Träningsupplägg 
Vi prioriterade träningarna kring individuell teknikutveckling på spelarna, vi tränade 2 gånger i veckan 
under hela säsongen. Genom ett konsekvent upplägg av teknikträning med fokus på snabbt 
passningsspel så såg vi en väldigt fin utveckling på samtliga spelare. Vi tränare blev mycket inspirerade 
av Coerverkonceptet och har infört många moment i dagliga träningen därifrån. 
 
Serietillhörighet och resultat  
Vinnare av serie F13 4E, 11-manna 
Placering 5 i F12 L, 7-manna 
 
Cupdeltagande 
F99 har uppvisat ett fantastiskt spel under samtliga cuper som vi varit med i, detta har 
uppmärksammats inte bara av oss ledare och föräldrar som följer laget, utan andra tränare har många 
gånger berömt oss för ett fint spel. 
Dock så har vi inte lyckats resultatmässigt under våra cuper då vi, ofta trots ett övertag spelmässigt, 
haft svårare med avslut och vinna avgörande matcher. Som bäst har vi nått semifinal i de turneringar vi 
deltagit i. 
Resultatmässigt är vi mest nöjda över att vinna vår grupp i Ersans Pokal nu under hösten och 
kvalificera oss direkt till kvartsfinal nu under våren, samt att vi fått igång ett mycket fint inomhusspel 
som bl a resulterade i att vi vann B-finalen i F98-serien i ST cupen. 
 
Målen för kommande säsong 
Vår målsättning för 2012 är att fortsätta prioritera träningarna kring individuell teknikutveckling på 
spelarna, vi tränar nu 3 gånger i veckan. 
Vi har satt upp ett lag i högsta serien div 2 och ett i div 4. Vi vill på detta sätt skapa en konkurrens 
kring platserna i div 2-laget och hoppas kunna utveckla och motivera spelarna ännu mer genom detta. 
Målsättningen är att vara på övre halvan i båda tabellerna vid årets slut. 
Det finns dock en risk att det blir för många matcher på en del spelare ifall vi inte lyckas få in fler 
spelare i truppen nu under försäsongen. Vi skapar nu ett program kring öppna träningar för F99-
spelare, från andra lag, att deltaga i och som vill utveckla sig med hjälp av profiler från vårt damlag. 
Detta tror vi är intressant för många och hoppas kunna attrahera fler spelare som väljer att byta till 
Tyresö. 
 
F99 kommer spela flera turneringar under året med bl a två större sommarcuper. 
 
Organisation och framtidsutsikter 
F99 har en fantastisk organsation med motiverade tränare, lagledare, kassör och aktivitetsansvarig. Vi 
ser inga behov kring att utöka den delen, utan fokus är kring att utveckla truppen och få in fler tjejer så 
vi kan skapa en bredare trupp. 
Framtidsutsikterna är mycket goda baserat på den enormt fina utveckling som skett senaste åren, det 
råder en otroligt bra stämning i truppen och vi ledare är stolta att få ta hand om F99 laget. 
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Verksamhetsberättelse F00 
2011 startade vi med en trupp på 24 st tjejer, under året har det tillkommit nya tjejer samt att några 
har slutat. Så inför 2012 har vi nu 30 st tjejer, vilket är en bra förutsättning inför S:t Erikscupen då vi har 
två 7-mannalag (lätt och svår) samt ett lag i 99-serien, 11-manna. Vi är idag 5-7 ledare 
 
Träning: 
Vi har under säsongen haft 2 st träningar i veckan + matcher vilket har gett bra resultat. Tjejerna har 
utvecklats både i teknik och samspel. Under vinterhalvåret har vi haft även haft en inomhusträning i 
veckan. 
 
Vår målsättning inför säsongenen var att få ett starkt breddlag och att komma bland de 3 främsta i S:t 
Erikscupen.  
 
S:t Erikscupen 
Vi deltog med 2 lag  
F-00 Medel: Vi nådde vårt mål och vann gruppen 
F-00 Lätt: Vi slutade på en 6:e plats men det var väldigt jämt  
 
Cupspel 
Aroscup. 
Vi deltog med ett lag och i år var våra tjejer revanschsugna då de kom 3:a året innan. Det märktes! 
Tjejerna gjorde en kanonturnering och tog hem GULD!! 
 
 
Ersan:   
Ställde upp med två lag och båda lagen tog sig till A-slutspel vilket är otroligt bra, tyvärr åkte ett lag ut 
men det andra laget tog sig till final efter en otroligt spännande semifinal mot Gröndal, som avgjordes 
på straffar. I finalen besegrade vi AIK så även där tog vi hem GULD!! 
 
ST Cupen: 
Ställde upp med 2 lag. Tjejerna gjorde en bra turnering. Båda lagen tog sig till A-slutspel, ena laget tog 
hem brons och andra laget kom 5:a. Ställde även upp med ett lag i 99-serien där tjejerna gjorde riktigt 
bra ifrån sig. Tyvärr räckte det inte till en medalj men en riktigt bra 4:e plats.  
 
Lucia Cupen. 
Ställde upp med ett lag och vann gruppen, gick sen vidare till A-slutspel, där vi gick till semifinal och 
förlorade med 1-0. 
 
Flygar Cupen 
Vann vår grupp och även här tog vi hem GULD!! 
 
Vårskriket 
Andra året i rad som tjejerna ställer upp i den här cupen och för andra året i rad så tog vi hem 
GULDET!! 
 
Frej Cupen 
Efter en stark insats så bärgade tjejerna hem bronset, matchen avgjordes på straffar.  
 
Vår målsättning för kommande säsong 2012 är att komma bland de 3 främsta i de båda F12-
grupperna (lätt + svår) samt i F13-serien (11-manna). Ett annat mål är att alla ska få prova på att spela 
11-manna så ingen är oförberedd inför säsongen 2013.  
Ledare: 
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Tränare: Patric Svanberg 
Tränare: Janne Lind 
Tränare: Kenta Isaksson 
Tränare: Richard Fredriksson 
Tränare: Per Althini  
Administration/lagledare: Sandra Ring Söderlund 
Trivselgrupp: Sandra Ring Söderlund, Annika Pettersson, Anna Fredriksson 
Webansvarig: vakant  
Kassör: Anna Löf 
 
 

Verksamhetsberättelse F01 
När vårsäsongen startade hade vi totalt runt 45 spelare som vi delat in i två träningsgrupper (24 
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 39 tjejer. 
 
Träningar 
Under sommaren delade vi in tjejerna in F01 i två träningsgrupper: 
F01 Gul som tränade på Tyresövallen på onsdagar kl. 17.30 till 19.00  
F01 Röd som tränade på Tyresö skola bollplan på tisdagar 17.00 till 18.00 
Gemensam träning på Tyresö skola bollplan på fredagar 16:45 till 18.30 
 
Under försäsongen tränade vi gemensamt i Tyresöhallen på söndagar kl 16.00 till 18.00 
Under eftersäsongen tränade vi gemensamt i Dalskolan på lördagar kl 16.00 till 18.00 
 
Eftersom Dalskolan är en mycket liten hall för 39 tjejer så har vi även utfört en del utomhusträningar i 
november och december på Tyresövallen 
 
 
S:t Erikscupen 
Vi hade fyra 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. 
 
Cuper 
Vi har ställt upp i totalt 9 cuper under säsongen  
RM-Cupen 
Aros 
Frejcupen 
Hässelbycupen 
Helenecupen 
Sköndalsbollen 
Sollentuna Fotboll Games 
Adventscupen Rönninge 
Sportsgear Cup 
ST-cupen 
 
I genomsnitt så ställer vi upp med 2-3 lag vid varje cup så att alla får en chans att spela vi har 
dessutom lånat spelare från F02. 
 
Framtid 
Vi har skrotat GUL/RÖD-indelningen och är nu ett lag. 
Under våren planerar vi att spela ett antal cuper som uppstart innan Sanktan startar. 
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Det nya i år blir att Sanktan är nivåindelad och vi har anmält 1 lätt-, 1 medel- och 1 svår-lag. 
Vi måste med detta nivåanpassa uttagningar till matcher. 
 
Vi tänker även åka på övernattningscup i sommar - Roslagscupen 
 
 

Verksamhetsberättelse F02  
Spelare:  
Inför säsongen 2011 var vi ca 35 spelare och när året var slut 20 spelare. De spelare som vi har tappat 
har framför allt varit mer intresserade av andra sporter.  
 
Ledare:  
Charlotte och Eva har varit med sedan starten i fotbollsskolan som tränare. Jesper och Mats klev in 
som tränare under 2010/2011. Övriga ledare är Sara som lagledare och Nina som lagledare och 
lagkassör. 
Under 2011 har tre tränare gått utbildning i Coerver samt en tränare gått vidareutbildning i SvFF regi. 
 
Mål för säsongen:  
Vår målsättning är 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.  
 
Träningsupplägg:  
Vi har haft två träningar per vecka under utesäsong och en gång i veckan under innesäsong. 
Träningarna har haft mycket inspiration av Coerver inkl. smålagsspel. Träningarna har också innehållit 
en hel del 7-manna.  
Laget har under utesäsongen saknat omklädningsrum och toalett. Att träffas en stund före och efter 
träning, och byta om tillsammans, är erkänt bra för att bygga upp laganda. 
 
Cupdeltagande:  

• Året startade med ST-cupen den 2 januari. Vi hade tre lag med som alla gjorde en bra 
turnering. 

• Den 20 mars spelade vi en vänskapsturnering inomhus arrangerat av Vendelsö.  Våra spelare 
imponerade som vanligt med sin bollkontroll. 

• Till ST-Erikscupen hade vi anmält tre lag.  
• 9 oktober Sportsgear cup spelade vi tillsammans med F01. 
• Den 16 oktober blev vi inbjudna till en vänskapsturnering av Hanvikens SK. Spelformen var 7-

manna för att träna inför den kommande säsongen 2012. Det gick väldigt bra för våra tjejer 
som tränat 7-manna genom att bl a spela flera matcher med F01 under 2011. 

• 23 oktober vänskapsturnering mot Älta där vi bjöd in spelare från F03 att spela med oss. 
• Året slutade som det började med ST-cupen den 29-30 december. Denna gång deltog vi med 

två lag. Båda lagen imponerade och ett lag spelade sig till en silvermedalj. 
 
Målet för kommande säsong: 
Utveckla 7-mannaspelet. Börja köra målvaktsträning. Jobba vidare med att utveckla lagandan. Fortsätta 
i Coerveranda. 
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Organisation och framtidsutsikter: 
Finns lösa planer på träningsläger i sommar. Två lag i S:t Erikscupen en i mellan och en i lätta klassen. 
Hitta och spela vänskapsmatcher mot jämbördiga motståndare. Fortsatt samarbete med F01 och 
fördjupa samarbete med F03. Vid en ledarträff under våren gås verksamheten igenom och planeras 
mer i detalj. 
 

 
Verksamhetsberättelse F03  
Spelare 
Vi började 2011 med ca 30 spelare men i slutet av året hade vi 42 registrerade spelare. Att vi lyckats 
behålla så många spelare från fotbollsskolan och dessutom fått så många nya ser vi själva som ett 
kvitto på att vi bedriver en bra verksamhet och det känns mycket bra inför fortsättningen. En av de 
största utmaningarna har varit att behålla kvaliteten på träningarna på grund av den stora 
träningsgruppen och med tanke på att vi lotsat in många nya.  
 
Ledare 
Vi var under året fem stycken ledare utan inbördes rollfördelning. I slutet av året och inför 2012 
rekryterades ytterligare en ledare. Arbetet präglas av prestigelöshet och gott samarbete och alla tar 
ansvar för att verksamheten ska utvecklas och fungera på bästa sätt. 
 
Träning 
Vi tränade en gång i veckan under året. Vårsäsongen tillbringades på kvartsplan (A-planen) och det var 
lite frustrerande att inte ha tillgång till mål. Inför höstsäsongen fick vi dock byta och fick träna på halva 
C-plan vilket var betydligt bättre ur målsynpunkt men ytan var något mindre vilket försvårade 
träningsupplägget eftersom vi ofta var omkring 30 spelare på varje träning och ibland fler. Vi fick ofta 
lösa platsbristen genom att lyfta ut vissa moment till gräsytan bredvid planen för att kunna bedriva en 
tidseffektiv träning. Träningsnärvaron har varit suverän och det har varit fantastiskt roligt att se 
utvecklingen hos tjejerna under året. 
 
Match 
Vi har haft två lag anmälda i Sanktan och det har fungerat bra. Eftersom vi startade året med ca 30 
spelare och inte visste hur många som skulle fortsätta vågade vi bara anmäla två lag. Det visade sig 
räcka bra och vi körde ett rotationssystem som i grunden gjorde att man spelade match två veckor på 
rad och vilade en vecka. Somliga spelade mer och somliga mindre men alla erbjöds samma 
möjligheter och matchtillfällen. Utvecklingen har varit enorm under året och man kunde se en 
ordentlig skillnad på hösten i spelförståelse och teknik. Vi har märkt att vi ligger bra till nivåmässigt 
jämfört med andra lag. 
 
Cuper 
Vi spelade Nationaldagscupen i Hagsätra i juni och deltog med två lag som båda gjorde mycket bra 
ifrån sig. Under hösten deltog vi även i föreningens egna Rookie-cup som också gick bra. I ST-cupen 
var vi tre anmälda lag som samtliga stod för utmärkta insatser. 
 
Målen för kommande säsong 
Tanken är att vi ska utöka till två träningar i veckan. Förhoppningsvis får vi tillgång till större 
träningsyta något av passen och vi vill fortsätta att stegvis öka svårighetsgraden på de övningar och 
träningspass vi genomför. Den största utmaningen ligger i att vi har så olika förutsättningar i truppen 
med allt ifrån tjejer som nu spelat fotboll i ett par år medan några är nybörjare som precis upptäckt 
fotbollen. Målet är givetvis att alla spelare ska ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt och få spela 
och träna fotboll på sina egna villkor och efter sina egna förutsättningar. Ett annat mål är att så många 
spelare som möjligt kommer att fortsätta spela fotboll och att vi får behålla samma engagemang från 
alla föräldrar. 
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Organisation och framtidsutsikter 
Organisationen runt laget kommer att vara ganska oförändrad på ledarsidan. Vi hoppas kunna stärka 
upp organisationen runt laget med en kassör, administratör för hemsidan samt målvaktstränare. I 
Sanktan kommer vi under 2012 att delta med tre lag. 
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Resultatrapport 2011 
 
 
Resultatenhet Utfall 2011 Budget 2011 
1. Bidrag 1286 1250 
2. Medlemsavgifter 649 575 
3. Bingoalliansen 133 70 
4. Sponsorer 395 370 
5. Herrar -703 -655 
6. Herrar U, P95 -138 -190 
7. Nätverket 17 0 
8. Utbildning -74 -100 
9. Schysst framtid 160 120 
10. Bingolotto 261 160 
11. Kansli -979 -1000 
12. Damer -823 -850 
13. Damer II+U, F17 -351 -300 
14. Ungdom, F94 -590 -635 
15. ST Cupen 554 535 
16. Dagkollo 43 60 
17. Evenemang 81 125 
18. Landslagets fotbollsskola 105 75 
19. Servering 190 150 
21. Träningsavgifter 353 290 
99. Administration -504 -150 
Totalt 65 -100 
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Balansrapport per 31/12 2011 
 
 
 
 
Tillgångar 2011 2010 
Bankmedel 982 213,50 1 184 394,16 
Interima fordringar 491 997,43 440 841 
Övriga fordringar 25 826,11 21 321,18 
Inventarier 53 000 76 216 
Kundfordringar 188 726 44 999 
Aktier dotterbolag 50 000  
Summa tillgångar 1 791 763,04 1 767 771,34 
   
Skulder   
Leverantörsskulder 223 933 261 357 
Övriga skulder 175 835 74 791 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

403 974 508 573 

Summa skulder 803 742 844 721 
   
Eget kapital   
Ingående balanserad vinst 1/1 2011 923 050,34 627 166,24 
Årets vinst 64 970,70 295 884,10 
Summa eget kapital 988 021,04 923 050,34 
   
Summa skulder och eget kapital 1 791 763,04 1 767 771,34 
 
 

Kommentarer till bokslut i Tyresö FF 2011 
 
De medel som i årsredovisningen för 2010 avsattes för ändamålsbestämda ändamål på 100tkr 
behövde ej disponeras. Tyresö FF redovisar som framgår av årsredovisningen ett resultat på 65tkr. 
Detta resultat har uppnåtts genom hård budgetkontroll och högre intäkter än enligt budget. Tyresö FF 
har från 10/1 2012 bytt materialleverantör och för att redan 2012 kunna förse samtliga lag med ny 
matchdräkt har 335tkr av överskottet använts till att finansiera detta. Resterande belopp av överskottet 
har förts till det egna kapitalet. 
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Styrelsens förslag till budget för Tyresö FF 2012 
 
 
 
 
 

Intäkter Tkr 
Statliga och kommunala bidrag 1280 
Medlemsavgifter 650 
Bingoalliansen 150 
Sponsorer 370 
Schysst framtid 200 
Bingolotto – Sverigelotten 185 
ST Cupen 585 
Dagkollo 0 
Evenemang 90 
Landslagets fotbollsskola 125 
Servering 185 
Träningsavgifter 350 
Summa intäkter 4170 

 
 
 

Utgifter Tkr 
Herrlag 633 
U-herr 222 
Nätverket 50 
Damlag Allsvenskan 850 
Damlag U 325 
Ungdom 640 
Utbildning 131 
Kansli 1134 
Administration 185 
Summa utgifter 4170 
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Kommentarer till Tyresö FF budget 2012 
 

Budgetgruppen har inriktat arbetet på att få fram en budget för 2012 baserad på de 
målformuleringar som lagen lämnat för framtiden. Framtidsinriktningen kommer att bli föremål 
för diskussion i styrelsen första mötet 2012. Syftet är också att då kunna lägga fast inriktning 
och grov budget för 2013, så att lagen redan under slutet av säsongen kan börja 
förberedelsearbete inför nästkommande säsong avseende spelare, ledare, organisation etc. 
 
De materialavtal som vi har med Adidas och Stadium ger föreningen en möjlighet som vi inte 
haft tidigare att satsa ordentligt på de yngre spelarna både med material och utbildning. 
Samtidigt som materialavtalet styrs av Adidas till Damlaget i Allsvenskan i första hand så har vi 
kunnat göra en väsentlig satsning av klädvaror på Herrar A, Herrjunior och Damjunior så att 
representationslagen ser välklädda ut. Med samma avtalsutrymme de följande tre åren så 
kommer successivt hela klubben att vara mycket välklädd inte bara på matcherna, utan även på 
träningarna. 

 
1. Bidrag 
Budgeten är uppräknad från föregående år beroende på högre utfall 2011 än budgeterat samt 
att antalet bidragsberättigade spelare ökat. 
 
2. Medlemsavgift 
Budgeten är uppräknad från föregående år på grund av högre medlemsantal. 
 
3. Bingoalliansen. 
Utrymme kanske finns för att höja ännu mer, men årets utfall får duga. 
 
4. Sponsorer 
Årets budgetsiffra förblir oförändrad på grund av stor osäkerhet kring några av sponsorerna. 
 
9. Schysst framtid 
Beroende på omfattningen av nätverksföretag. Vi räknar med att 2011 års omfattning nås. 
 
10. Bingolotto 
Vi har 2011 haft en sponsring på 90.000kr som vi inte vet om vi får också 2012, därav lägre 
budgetering. 
 
15. ST-cupen 
Oförändrat högt intresse för cupen tillsammans med något ökad anmälningsavgift höjer 
budgetsiffran för 2012. 
 
16. Dagkollo 
Räknas in i fotbollsskolan. 
 
17. Evenemang 
Hur många cuper orkar vi med att arrangera? Osäkerhet om storleken av idrottslyftet gör att 
budgetsiffran minskas. 
 
18. Fotbollsskola 
Fotbollskolan och Dagkollo ligger kvar på ungefär samma nivå som 2011. 
 
19. Servering 
En försiktig uppräkning av nettot på grund av fler lag som spelar i S:t Erikscupen samt fler 
åskådare på A-lagens matcher. 
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21. Träningsavgifter 
Beräknade utfallet 2011 bildar underlag för budget 2012. Spelarantalet skall i vart fall inte 
minska. 
 
5. Herrar 
Jämfört med lagets prel. utfall 2011 så förbättras budgeten med ca 60.000kr inkl materielvaror. 
Träningsläger ligger utanför budgeten. 
 
6. P94 
Laget är ett breddlag och tilldelas en budget som täcker seriespelet.  
 
7. Nätverket 
För att hålla igång nätverket så skall budgeteras för luncher, träffar etc. Bruttointäkten ligger på 
9. Schysst framtid. 
 
8. Utbildning 
Budgetförslaget avseende utbildning, som inkom från ungdom (utbildningsansvarig har slutat 
under året), har tillgodosetts fullt ut med 216.000kr, varav 85.000kr beräknas komma som bidrag 
från Idrottslyftet. 
 
11. Kansli 
Uppräkning har gjorts med 3% beroende av pågående löneförhandling, förändrade 
lönebidragsbelopp och att ersättningen från EFD höjs från 100.000kr till 125.000kr. 
 
12. Damer 
Oförändrat belopp jämfört med budget 2011. Ersättning från EFD sänks med 25.000kr som går 
till kansliet. Damerna tilldelas 510.000 kr av materialutrymmet, som främst är styrt av avtalet 
med Adidas. Träningsläger och lagsammankomster ligger utanför budgeten. 
 
13. Damjunior 
Omfattar utvecklingslaget i div 2 och flickallsvenskan, en stor trupp. Skall vi få fram egna 
talanger så skall satsning göras på denna trupp. Budgetutrymmet ökas med ca 30.000kr för att 
skapa en bra organisation för truppen samt 68.000kr av materialutrymmet. Träningsläger och 
lagsammankomster ligger utanför budgeten. 
 
14. Ungdom 
Budgetförslaget för ungdomslagen flickor och pojkar har tillgodosetts fullt ut samt att lagen får 
ett utökat materialutrymme med ca 100.000kr utöver begärt 140.000kr, totalt 246.000kr. 
 
95. Herrjunior 
Omfattar Pojkallsvenskan div 1 och P17 elit. Organisationen kring truppen förstärks för att bättre 
kunna ta tillvara egna talanger. Budgetutrymmet ökas med ca 30.000kr samt 41.000kr av 
materialutrymmet. Hänsyn tagen till ökade kostnader för pojkallsvenskan. 
 
99. Administration 
För att komma till en budget som slutar på plus-minus noll kr så landar resterande 185.000kr på 
administration. 

 

 



44 

 

 

Verksamhetsplan för Tyresö FF 2012 
Föreningens målsättning och aktiviteter 
 
Den sportsliga delen av verksamheten i föreningen styrs av mål som beslutats av styrelsen i samråd 
med respektive kommitté. De sportsliga målen för 2012 för vårt damlag är att vinna Damallsvenskan 
och därmed ta SM-guld för första gången i föreningens historia. Den placeringen innebär även att 
föreningen kvalificerar sig för spel i UEFA Champions League. Vidare finns även en vinst i Svenska 
Cupen på listan över damlagets sportsliga mål för 2012. 
 
Herrlagets mål för 2012 är att sluta trea i sin divison III-serie. De två första placeringarna innebär chans 
till avancemang till division II vilket är ett mål på längre sikt men får gärna hända redan till säsongen 
2013. 
 
Våra juniorverksamheter deltar på flicksidan dels i division II genom samarbetet med Tyresö DFF och 
dels i Svenska Spels F17 Allsvenskan. Målet i division II är att komma bland de fem främsta lagen och 
även i F17 ska man komma bland de fem främsta. 
 
På pojksidan deltar man i pojkallsvenskan och det främsta målet är att förbereda så många spelare 
som möjligt från truppen för seniorspel genom samarbete med a-laget både vad gäller match och 
träning. 
 
Övriga lags mål redovisas inte här, om dessa kan du läsa i respektive lags verksamhetsberättelse. 
Målen bestäms av lagen med stöd av respektive kommitté. 
 
Under 2012 kommer föreningen att genomföra följande aktiviteter som redovisas nedan; 
 

- Sommarläger med fotboll och lek i fokus för barn i åldrarna 8-14 år 
- ST Cupen - Sveriges största inomhusturnering i fotboll för ungdomar arrangeras för 32a 

gången 
- Idrottslyft - prova-på verksamhet i Tyresös skolor, utbildningar 
- Ungdomsturnering för föreningens 7-åringar (Fotbollsskolan) 
- 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.  
 
Ungdom ska bibehålla verksamhetens storlek och verka för att etablera fler lag i S:t Erikscupens högsta 
divisioner på 11-manna. En översyn skall göras av verksamheten på 5- och 7-mannalag för anpassning 
till de nya riktlinjer som gäller inom S:t Erikscupen på 7-manna och kommande 9-manna. 
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 till exempel 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 
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om att följa ”Schysst framtids” regler och villkor. Vidare kommer vi starta samarbetet med UN Women 
under 2012 och stödja deras kamp mot mäns våld mot kvinnor. 
 
Vi fortsätter med försäljningen av Bingolotter och Sverigelotter. Kravet att alla spelare ska sälja en 
Bingolott eller två Sverigelotter per vecka kvarstår samtidigt som 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.  
 
Vi ska under året arbeta med vårt varumärke och vår nya klädprofil. 
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Slutord 
 
Styrelsen vill tacka alla de som i olika funktioner medverkat till att föreningens verksamhet under 2011 
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 2012. 
 
 
Tyresö 2012-02-23 
 
 

 
 


