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Året 2012 och framtiden 

 

Året 2012 har varit ett år i särklass för Tyresö FF. Damlaget vann Allsvenskan genom att den sista 

och avgörande matchen vanns i Malmö så att guldmedaljerna hamnade i Tyresö. 

Uppmärksamheten i media kring laget har varit mycket stor under hela året, bland annat så har 

laget varit med i 15 direkt TV-sända matcher och haft sammanlagt 34 timmar TV-tid. 

Publiksnittet både hemma och borta har ökat till 2 000 personer, mer än dubbelt så mycket som 

närmsta lag. I samtliga bortamatcher så var Tyresö FF det mest publikdragande laget. 

 

Tyresö FF satsar inte bara på allsvenska damlaget. För att få en bättre struktur mellan ett elitlag 

som nu tar sats ut i Europa och den stora ungdomsverksamheten som är kärnan i Tyresö FF så 

skiljs det Allsvenska damlaget från Tyresö FF genom att damlaget bolagiseras from 1 januari 

2013 och kommer att spela för Tyresö Fotboll AB. Det utrymme som ungdomsverksamheten 

därmed får, ger möjligheter som föreningen inte haft tidigare. 

 

Under 2012 har ett stort antal grupper arbetat med att ta fram en förändrad organisation och en 

utbildningsmodell för spelare, tränare och ledare. Sjösättningen av den nya organisationen sker 

på årsmötet då den nya väsentligt krympta styrelsen väljs. Därefter tillsätts successivt 

kommittéerna som arbetar nära och i verksamheten. Det för föreningen helt nya greppet att ta 

fram en samlad syn på spelarutbildning, tränarutbildning, ledarutbildning och föräldrautbildning 

kommer under 2013 göra ordentliga avtryck i verksamheten.  

 

Föreningens ändamål är att ge Tyresös ungdomar möjlighet att träna och spela fotboll på 

hemmaplan. Den inriktningen skall inte överges, men den skall paras med en mer tydlig satsning 

på kvalificerad utbildning som på sikt leder fram till att föreningen kan ställa upp med ett lag i 

varje åldersgrupp som ligger högt i förbundets 11-mannaserier. 

 

 

Styrelsen 

Tyresö FF:s styrelse har under 2012 haft följande 

sammansättning; 

 

Ordförande  Hans Lindberg 

Vice ordförande Ulf Lönnqvist 

Ledamöter  Teija Barthelson 

  Max Ahston 

  Fredrik Carlsson 

  Lill Nilsson 

  Jimi Thörnberg 

Suppleanter  Mickey Lindberg 

  Åsa Lönnqvist 

 

Revisorer  Jan Bäcklund 

  Bo Furugård 

 

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda 

sammanträden. 

 

Som framgår av den ekonomiska berättelsen har 

verksamheten 2012 gett ett underskott på  

-513.000kr. 

 

Medlemsantal  

Under 2012 har föreningen haft totalt 1588 

medlemmar varav 1085 mellan 7 och 20 år. 

 

Kansliet 

Under 2012 har följande personer tjänstgjort på 

föreningens kansli 

 

Robert Frinell, Kenneth Johansson, Lars Olin, 

Thomas Karlsson, Gunilla Levin. 

 

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  

IT-verksamheten. Kenneth Johansson har 

tillsammans med Thomas Karlsson haft 

huvudansvar för plantilldelning, idrottslyft, 

dagkollo, fotbollsskolor och andra utåtriktade 

aktiviteter. 
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Arrangemang  

 
 

2012 
 

För trettioandra gången arrangerade Tyresö FF 

Stora Tyresö Cupen, mer känd som ST Cupen. 

 

Turneringen är föreningens stora 

inomhusturnering i fotboll för ungdomar mellan 

7 och 18 år. Totalt använder vi fyra hallar runt 

om i kommunen. 

 

Till årets turnering fick vi den stora äran att få 

använda kommunens nya, fina arena 

Tyresöhallen. Hallen är en ombyggnation av 

Nybodahallen och döptes i samband med 

invigningen om för att stärka kommunens 

varumärke i idrottsliga sammanhang.  

 

Nästan 50.000 åskådare kom till hallarna under 

turneringen för att titta på några av de 1500 

matcher som spelades.  

 

De senaste åren har turneringen lockat mer än 

600 lag varje år, vilket innebär nästan 10.000 

deltagare. Detta gör ST Cupen till världens 

största turnering i sitt slag – och det är Tyresö 

FF och föreningens medlemmar som arrangerar 

den! 

 

Över 90 Tyresö FF-lag deltog. Två av dessa gick 

ända till klassfinal. Väl där lyckades båda 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.  

 

 

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. Det verkar som om AIK 

FF (flickor) och Athletic FC (pojksidan) tagit ett litet 

grepp om inomhusspelandet i Stockholm då båda 

föreningarna tog hem titeln för tredje året i följt. Ett 

stort grattis till båda klubbarna. 

 

 
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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HSB Cupen 2012 

Sedan 2009 har vi på hösten arrangerat 

turneringar på Tyresövallen för pojkar och 

flickor som spelar fem- och sjumanna och 

turneringen har vänt sig till lag som motsvarar 

den verksamheten vi själva bedriver i dessa 

åldrar. Mottagandet har varit mycket positivt 

och vi har de senaste åren haft runt 150 

deltagande lag under två helger i oktober. 

 

2012 arrangerades turneringen tillsammans 

med HSB Stockholm. 

 

Tyresövallens servering 

Även under 2012 har vi haft en omfattande 

serveringsverksamhet på vallen. Av i stort sett 

uteslutande ideella insatser har verksamheten 

hållits öppen under alla helger som matcher spelats 

på anläggningen från april till november. 

Serveringen och kansliet har därigenom blivit hela 

föreningens samlingsplats och är ett populärt 

tillhåll för många av föreningens medlemmar. 

Styrelsen riktar ett stort tack till alla er som gjort 

öppethållandet möjligt. 

Midsommarcamp 

Under veckan innan midsommar arrangerades 

ett fotbollsläger i egen regi på Tyresövallens 

konstgräsplaner. Lägret vände sig till 

fotbollsspelande ungdomar mellan 8-13 år och 

leddes av Kenneth Johansson. Till sin hjälp hade 

han ett tjugotal ledare från föreningens senior- 

och juniorlag som utbildats i tränarrollen inför 

lägret. Totalt deltog 175 barn.  

 

Sommarcamp -12 

I augusti, precis innan sommarlovet avslutades, 

deltog cirka 150 barn i åldrarna 8-13 på ett 

avancerat fotbollsläger som arrangerades 

tillsammans med Svenska Fotbollsakademin.  

 
Försäljningen av Bingolotter och Sverigelotter 

tillför föreningen uppemot en halv miljon 

kronor varav hälften går direkt till våra 

 
 

Södertörn Business Network 

Ett drygt 100-tal företag har deltagit i det 

företagsnätverk som Tyresö FF genom Hans 

Löfgren initierat och byggt upp. Under 2012 

ändrades syftet med nätverket från att tidigare varit 

inriktat på Tyresö till att nu vända sig till hela 

Södertörn.  

 

Det övergripande syftet med nätverket är att skapa 

och behålla mer affärer inom regionen och att 

genom ökad kunskap om nätverksföretagen stärka 

lojaliteten mellan företag och områdets invånare.  

 

Nätverket har mötts i stort sett varannan månad. 

Vid mötena har också genom Tyresö FF intressanta 

föreläsare engagerats. Arbetet med Nätverket 

fortsätter och utvidgas under 2013. 

 

ungdomslag. 

 

 
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. 

 
Tyresö FF deltog för åttonde 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 2013. 
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Utbildning 

Under året har vi genomfört domar- och 

ledarutbildningar både i egen regi och genom 

vårt deltagande i Idrottslyftet. 

 

 
Tyresö FF har inlett ett samarbete med UN 

Women – United Nation Entity for Gender 

Eqaulity and the Empowerment of Women – 

med FN’s kvinnokonvention som grund för 

arbetet. 

 

 
Foto Slottstudion 

Tyresö FF har också upplåtit den bästa 

reklamplatsen på matchställen för att sprida UN 

Womens budskap. Dessutom har spelarna vid 

intervjuer och genom artiklar skrivit om hur 

svårt det är för tjejer i olika delar av världen att 

få spela fotboll eller utöva annan idrott 

beroende på bristen i jämställdheten. 

 
Schysst framtid 

Tyresö FF’s 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 

80 lag fick information om de värdegrunder som 

projektet bygger på. Projektet får nytt, prioriterat 

fokus i verksamheten 2013. 
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Lagverksamhet 
Tyresö FF anmälde 82 ungdomslag till seriespel 2012. Inför säsongen kom en del nyheter från 

förbundet, t ex så infördes tre nivåer för sjumannalagen i alla åldersgrupper och tabellerna togs bort i 

dessa klasser. 500 ungdomsmatcher i Sanktan spelas varje år på Tyresövallens konstgräsplaner och det 

bjuds på många fina ögonblick. På de följande sidorna kan du se lagbilder på alla våra lag, från 

seniorlagen till våra yngsta S:t Erikscupare. Efter det kan du läsa om några av våra lags verksamhet och 

prestationer under 2012. 

 

 
En ny tradition sedan några år tillbaka är vår avslutning för våra yngsta lag som genomförs i samband med en seniormatch på 

Tyresövallen. Alla spelare upp till 13 år går ett ärevarv på innerplan i matchens paus och får därefter ett minne från säsongen som 

gått. 2012 samlades ungdomarna i samband med damlagets match mot Jitex. Foto Jenny Puronne/Slottstudion 

 

Tyresö FF 2012 
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Fotbollsskolan 

 

 
 

Varje år bjuder vi in kommunens barn att prova på fotboll. Vi riktar oss i första hand till de som under 

året fyller sex eller sju år och dessa barn samlas i vår verksamhet vi kallar Fotbollsskolan. Grupperna 

tränar vid ett tillfälle per vecka tillsammans på Tyresövallen och det är en underbar syn varje 

lördagsmorgon att se dessa förväntansfulla barn springa ut på de gröna planerna. 

 

De senaste årens intresse för vår verksamhet har varit mycket stort, både beroende på de stora 

barnkullarna som nu kommer fram i kommunen men även det stora mediala intresset för Tyresö och 

fotboll som snurrat i medierna. Vår rektor för fotbollsskolan, Kenneth Johansson, fortsätter tillsammans 

med ungdomssektionen att utveckla verksamheten och se till att barnen får en rolig och utvecklande 

fotbollsstart i livet tillsammans med Tyresö FF. 

 

A-herr 

 

Inför säsongen 2012: I och med att alla ledare 

valde att stanna kvar till säsongen 2012 så kändes 

organisationen runt laget väldigt stabil. De flesta 

spelarna valde också att stanna kvar för att ta nya 

tag efter 2011 års kvalspel, där vi till slut efter 

derbyvinsten i sista matchen i kvalserien mot Älta 

behöll vår plats i division 3. 

 
 

Ledare: Huvudtränare: Jan-Ove Rivelsrud, Assisterande tränare: Lars Jändel-Holst, Materialförvaltare: 

Rolf Solem (gör sitt 30:e år ), Ny fysioteurapeut: Ingrid Myhr 

 

Målsättning: Ribban till säsongen höjdes lite efter hyffsade resultat i vårens träningsmatcher, att vi 

skulle finnas med i botten fanns inte på kartan, topp fyra blev målsättningen inför säsongen 2012. 

 

Truppen: Vi blev tyvärr av med 2 st betydande spelare, Viktor Weidlitz och Sebastian Lindberg-

Gumpher som bägge två valde att pröva på spel i Division 2 med nybildade Nacka FF. Det blev väll inte 
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som de hade tänkt sig och till säsongen 2013 så spelar Nacka FF i samma serie som Tyresö FF. I övrigt 

så var truppen intakt, vi fick även in vår egen brasse, en ung kille född -92 från Brommapojkarna som 

hette Ruan Carlos da Silva. En spelare som skulle visa sig ha en hel del fotbollsgodis att bjuda på. 

 

Läger: Återigen med föreningens hjälp så åkte herrlaget iväg på träningsläger, denna gång till varma 

och sköna Turkiet. 

 

Division 3: Dags för seriestart, nu jä…. var det många som tänkte, vi hade haft bra förutsättningar, fått 

åka på träningsläger, truppen i stort intakt, bra målsättning men men, efter 7 omgångar hade vi 

skrapat ihop 5 poäng och oron i gruppen var stor. Efter diverse möten där vi bestämde oss för att 

knyta näven så vände det plötsligt, hade man räknat serien från omgång 8 fram till omgång 18 så 

skulle vi ha haft serieledning, konstigt men sant och vår slutplacering blev trots allt en femteplats. Helt 

okej efter den otroligt svaga serieinledningen. 

 

Inför säsongen 2013: Vår huvudtränare Jan-Ove Rivelsrud deklarerade tidigt efter sommar-uppehållet 

att detta skulle bli hans sista säsong och jobbet att jaga ny tog fart rätt tidigt. Kontakt togs med 

Spårvägens assisterande tränare Jan Eriksson, för övrigt Tyresö-bo i c:a 12 år. Efter några telefonsamtal 

och möten så gjorde vi klart rätt tidigt om nästa års tränaruppdrag för Tyresö FF A-herrar. Efter sista 

matchen i Division 3 så fick truppen ledigt i c:a en vecka men från mitten av oktober har Janne tränat 

truppen. Mycket har hänt under denna korta tid, 11 spelare har lämnat eller tvingats lämna truppen, 

påfyllnad har gjorts från framförallt våra egna led men vi har även hämtat lite spelare utifrån. 

Vi ser fram emot säsongen 2013 och den fotboll vi ska spela är att vara bollförande i alla matcher vilket 

innebär en förhöjd träningsdos för att orka helt enkelt. 

 

P97 
Spelare: Antalet spelare har under året varit runt 20, några få har kommit till och några få har slutat.  

 

Ledare: Ferhat Boz har haft huvudansvaret för träning och match. Hjälptränare har varit Antonio 

Martinez. Torbjörn Hammarström var lagledare och kassör. 

 

Vår målsättning inför säsongen var att etablera vår plats någonstans i mitten av tabellen i div 1 samt 

att spela för avancemang i div 3. Vi uppfyllde inte riktigt våra mål. Vi tvingades dra ur vårt lag i div 3 då 

vi hade för få spelare tillgängliga. I stället spelade vi tillsammans med  P16 i div 3 som även de var 

korta på spelare. Laget i div 1 kämpade i bottenskiktet men behöll vår plats i div 1 då vi slutade på en 

10é plats av 12 deltagande lag. 

 

Träning 

Hela gruppen har tränat gemensamt som ett lag. Vi har tränat 4-5 ggr i veckan beroende på säsong. 

S Erikscupen. Vi deltog i Sanktan med två lag. Ett i div 1 och ett i div.3 P15 senare P16.   

 

P15:  Resultat: Vi slutade på tionde plats i tabellen.  

P15 3C:  Vi drog ur laget ur serien efter två omgångar. 

P16 3D: Vi ‘delade’ ett lag med P16. Vi slutade på en andra plats i tabellen. 
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Dana Cup 

Vi deltog i Dana Cup i Hjörring. Efter en dålig inledning i grundspelet där vi i båda våra första matcher 

släppte till ett mål i första minuten samt lyckades få en man utvisad, hamnade vi lite oplanerat i B-

slutspelet. Väl där gick vi hela vägen och vann B-finalen mot Voss FBK (NO). 

 

Rosvalla Nyköping Cup 

I inledningsmatchen mot Bissarna drabbades vi av straff och utvisning i första halvlek. Vi förlorade till 

sist matchen med 1-2. Övriga matcher i gruppspelet vann vi. 2-1 mot Oskarshamn, 2-0 mot Lidingö, 2-

0 mot Carlstad samt 6-0 mot Nackdala. Därmed slutade vi tvåa i gruppen. Vi var dock det lag som 

både gjorde flest mål samt släppte in minst mål i gruppspelet. 

 

I finalen ställdes vi åter mot Bissarna. Efter en halvdan första halvlek som Bissarna vann med 3-0 ställde 

vi om i andra halvlek. Flyttade upp positionerna och gick ned på tre backar. Vi vann andra halvlek men 

förlorade matchen med 1-3. För att summera hade vi en kul helg tillsammans, vi gjorde en bra insats 

och tog silvret. På minussidan drabbades vi av en del mer eller mindre allvarliga skador vilket 

naturligtvis var mindre roligt. 

 

ST Cupen  

Vi deltog med två lag i P15 samt ett lag i P16 SM 

 

P15 Tyresö FF 1 - Lag 1 spelade i grupp 4. Vi brände många målchanser men vann alla våra matcher 

trots tufft motstånd. Gruppseger och avancemang till SGR-4. 

SGR-4: I gruppen möttes Athletic FC Orange, Tyresö FF 1 & Ösmo GIF FK 

Vi började med att möta våra gamla kombattanter AFC. Redan i andra minuten lyckas dock AFC få hål 

på oss. Matchen böljade vidare med chanser åt båda hållen men det blev inte några fler mål så vi 

började med en förlust vi inte hade råd med. 

 

AFC mötte sedan Ösmo i en match som slutade 1-0 till AFC. I den sista matchen mötte vi Ösmo. Med 

vardera en förlust i bagaget hade dock inget av lagen någon möjlighet att gå vidare ur gruppen. Vinst 

med 3-1. AFC som segrade i gruppen gick vidare till semifinal där de mötte IFK Stockholm Röd och 

förlorade med 4-3 i förlängning. I den andra semifinalen möttes Märsta IK Svart, som vi besegrade i 

gruppspelet, Huddinge IF och vann med 1-0 

  

Finalen mellan Märsta och IFK Sthlm slutade med vinst till Märsta. 

 

P15 Tyresö FF 2 - Lag 2 var först ut i grupp 3. Laguppställningen sprack i vår första match då de -98'or 

som skulle varit med tvingades utgå. Första matchen tvingades vi därför spela med endast en avbytare 

och Hampus i mål. Till match två och tre fick vi dock in hjälp från P99. Gruppen var ytterst jämn och de 

tre första lagen hamnade alla på fem poäng med vardera två oavgjorda och en seger. Tyvärr hamnade 

vi med sämre målskillnad på tredje plats och missade därigenom att gå vidare. 

 

P16 SM Tyresö FF - Vi deltog även med ett blandat (P96+P97) lag i P16. Den första matchen förlorade 

vi ganska klart med 0-4 mot Skogås-Trångsund som gick obesegrade genom gruppspelet. I den andra 

matchen mötte vi Värmdö IF som vi besegrade med 4-0. Den sista matchen stod emot Enskede IK som 

liksom vi stod på tre poäng med samma målskillnad men med fler mål gjorda. Ett oavgjort resultat 

skulle alltså inte räcka för att gå vidare som grupptvåa. Matchen började lite snöpligt med ett självmål 

och underläge efter två minuter. Vi lyckades dock kvittera till 1-1 men hamnade snart igen i underläge 

1-2. Kvittering igen till 2-2 och till sist med knappa två minuter kvar på klockan slog vi in segermålet 

och vann matchen med 3-2.  
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Det var tight in i det sista men våra killar avancerade från grupp 4 till kvartsfinal i P16 mot IFK Viksjö. 

Matchen blev jämn. 0-0 i full tid gav förlängning. I förlängningen hade vi både ett skott i insidan 

stolpen och en straff men 0-0 stod sig även efter förlängning. Straffsparkar återstod. 

Mattias satte säkert den första. Viksjö slog sin första stolpe ut. Danne satte även han den andra 

straffen utan problem. Viksjö även så (2-1). Kim satte vår tredje straff. Då Viksjö brände sin tredje var 

saken klar. Vinst med 3-1 och avancemang till semifinalen mot Athletic FC. 

 

På lördagskvällen ställdes vi mot AFC som väl få anses vara storfavoriterna till totalsegern. Redan efter 

36 sekunder lyckades de göra 1-0 på oss. Vi spelade ett mycket tight försvar lät dem inte komma till. Vi 

hade några chanser att erövra boll och kontra själva men det blev inga fler mål i matchen.  

Killarna gjorde en mycket bra insats och gav AFC en match de nog inte förväntat sig. Hela cupen 

genomfördes på det hela mycket bra! 

 

P98 
Vi var 6 ledare med Håkan Sjöberg som huvudtränare. 

Vi körde i gång direkt efter jul och nyårshelgerna med 2 pass i veckan.  

Vi har många dubbelsportare och träningsgruppen låg på ca 15-20 spelare. 

 

På försäsongen mötte vi både lätt och hårt motstånd i träningsmatcher och hade ett eget 

träningsläger på Vallen och i Kvarnhjulets lokaler. Mycket uppskattat vi kör en repris i år igen. 

S:t Erikscupen hade vi 2 lag i P14 Div3 & P14 Div4. 

 

Vi var på cup i Finspång med 2 lag i juni vi kom 3:a med ena laget. 

 

Startade upp i augusti och höstens resultat blev.  4:a i div 3 och 3:a i div 4 

 

Avslutning med 25 killar och 6 ledare på Reball i Farsta, helkvällsaktivitet. 

Vi var på inomhuscup i Farsta och Kungsängen och tränade inomhusfotboll 4 söndagar inför 

ST Cupen. Vi kom 3:a i Farsta och förlorade i semin i Kungsängen. I ST-Cupen hade vi 2 lag i lätt serien 

samt ett anmält i P14 SM. Resultat, gick till slutspel med båda lagen men blev sedan oplacerade.  I P14 

SM vann vi 1 match och förlorade 2.  

 

Mål för 2013 är att få fortsätta utbilda våra spelare 32st I sin fotbollsutveckling. Vi satsar både på Div.2 

för de som kommit längst och Div. 4 för de som inte kommit lika långt än. Vi har fått tillökning från 

Hanviken och Sköndal med ett 10-tal spelare och 1 ledare. 

 

P00 Fårdala 
Ledare/tränare: 

Mats Norén, Mårten Gillgren, Per Eckelöv, Dennis Nejdefeldt, Peter Thomasson 

 

2012 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 var vi fortfarande ungefär lika många i truppen som året 

innan, 30 st! 

 

2013 är det dags för sammanslagning av all 00:or i TFF och vi förberedde oss genom att inofficiellt slå 

ihop lagen redan på hösten efter säsongen. Vi informerade föräldrarna på ett föräldramöte om målen 

för 2013, runt 60-70 grabbar kommer det att bli totalt, samt ett tiotal tränare. Den nya organisationen 

samt fler spelare kommer att kräva mer av oss ledare men det känns som att vi är en stark stab. 
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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 Strand som spelade i en -99 serie, 11-manna. Det fungerade bra och de lärde känna 

varandra bättre inför hopslagningen av lagen 2013! 

 

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. På 

hösten hade vi en inofficiell hopslagning av alla 00:or i TFF och hade en gemensam utomhusträning på 

vallen.  

 

Läger 

På sommaren var vi på läger/cup i Örebro. Alla som ville följde med och vi ställde upp med två 9-

mannalag. Spelmässigt var det både ris och ros men framför allt hade grabbarna en rolig helg 

tillsammans, fråga dem om Discot eller vattenpolomatchen i 8-delsfinalen! 

 

Cuper 

Under 2012 var vi med i många cuper, från en inomhuscup kom vi hem med guld, men framför allt har 

alla fått spela mycket! 

 

Vi hoppas att 2013 blir mist lika inspirerande som 2012! 

 

P01 Centrum Fårdala 
2012 har varit ett mycket utvecklande år för truppen. Vi har spelat väldigt mycket och deltagit med fyra 

lag i Sanktan samt ett 20-tal cuper. 

 

Truppen bestod av ca 35 spelare vid ingången av 2012 och i utgången har vi 33 aktiva spelare. För att 

kunna stötta detta aktiva gäng har ledargruppen utökats från fem till sju ledare. Den röda tråden i vår 

verksamhet är personlig utveckling och vi strävar hela tiden efter att varje spelare ska få spela på rätt 

nivå. Om man snittar runt 27 personer på träningarna så krävs det att man håller sig till en plan för att 

främja varje individs utveckling och vår plan under 2012 samt 2013 är att varje spelare oavsett 

förutsättningar och fotbollskunskaper ska ta sitt ansvar på fotbollsplanen. 

 

Under ”utesäsongen” har vi genomfört tre träningar i veckan och under ”innesäsongen” två träningar i 

veckan. Deltagande har varit i snitt 27 spelare under ”utesäsongen” och runt 18 under ”innesäsongen”. 

 

I Sanktan deltog vi med fyra lag. Ett lag i svår, två i medel och ett i lätt. Totalt spelade vi 47 matcher 

och vi vann 26 av dessa. Vi spelar överlag fin fotboll och vår idé är att ”spela bollen”, dvs vi rullar ut 

bollen från målvakt till back och därifrån tar vi oss upp i banan. Detta är något vi har förlorat en hel del 

matcher på, speciellt när man möter lag som stressar högt upp i banan. För oss är emellertid inte 

resultatet avgörande utan att vi som lag hittar en bra och tydlig spelidé – vilket vi har gjort under 2012. 

Denna spelidé är sedan tänkt utgöra grunden för lagets spel när man börjar spela 9-manna och 11-

manna fotboll. 

 

Vi har deltagit i ett flertal cuper under 2012, vi har i denna verksamhetsberättelse att fokusera på ett 

urval av dessa. 

 

Olympen Cup 

Inbjudningscup, arrangörer är Hammarby P01:1. Bra klass på cupen och åtta lag deltar. Vi vinner två 

matcher i gruppspelet (över Bromsten och Stocksund) och tar oss till semifinal. Där ställs vi mot 
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Hammarby P02:1 som är för snabba och tekniska. Vi slutar trea i cupen och känner oss rätt stolta av att 

komma före både Stuvstas, Sköndals och Stocksunds förstalag.  

 

Sverigecupen i Älta 

Vi deltar med två lag, ett i nivå svår och ett i nivå lätt. En härlig solig dag och det vi minns mest är laget 

i nivå svår som vinner alla sina gruppspelsmatcher. Inget annat lag lyckas med detta – tyvärr åker man 

sedan ut i kvartsfinalen, men spelet finns där. 

 

Örebrocupen 

Ca 25 lyckliga killar åker tillsammans till Örebro för att ha en härlig cup tillsammans. Vi spelar med två 

breddlag i denna tuffa cup. Vi åker ut i gruppspelet med båda lagen – men det vi minns är att vi med 

båda lagen verkligen pressar dels slutvinnaren samt bronsvinnarna. 

I b-slutspelet åker båda lagen ut på straffar, det ena laget i kvart och det andra i semi. 

 

Ölandscupen – månne ”världens bästa cup??” 

Troligtvis spelar vädret in som var helt fantastiskt, men det bästa är att man har nära till allt. Vi spelar 

med ett starkt ”medellag” och vi spelar fin fotboll. Det är lägre tempo än vad killarna är vana med, 

vilket innebär att killarna kan briljera med sin fina teknik och bjuda på läckra kombinationer. Flera lags 

tränare och föräldrar säger att ”ni måste vara ett de bästa lagen i Stockholm”. Vi ler… 

Vi åker tyvärr ut i semifinalen och det är tungt då killarna har ett så mkt bättre spel, men man får inte 

in bollen i mål. Straffar avgör och det blir torsk – men vilken cup! Spelas bara för pojkar och flickor 

som fyller 11 år – rekommenderas varmt. 

 

Ingarö cup 

Årets cupseger. Vi spelar med ett ”Svår-lag” och är absolut det bästa laget i cupen. 

 

HSB-cupen 

Tyresös egna. Vi medverkar i både P00 och P01 klassen. Vi spelar riktigt bra i båda klasserna, extra kul i 

P00 klassen där vi går till kvartsfinal. 

 

Ekesiöö Höstcup 

En supertuff cup med många av Sveriges bästa P01-lag. Vi spelar fem tuffa matcher, med fina vinster 

över Gais och Österåker. Vi förlorar en mkt jämn match mot Sleipner, får en härlig lektion av BP P01:1 

och i sista matchen mot ett mkt duktigt Karlstad orkar vi inte riktigt ladda till. Mkt kul dock att vi kan 

hävda oss så bra i dessa sammanhang. 

 

Kappacup 

Inomhuscup nivå svår. Ca 20 lag deltar och vi vinner samtliga gruppspelsmatcher. Ställs mot Djursholm 

P01:1 i kvarten och vinner denna stabilt med 3-1, semifinal väntar mot AIK P01u. Vi leder länge med 1-

0 och skrällen är nära, men AIK vänder på slutet. Vi känner att vi är med i dessa sammanhang och vi 

kommer före många förstalag, exempelvis Boo, Hägersten & Djursholm. 

 

Bajen Indoor Cup 

Inbjudningscup på högsta nivå. Åtta lag deltar och i vår grupp spelar Hammarby P01:1, Boo P01:1 och 

Sirius. Vi gör en mkt bra match mot Hammarby (Sveriges bästa inomhuslag för P01?), men till slut står 

det 0-3 på resultattavlan.  Sirius blir en munsbit för killarna och därefter är det en direkt avgörande 

match mot Boo. Vi vinner denna kontrollerat med 3-1. Semifinal mot duktiga Haninge P01:1 och även 

denna vinner vi med 3-1. Final mot Hammarby som är en för tuff motståndare. 6-0 till bajen, men 

vilken cup killarna genomför! 
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Vi har under säsongen visat att vi har en trupp att räkna med framledes. Detta tycker vi är extra roligt 

då vi anser att det är resultatet av en tydlig spelidé som genomsyrar träningar och match, men 

framförallt den fotbollsglädje och sammanhållning som finns i laget. 

 

Vi ser med stort tillförsikt fram mot 2013. 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. Vår främsta målsättning inför 

2013 är att spelarna på sina respektive nivåer ska fortsätta att utvecklas som fotbollsspelare & 

kamrater. Rent fotbollsmässigt kommer höjdpunkten att vara Gothia Cup! 

 

Tränare för laget är Niklas Cyrus (ansvarig för träningsupplägget), Staffan Engström (administrativt 

ansvarig), Ulf Wahlgren, Stefan Asklöf, Kjell Schedin, Jon Möller & Patrick Otterström. 

 

P01 Krusboda/Strand 
Tyresö FF P01 K/S har bestått av 6st tränare: Patrik Kallenvret, Tomas Engström, Joakim Wessling, Petra 

Fors, Mats Bergkvist och Tommy Marqvardsen. 

Lagledare har varit Anna Lanneborn 

Kassör har varit Nina Nilsson och webansvarig Jens Isaksson. 

 

Träningar 

Vi har under säsongen 2012 varit ca 35st spelare i truppen som tränat tillsammans tre gånger i veckan. 

 

Mål för säsongen 2012 

Målet har varit först och främst att skapa en trygghet som grupp i detta nya lag som bildats genom att 

vi slagit ihop Krusbodalaget med Strand. 

 

Serietillhörighet och resultat 

Vi har haft 2st lag anmälda i Sanktan medel och 1 lag i Sanktan svår. Det svåra laget (lag svart) har 

endast förlorat en match under hela serien och verkligen ångat på. Det två medellagen har båda (lag 

röd och lag gul) vunnit ca hälften av sina matcher. 

 

Cuper 

Vi har varit med och spelat en del cuper under året och här är facit: 

1:a i HSB-cupen, 2:a i B-slutspel HSB-cupen (-00), 2:a i Sköndalsbollen, 2:a i Nynäscupen, 3:a i 

MiniTiger, 3:a i Spåret cup (-00),  1:a i B-slutspel i Vallentunacupen, bland Top 32 i Falkenbergcupen,  

kvartsfinaler i S:t Cupen, Nationaldagscupen och Roslagscupen. 

 

Målen för kommande säsong 2013 

Vi har redan planerat i stort sett hela årets träningar, vi kommer ha ”temaveckor” där övningarna 

består av exempelvis driva med boll. Då lägger vi in övningarna med fokus på just driva med boll. Vi 

har redan börjat med detta och känner helt klart att vi är på rätt linje och ser redan nu stora 

förändringar hos flera av spelarna. 

Målet i år är att vi genom vårt nya träningsupplägg samt indelningen i Sanktan vill få maximal 

utveckling för varje individ samt att ALLA ska tycka det är roligt med fotboll. 

Jag tror det inte finns något lag i Tyresö FF Ungdom just nu som procentuellt har så hög närvaro som 

oss, så det bådar gott för detta år.   

 

Organisation och framtidsutsikter 

Vi inleder 2013 på samma sätt som 2012 när det gäller vår ledarstab och organisation. 

Ser med spänning fram emot Sanktan 2013! Vi har nu anmält ett lätt lag, vilket vi inte hade 2012 och 

nu tror vi att vi kan få de spelare som ligger på en lättare nivå att kunna ta ett kliv framåt. Vi har anmält 

ett lag i 00-serien 9-manna lätt som är vårt medellag och på det sättet tror vi att dessa killar kommer 

att kliva fram. De kommer få lite extra tid med boll då planen är lite större och detta tror vi på starkt. 



18 

 

Vårt svåra lag kommer fortsätta att mala på i högsta nivån och framtidsutsikterna där är att vi ska vara 

lika framgångsrika även detta år. 

 

P02 Bollmora 
Vi hade ca 23 spelare i vår grupp. Två lag i St Erikscupen. Mindre förändringar har skett i truppen. Vi 

har tappat ett par spelare men också fått några nya. På ledarsidan försvagades vi under 2012. Två av 

våra ledare slutade under året, Pelle Andersson och Carina Bardosan. Detta ökade pressen på 

kvarstående ledare och föräldragruppen. Ledare under året har varit: Pelle Andersson, Håkan Nyström, 

Carina Bardosan, Hans Thunwall, Ida Jeng, Dragana Jorhem och Fredrik Hedman 

 

Målen för säsongen var att fortsätta att erbjuda våra spelare en bra verksamhet med individuell 

utveckling för spelarna och god gemenskap inom gruppen. Vi har haft två utomhusträningar i veckan. 

Fokusområden var att öka spelarnas bollkontroll med att driva och ta emot boll samt slå passningar. 

När det gäller våra matcher i S:t Erikscupens medelserie så har vi klarat oss bra mot våra motståndare. 

Vi vann, spelade oavgjort och förlorade.  

 

Vårt mål var inte nödvändigvis att vinna matcher till varje pris utan mer att spela bra fotboll som ett lag 

där alla bidrar till spelet. 

 

Vi deltog i följande cuper. AIK Vasalunds vårcup, Djursholmscupen, HSB cupen, Ersans Pokal och ST 

Cupen. 

 

Vårt mål för kommande säsong är att utveckla lagspelet och fortsätta stärka spelarna individuellt.  

Organisationen inför kommande säsong består av tre tränare Hans Thunwall, Hakan Nyström och 

Fredrik Hedman. Kassör Alexandra Lindva/Fredrik Hedman. Gruppledare: Fredrik Hedman. 

 

Vi ser positivt på kommande säsong. Vår grupp består av 12 spelare. Vi har ett lag i S:t Erikscupens 

medelserie. Laget heter P02 Bollmora Röd. Mycket glädjande är att vi sedan i höstas stärkt samarbetet 

inom Tyresö FFs P02 grupper. Under säsongen kommer vi även dela på ansvar för ett lag i S:t 

Erikscupens svåra serie, laget drivs tillsammans med Strand Blå.  

 

Vi har en gemensam inomhusträning under vintern och planerar att ha en gemensam träning i veckan. 

Vår ambition är att erbjuda totalt tre träningar per vecka. Vi strävar efter att spelarna ska ha kul 

tillsammans och fortsätta gilla fotbollen. 

 

P02 Krusboda  

Laget: Med ett sent tränar avhopp blev det även detta år en trasslig start för detta lag. Vi började 

säsongen med 12 spelare med slutade säsongen med 9 spelare.  Två spelare slutade och två spelare 

fick till andra P02 lag i Tyresö FF. Vår lagledare började leta tränare med det gick inte så bra. Så första 

delen av säsongen fram till Sommaren tränade vi och lånade spelare av Slottet. Eftersommaren så 

tränade vi och lånade spelare av Strand Blå. 

 

Ledare: Vi har haft en lagledare Jessica Ekberg som även har fått hoppat in som hjälp tränare. Fram till 

sommaren tränade vi med Slottet och efter sommaren tränade vi med Strand Blå eftersom vi inte hade 

tillräckligt med spelare för ett lag i S:t Erikscupen och att vi inte hade någon tränare. 

 

Säsongen 2012: Målet denna säsong är tyvärr att få ihop spelare till matcher och inspirera de spelare vi 

har kvar att fortsätta vilja spela fotboll.   
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Träningar: Som sagt tidigare så tränade vi med P02 Slottet fram till sommaren 2 dagar i veckan på 

konstgräset vid Tyresö Skola. Eftersommaren så tränade vi med P02 strand blå två dagar i veckan på 

samma plan. 

 

Seriespel 2012: Vi ställde bara upp med ett lag i S:t Erikscupen och tyvärr så hade vi ju inte tillräckligt 

med spelare för ett lag så vi har lånat in spelare från Slottet och Strand blå hela säsongen. 

Deltagande i cuper: vi spelade Tuxor turnering i Tullinge tillsammans med Strand blå i slutet a 

sommaren.  Vi gick till slutspel med att av lagen. Det bästa var att vi blandade spelare från båda lagen 

och lärde känna varandra lite bättre. Vi var naturligtvis med i ST Cupen också och där blandade vi 

också spelare från Krusboda och Strand blå. Vi spelade i lätt serie med båda lagen och ett av dessa lag 

kom till slutspel. 

 

Säsongen 2013: Vi kommer att under nästa säsong att gå ihop med Strand blå. Vi blir en grupp på 21 

spelare och 5 ledare. Vi kommer att ställa upp med två lag i med i S:t Erikscupen. Vi kommer även att 

ha spelare från detta lag att spela i svår serie med andra P02 lag. 

 

P04 Fårdala Öringe 
Antal spelare 

Vi var ca 25 på papper i början av säsongen och en träningsgrupp på drygt 20 spelare. Under andra 

halvan av säsongen så föll det bort att par spelare, ca fem. 

 

Ledare 

Huvudtränare Christer och ass Jonny, Anders och Anneli. Anders slutade eftersäsongsslut. 

 

Mål 

Att ha så hög trän närvaro som möjligt. 

Att få alla att utvecklas. 

Att behålla så många spelare som möjligt. 

 

Träningsupplägg 

Mycket bollkontakt --------------------- Röd tråd 

Teknik, passningsspel av olika slag och mycket matchspel. 

 

Serietillhörighet & Resultat 

Två jämna lag i P04 serier. 

Resultatet bättre och bättre under säsongen, serierna lite ojämna i motstånd. Vissa riktigt bra lag där vi 

har svårt och hänga med och sen vissa lag som vi totalt spelar ut. 

 

Cupdeltagande 

Våra egna turneringar som ST och oktobercupen. 

 

Målen kommande säsong 

Vi fortsätter med de mål som vi haft under tidigare säsong, men vi kommer att fokusera ännu mer på 

röd tråd på träningar där vi vill öka passningskvaliten. 

 

Organisation & framtidsutsikter 

I dagsläget är vi tre tränare, Christer, Jonny och Anneli. Vi har en pappa som stöttar upp på träningar 

just nu som heter Olle. Vi har en kassör som är Åsa R men tyvärr inte hittat någon som känner sig 

manad för lagledarrollen. Vi har en förälder som tittar lite på sponsorer för ev. klädinköp. 
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Vi planerar att spela någon cup nu i vår och vi kommer att anmäla ett lag i P03 serien på sjumanna. Vi 

kommer även att ha två lag i vår egen serie P04. Vi har ett härligt gäng att jobba med, kul att följa 

deras utveckling. 

 

Tackar för oss P04 Fårdala/Öringe gänget! 

Anneli 

 

Damlaget - Vi höll vad vi lovade 
2006 satte vi den sportsliga målsättningen, en publik och ekonomisk expansionsplan samt en 

formulering om att vara ett av Sveriges attraktivaste lag.  

 

 
Foto Jenny Puronne  Slottstudion 

Lite förenklat kan vi konstatera att i stort sett samtliga delmål i 7-

årsplanen infriades i samband med Madelaine Edlunds mål i den 

84:e minuten borta mot LdB FC. Ett mål som för all framtid är en 

milstolpe i klubbens historia i och med klubbens första SM-guld 

eller stora titel. 

 

Det var nära en titel redan i oktober då Tyresö förlorade finalen i 

Svenska Cupen borta mot Göteborg. För övrigt den andra raka 

finalförlusten mot Göteborg och dessutom i Göteborg. 2011 

förlorade vi på straffar efter att haft ledningen i matchen vid två 

tillfällen men där Göteborg kvitterade med några få minuter kvar. 

2012 förlorade vi också med uddamålet trots ett klart spelövertag.  

 

Att 2012 ta hem SM-guldet till Tyresö tyckte vissa medier var en 

självklarhet. Från oss som jobbat nära laget och med laget känns 

det nästan som en bragd. 

 

Media la över all press på laget. Samtliga motståndare såg matchen mot Tyresö som årets match, ja 

kanske årtiondets match och vi fick inte en millimeter gratis.  

 

Skador på nyckelspelare störde men en bred trupp räddade oss. Under året spelade vi inte med 

mindre än sju (7) olika mittbackar då både Linda Sembrant och Johanna Frisk var borta stora delar av 

säsongen. Organisatoriskt tvingades vi till förändringar bl.a. med ett tränarbyte från Stefan Fredriksson 

till OS-guldmedaljören Tony Gustavsson. Organisatoriska förändringar som var tuffa men som också 

svetsade laget samman och skapade en "vi mot dom" känsla.  

 

Nu går föreningen in i ett 2013 där vi för första gången skall spela Champions League och försvara 

Sveriges färger på den internationella fotbollskartan. Vi går in i 2013 med målsättningen att försvara 

guldet, vinna Supercupen och gå vidare i Champions League och Svenska Cupen. 

 

DJ 
DJ-truppen bestod under 2012 av 44-46 spelare uppdelat på två lag och två serier. 

Div2 och F17 Svenska Spel (Flickallsvenskan) uppdelat på 22-24 spelare i varje grupp men alla 

tillsammans vid varje träningstillfälle. Spelare kunde delta i bägge lagen (åldersrelaterat och sportsligt) 

men mestadels (till 80%) bestående av samma spelare vid seriematcher. Det blev en viss rörlighet i 

lagen pga av form/utvecklingskurva/sjukdom/skador etc. Denna DJ-trupp fick ca 20 nytillskott inför 

säsongen från olika klubbar men mestadels från Hammarby IF DFF. I stort sett samma trupp genom 

hela säsongen med någon eller några förändringar under hösten, 2 spelare ut och 2 spelare in. 
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Ledare för den stora truppen var Peter Thörnqvist och Adam Zakrewski som huvudansvariga i 

Div2laget. Peter Sjunnesson och Putte Frejd hade ansvaret för F17 Svenska Spel. Teija Barthelson 

lagledare, Ulf Barthelson alltiallo, Lasse Dahlqvist fystränare och Lisa Mattsson målvaktstränare. 

 

Målen för säsongen var för Div2 laget en topp 6 placering för att kvalificera sig för nya Div1serien - 

2013. För F17 en topplacering i södra Flickallsvenskan. En gemensam målsättning var att utveckla de 

individuella spelarna ytterligare på deras utvecklingsstege och lagmässigt att ha en tydlig spelidé och 

utöka det taktiska kunnandet och bli allt bättre som lag under säsong. 

 

Träningsupplägget för vintersäsongen var ett fyspass inomhus, utomhuspass med betoning på både 

fys + 2 rena bollpass + 1 träningsmatch på helgerna. Detta varvades med inomhusträning med sikte 

på futsalspel i olika cuper och en ev. kvalificering till Futsal SM. Detta upplägg genomfördes för att få 

en perfekt kurva på intensitet lagom till seriestarten i april.  

 

Upplägget under säsong var träningar måndagar, tisdagar och torsdagar och allt som oftast fredagar 

inför matcher på helgerna beroende på om matcherna låg lördag, söndag eller mitt i veckan… 

Ett träningsläger i Turkiet under påskveckan, en uppstart på 3-4 dagar på Tyresövallen inför Gothia och 

en upptakt på Bosön 2 dagar (för Div2 truppen) genomfördes inför höststarten. 

 

Vi blev 6:a i Div2 med spänning ända in på mållinjen (avgjordes i sista omgången...) och uppflyttning 

som följd till Div1. För Flickallsvenska laget blev vi 6:a i södra serien efter att det hade varit lite ojämnt 

från match till match – Vinst mot Kristianstad (totaltvåa) men även förlust mot sista laget Västerås 

BK30. Helt naturligt i.o.f.s med ett så ungt lag. 

 

Vi deltog i många inomhuscuper (oftast futsal) med seger och en tredjeplats i Väsby. En meriterande 

3:e plats i Errea Snöbollen Cup (Seniorturnering i Tumba) för det yngre laget och en tredjeplats i 

Eskilstuna som främsta meriter. I futsal F16 blev det stopp i semin i kvalet till regions SM och likaså i 

seniorkvalet. I Gothia Cup ställde vi upp i G17 och gick till kvartsfinal där vi föll mot Belgica från 

Belgien efter en dramatisk match. 

 

Inför 2013 har 2012 års stora Dj-trupp delats upp i en Div1 trupp och en DJ-trupp. Div1 truppen 

kommer att spela i Div 1 Södra Svealand och tillsammans med DJ-truppen i F19 Svenska Spel. DJ-

truppen kommer att spela i en ny Stockholmsserie J-19 och i F19 Svenska Spel. 

Målet för Div1 laget är främst att hålla sig kvar i serien - men med sikte uppåt - lite svårt att sia om 

detta i dagsläget då truppsammansättningen inte är helt klar pga av olika omständigheter. För Svenska 

Spel F19 som det heter i år -där det förmodas bli en höjd spelkvalitet - där intresset för A-lagen i 

Allsvenskan och Elitetten höjs - per automatik då åldersgränsen höjts med två år. En målsättning i F19 

bör vara slutspel = topp två i norra serien, men detta kan till stor del också bero på vilka spelare vi får 

tillgängliga från det Allsvenska laget. Målen är också som förra året att utveckla truppens spelare till 

nästa steg och lagen allteftersom säsongen fortgår. 

Organisationen inför 2013 i Div1 består av följande personer: Adam Zakrewski ansvarig tränare, Peter 

Sjunnesson och Putte Frejd assisterande tränare, Ingrid Myhr ny fystränare, Teija Barthelsson och 

Monica Johansson lagledare, Ulf Barthelsson alltiallo och Lisa Mattson målvaktstränare. 

Organisationen inför 2013 i DJ truppen består i dagsläget av följande personer: Svempa Cederblad 

ansvarig tränare, Annica Nyberg lagledare, Lasse Dahlqvist fystränare, Therese Blomberg (från D1 

truppen) hjälptränare och Sandra Barthelson (från D1 truppen) målvaktstränare. Det kommer också att 

fyllas på med ytterligare någon/några tränare till denna organisation. 

 

Framtidsutsikterna är goda då vi har mycket lovande och potentiella träningsgrupper i Div1 och DJ 

som i år förhoppningsvis kommer att ta ytterligare Stora steg i sin utveckling. Det kommer under 2013 

att vara ett mycket nära samarbete mellan Div1 truppen och DJ truppen och samarbetet för Div1 laget 

med det Allsvenska laget har redan nu utvecklats enormt och bidragit till en spännande fortsättning 
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med rotationsträning uppåt och medverkan i deras internmatcher som sporrar våra spelare... 

Målsättningen på lite längre sikt är att få upp Div1 laget till Elitettan så att steget mellan spelarna från 

Allsvenskan och förhoppningsvis Elitettan ska minskas vilket kan möjliggöra så att Tyresö FF får fram 

"egna produkter" till Tyresö Fotboll AB i en framtid. 

  

Vid pennan // Putte Frejd 

 

F96 / F16-18 
Säsongen startades med lag i Sanktan F16-18 i div. 1 Elit samt div. 2. Till div. 1-matcherna anslöt ofta 

några spelare från DJ, dit nu också ytterligare två F96:or flyttat. Men då några spelare slutade fanns 

inte underlag för att ha två lag i seriespel, så vid sommaruppehållet drogs div. 2-laget ur spel. 

 

Med mer konkurrens om platserna och fullt fokus på ett lag, gjorde div.1-laget en stark höstspurt och i 

sista seriematchen ordna en 7:e-plats och därmed säkra en slutspelsplats. I slutspelet blev det dock 

förlust mot Enebyberg som vunnit sin div. 2-serie.   

 

Under säsongen var F16-18 tillsammans med DJ också de som bemannade kioskerna och café-

försäljningen under damlagets hemmamatcher, så det var dessa tjejer ni köpte korven och kaffet av! 

Kommande säsong och organisation 

 

I december 2012 kom till laget 11 spelare från F97 och idag består truppen av total 17 spelare. Målen 

under säsongen är att fortsätta utveckla spelarnas teknik, kondition, vilja och inställning.  

 

Laget har fått en ny organisation inför 2013: Jaime Arias är huvudtränare, Johnnie Danielsson är 

tränare, Heinz Sjögren är fystränare, Björn Wall är lagledare och Inger Olofsson är lagledare och kassör.  

År 2013 spelar laget i F16-18 div 2 med hjälp av spelare från DJ och F98.  

 

F-00 
2012 startade vi med ett lag/trupp på 35st tjejer, under året har det tillkommit nya tjejer samt att några 

har slutat, så inför 2013 har vi nu 29st tjejer vilket är en bra förutsättning inför S:t Erikscupen då vi har 

två 9-mannalag (div 2 + div 4) samt ett lag i 99.serien 11-manna 

Vi är idag 5 tränare, 1 lagledare, 1kassör, 1 webbansvarig 

 

Träning: 

Vi har under säsongen 2012 haft 2st träningar i veckan + Ett fyspass i veckan samt matcher vilket har 

gett bra resultat. Tjejerna har utvecklats både i teknik och samspel. 

Under vinterhalvåret har vi haft en inomhus träning+ ett fyspass i veckan + en utomhusträning när 

vädret har tillåtit 

 

Vår målsättning: Inför säsongenen var vårt mål att få ett starkt breddlag och att alla skulle utvecklas 

individuellt  

 

S:t Erikscupen 

Vi deltog med 3lag  

F00 svår, Vi nådde vårt mål och vann 96 % utav matcherna 

F00 Lätt: Här gjorde tjejerna bra ifrån sig och matchstatistiken är ca 50 % vinst ( i år så var det ingen 

tabell så inga resultat räknades) 

F99 divivison 3 Här gjorde tjejerna en grym insats mot ett år äldre, F00 vann sin grupp och tog sig till 

slutspel, Tyvärr så åkte det ut i kvarten.  
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Cupspel 

Roslagscupen: 

Vi deltog med två lag, ett i F00 vilken klass vi vann och ett i F99 i vilken vi kom tvåa. 

 

Eskilscupen: 

Vi åkte dit med ett lag och tog oss till B-slutspel i åldersklassen 99. Tjejerna jobbad och slet vilket 

resulterade med ett GULD 

 

Fyrverkericupen 

Är en inbjudnings cup, Motstånden i den här cupen är riktigt bra, återigen visade tjejerna att med bra 

laganda och ett bra samspel så kommer man långt men AIK akademilag var lite vassare .SILVER 

 

Elva cupen 

Ställde upp med två lag och gjorde en grym insatts då vi både tog GULG & BRONS  

 

ST Cupen   

2 lag i 99 serien, Här gick båda lagen till A slutspel 

F00 Svår -GULD   

 

KFF cupen GULD 

Håbo cup, GULD 

Täbyblixten SILVER 

 

Siggesta Cupen.  

Tog oss ända fram till kvarten i A slutspel  

 

Vår målsättning för kommande säsongen 2013 är att komma bland de 3 främsta i båda grupperna i 

F12 (lätt + svår) samt i F13 serien (11-manna) Vårt mål är även att alla ska få prova på att spela 11-

manna så alla är förberedda inför säsong 2014.  

 

Ledare 2013 

Tränare. Patric Svanberg  

Tränare Janne Lind (ledig under VT 2013) 

Tränare Kenta Isaksson 

Tränare Peter Thörnqvist (50%) 

Tränare Richard Fredriksson 

Tränare Per Althini  

Admin.lagled: Sandra Ring Söderlund 

Trivselgrupp: Sandra Ring Söderlund,  

Webansavarig: Mikael Bergentoft 

Kassörska; Robert Forsberg 

 

F97 

Det hela började en mörkare dag under hösten 2011 då samtalet från ungdomsansvarig plingade till i 

luren. Frågan löd kort och gott - Vi behöver en ny ledarbesättning till F97, ställer Tony Soffiantini, 

Svempa Cederblad upp som tränare om ni får Annica Nyberg som lagledare?  

Självklart blev svaret men under förutsättningen att också lagets spelare var beredda på att sätta 

fotbollen i främsta rummet under säsongen och därmed ge allt och lite till för att bli bland de bästa i 

Stockholm under 2012. Målsättningen var därmed klar! 
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Gruppens sammansättning har varierat något i antal (som mest uppåt 35) under säsongen vilket varit 

både bra och ibland mindre lyckat. Vi fick snabbt in en hoper nyförvärv som bestod av både nygamla 

hemvändare samt helt nya spelare. Tyvärr tappade vi också några under resans gång vilket är helt 

naturligt i den här åldern där mycket händer i och runt vår omgivning. 

Med facit på hand så borde vi varit ytterligare en tränare i staben på en sådan stor trupp. Man ska inte 

underskatta behovet av ledare när målet är högt satt från föreningshåll. Året var tänkt att vara 

elitförberedande vilket verkligen ställer krav på många sätt och då behöver ledarkraften finnas där i 

både kvalitet och mängd.  

 

Försäsongen blev klassisk med både inne och ute träningar varvat med lite cuper och träningsmatcher. 

Tjejerna fick en del nya inslag i upplägget vilket skulle visa sig senare vara väldigt nyttigt för de som 

verkligen skötte sin uppgift. Vi träningsspelade med väldigt blandade uppställningar för att se var 

spelarna skulle göra sig mest rättvisa. Vår syn under hela året var att varje spelare skulle kunna 

behärska minst 2 positioner i matchspel. 

 

Det som faller mest på läppen från försäsongen är den kanonhalvlek vi inleder med mot IFK Nyköping 

borta på ett iskallt vindpinat sportfält på Östgötaslätten. Halvleken slutade 1-1 med CC som målskytt 

ifall någon undrade. Nyköping var riktigt bra och en rejäl utmaning kan tilläggas. 

Året bjöd på ett par riktiga höjdpunkter utanför seriespelet och den första kom i och med resan till 

Barcelona. Det blev ett bra och härligt träningsläger med blandat innehåll. För att nämna några delar 

så minns vi gärna värmen, fina planer, god mat, killarna från Lerum (åtminstone minns tjejerna dem),  

Nou Camp, straffsparkstävlingen (Kia blev mästare) poolbad och charaderna på stranden. 

Under sommaren gjorde vi två andra resor och det blev till Örebrocupen samt ner till Gothia cup. 

Resultatmässigt blev det A slutspel som bäst i Gothia. Vi blev där överkörda av ett järngäng från Piteå 

med flertalet landslagsspelare i truppen.  Båda cuperna blev till härliga minnen där inget avslöjas i 

denna text men vi kan garantera att de tjejer som var med tar med sig minnen för livet. 

 

För att återgå till seriespelet så jobbade vi med 2 lag i gång i F15 klassen. Där representerade vi Tyresö 

FF i högsta Elit samt i F15:3. Här skulle man nu kunna skriva en hel roman om vår klart varierade 

säsong men det hinner vi naturligtvis inte med. 

 

Vi fokuserar på de som varit bra och riktigt bra till och med. En sak som vi måste ta med oss är att vi 

verkligen rubbade gängorna på BP när vi mötte dem hemma. Det blev torsk till slut och det med 

endast 0-1 mot ett av Sveriges bästa lag (Gothia vinnarna). Vi spelade med glöd och hade en enorm 

inställning som få gånger under året.  

 

Upplevelsen i premiär matchen mot Vendelsö borta, där vår ettrige ”striker” Senhit gjorde hat trick, och 

segern skrevs till 6-0 i vår favör är också god. Det var en skön match trots ett ihållande hällregn. 

Andra kul ögonblick är givetvis när vi säkrade seriesegern genom 3-1 mot Älta en kulen mörk 

septemberkväll. Vem minns inte när Robina avgjorde med en fin-fin två fotare och rullade bollen 

enkelt i nät bakom en sprattlande målvakt? 

 

Vi tog oss till slutspel vilket var ett led i och mot målsättningen och där vinner vi mot Älta i åttondelen 

med 2-0 efter en grym inställning och superprestation av alla närvarande. Kvartsfinalen spelades mot 

Sollentuna där vi efter många rafflande ögonblick till slut fick ge oss på sudden straffar i sjunde 

omgången.  

 

När vi summerar läget ser vi att Tyresö FF slutade som 5:e bästa lag 2012 i Stockholm i klassen F15. 

Målsättningen att vara bland de bästa lagen i regionen får därmed anses vara uppnådd. 

Året rundades av med en hejdundrande avslutning med båda mat, bildspel från året som gått, 

prisutdelningar och bowling. 
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Som avrundning på denna verksamhetsberättelse så vill jag nämna några delar till. Mina medhjälpare 

Svempa och Annica har gjort ett grymt arbete i vår lagledning och måste lyftas fram rejält. Vi hade 

också väldigt mycket assistans från ”allt-i allon” Fredrik Carlsson. Han har lagt ner mycket tid och kraft 

runt laget samt även medverkat på både träning och match. Lotta som varit kassör samt Björne som 

varit resefixare ska också hyllas. På ämnet hyllande så vill jag passa på att ge föreningens Kenta 

Johansson och Robban Frinell stort tack för hjälpen med tider och dylikt. 

 

Tyresö FF F97 går härmed vidare mot nya utmaningar. Vi ser att det finns en hel del riktigt bra ämnen i 

truppen som garanterat kommer kunna göra bra ifrån sig under rätt förutsättningar. Hoppas nu att 

föreningen kommer kunna förvalta pundet rätt och sätta upp en bra organisation för dessa tjejer 

framöver. Det är dem klart värda allihop! 

 

Uppdraget är härmed slutfört och stort tack för att jag fick vara med. 

/Tony Soffiantini 

 

F99 
Storlek på truppen och förändringar i truppen under säsongen. 

Vi startade med 19 spelare. Vi har under året tappat 3st spelare som slutat helt med fotboll pga skola 

och andra aktiviteter. Vi har samtidigt fått in 3st nya spelare. En 98:a som går med 99:or i skolan och 

har sina kompisar med 99:or, hon har dessutom startat från lägsta nivå, men har kämpaglöd i sig från 

att endast spelat på fritiden med grabbar. De andra två är 99:or varav den ena kommer från Jordbro 

och reser själv till Tyresövallen varje träning, hon har spelat i Haninge och tog själv kontakt med oss. 

Hon är ett riktigt bra tillskott och fantastisk teknik, ett framtidsämne för Tyresö FF. Den tredje pendlar 

själv kommunalt från Rinkeby varje träning o match, vilket är imponerande i sig. Hon älskar fotboll 

men har en bit kvar till toppen av laget, men en enorm vilja och hon har dessutom hittat möjligheten 

till att alltid plugga på hela sin resväg, vilket gör att hon hinner med skolan enligt henne själv. Hoppas 

på fler spelare under 2013. 

 

Vi har spelat på elit nivå vilket är absolut rätt för ca 11st spelare i laget, men tyvärr inte för resterande 

del, vilket gjorde att vi till viss del fick en säsong som vart lite hakig beroende på skador och 

sjukdomar.  Dock har vi samarbetat mycket med F 01, som har gjort en fantastisk insatts i vårt lag. Vi 

har dessutom sett till att alla spelare ska få spela ordentligt med matcher och fyllt hela hösten med bra 

träningsmatcher i rätt nivå för alla spelare. Inte en optimal säsong, men det bästa vi kunde göra. 2013 

blir ett annat bättre upplägg för alla spelare. 

 

Ledare 2012 

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: 

Vi hade som mål att ligga kvar i Elit (2b) med första laget, men klarade inte av det hela vägen pga av 

brist på spelare i rätt nivå, tyvärr. Vägen kantrades av både skador och sjukdomar, samt ett par 

avhopp. Med det andra laget att vara på den övre halvan. Målsättningen var också att prioritera 

träningarna kring individuell teknikutveckling på spelarna. Även att spela flera turneringar under året. 

 

Träningsupplägget: 

Träningarna baserades på individuell teknikutveckling 3ggr/vecka. Genom konsekvent upplägg av 

teknikträning med fokus på snabbt passningsspel. Coerverkonceptet har vi arbetat mycket med goda 

resultat. 
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Serietillhörighet och resultat: 

7:a i div 2b (elit), varav 5 lag stannade kvar av 10 lag från början. Dessa 5st lag tillsammans med fem 

lag från förra årets 2A spelar Elit 2013. 

Vi drog ut lag 2, pga av för få spelare och dålig uppbackning av föreningen, där man inte visste vilket 

ben man skulle stå på, detta ersatte vi med massor av träningsmatcher så att alla spelare skulle få spela 

ungefär lika många matcher. Vi gör inte om det misstaget 2013. 

 

 

Cupdeltagande: 

Många cuper blev det. ST cupen 2012 var succé och vi tog Guld i B-finalen i F-99, men även i B-finalen 

i F98. Ja, vi spöade våra 98:or i den matchen. Sen var det 3 olika inomhus cuper med blandat resultat. 

Till sommaren åkte vi till Gotland och spelade P18 cup och där vann vi Guld och hela cupen efter en 

riktigt bra insatts av alla spelare, en riktigt bra Boost för hela laget inkl. föräldrar. 

Sen var vi med i Ersans pokal men kom tyvärr inte längre än gruppspel. Vi var dessutom med i 

Vendelsö mini cupen som vi vann Guld i efter en riktigt bra genomförd turnering, med bra lag. 

Sen spelade vi inomhus turneringen Snöbollen cup där vi kom vidare med ett av våra lag till A slutspel 

men orkade inte riktigt hela vägen fram och blev 4:a. 

 

Målen kommande säsong: 

Vi kommer att ha två lag i spel och det betyder att vi måste disponera om vårt spelprogram redan från 

början. Div 2b har bara 7 lag, vilket betyder att vi endast spelar 6 matcher vår och 6 matcher höst. 

Därav så har vi kvar även vårt div 3d lag som spelar 9 matcher vår och 9 matcher höst. 

Det ger en bättre mängd matcher och att alla får möjlighet att spela Sanktan, ingen ska behöva stå 

utanför om man ger det man kan på träningar men inte har kunskaps nivå att spela i första laget. 

 

Att fortsätta utveckla spelarna till tekniskt duktiga 11-manna spelare med ett snabbt rörligt 

passningsspel med en god speluppfattning och att våga vinna matcher med stark kämpaglöd.  

Alla ska få spela, samtidigt som att det nu kommer det att bli konkurrens om att få spela i 1:a laget och 

alla spelare och föräldrar är informerade om hur det går till. Avgörande kommer att vara spelarnas 

utveckling, teknik, kunskap. Samtidigt ska spelarens inställning vara av avgörande karaktär. 

Träningsnärvaron kommer att indirekt vara avgörande. 

Målsättningen är att vi ska ta oss tillbaka till Elit med vårt lag i div 2b och utveckla spelare i div 3d. 

 

Organisation och framtidsutsikter: 

Ledare 2013 

Tränare och huvudansvarig: Mickey Lindberg 

Tränare: Andreas Karman, Pelle Ewald, Fredrik Carlsson och Göran Persson. 

Lagledare/informationsansvarig och Kassör: Linda Salander 

Aktivitetsansvarig: Agneta Högblom 

19 spelare, med förhoppning om att det tillkommer ytterligare några under våren, rykten talar om att 

det är på gång.  

2 lag i Sanktan. Div 2b och div 3d. 

Två sommarcuper och gärna ett par höstcuper. 

Ev. en längre fotbollsresa i höst eller ev. våren 2014. 

Vi har i dagsläget 11 spelare som absolut kan spela på högsta nivå i Sanktan, varav 6st har en så hög 

nivå att de utan problem platsar i F-98 Elit. 

Vi har 3st ev. 4st målvakter som vi hoppas får en riktigt fin utveckling i år, där vi kommer att satsa lite 

extra på de med talangträning och F-98 träning. 
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F01 
När vårsäsongen startade hade vi totalt runt 39. Totalt har vi 8 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 36 tjejer. 

 

Under 2012 slog vi ihop Tyresö F01 Gul och Tyresö F01 Röd till ett lag och en träningsgrupp Tyresö FF 

F01. 

 

Vår fotbollsfilosofi är att utveckla den individuella spelaren till en teknisk och rörlig spelare som vill ha 

boll och spelar ett rörligt passningsspel. Detta förenar vi med en väldigt positiv inställning och ser till 

att ha kul på och utanför planen tillsammans 

 

Träningar 2012 

Under säsongen hade vi schemalagde träningar: 

Tyresövallen på tisdagar kl. 19.00 till 20.30 

Tyresövallen på fredagar kl. 17.30 till 19.00 

 

Dessutom hade vi en del nivåanpassade teknikträningar ca 1 gång i veckan. 

Under försäsongen tränade vi inomhus Dalskolan på söndagar kl. 16.00 till 18.00 samt utnyttjat de 

tider vi fick på Tyresövallen. Under eftersäsongen tränade vi även inomhus i Wättingehallen på 

lördagar, i samband med denna träning har vi även genomfört lättare fyspass. 

 

S:t Erikscupen 2012 

Vi hade tre lag anmälda till S:t Erikcsupen. Ett 7-manna svår, 7-manna medel, 7-manna lätt 

Vi nivåanpassade uttagningarna till dessa lag genom att titta på utveckling, träningsnärvaro och 

inställning. Tjejerna gjorde mycket bra ifrån sig i alla tre lagen. 

 

Cuper 2012 

Vi har ställt upp i totalt 15 cuper under säsongen  

 

Stuvsta Indoor, Ingarö, DIF Blixten, PWC-cupen, Kick Off Cup Spånga, Flaggspelen, Roslags Cupen, 

Sollentuna Fotboll Games, Hässelby Cupen, RM-Cupen, Viksjö –cupen, Tiger-cupen, Helene-Cupen, 

Fyrverkeri-cupen samt ST Cupen. 

 

I genomsnitt så ställer vi upp med 2 lag vid varje cup så att alla får en chans att spela vi har dessutom 

lånat spelare från F02. 

 

Framtid 

Säsongen 2013 kommer vi att spela 9-manna i division 3 F13, 7-manna svår och 7-manna medel, allt 

för att våra spelare ska få nya utmaningar samt utvecklas på bästa sätt. 

 

Vi tänker även åka på två övernattningscuper i sommar, HudikCup samt Örebrocupen 

 

F-02 
Truppen: 

Under säsongen 2012 har vi varit runt 20 spelare, fyra spelare har slutat och fem har börjat.  

 

Ledare: 

Eva som har varit med som tränare sedan starten i fotbollsskolan klev av i höstas då hennes dotter 

slutade som spelare. Även Sara slutade som lagledare av samma orsak.  

Charlotte, Jesper och Mats kör på som tränare och Nina som lagledare, webbansvarig och lagkassör.  
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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.  

 

Cupdeltagande: 

• I S:t Erikscupen deltog vi med ett lag i lätt- och ett i medelserien. 

• Under våren och hösten har vi spelat vänskapsmatcher mot bl. a Boo FF och Älta IF. 

• I juni åkte vi på vår första ”sova borta” cup; Roslagscupen. Ett mycket uppskattat 

äventyr. 

• Hösten avslutades med deltagande i Helenecupen. 

• I St cupen deltog vi i svår- och lättserien. 

 

Målet för kommande säsong: 

Utveckla 7-mannaspelet. Ta in extra coach för målvaktsträning. Jobba vidare med att utveckla 

lagandan. 

Organisation och framtidsutsikter: 

Två turneringar i sommar samt en cup innan Sanktan drar igång. Två lag i S:t Erikscupen ett i mellan 

och en i lätta klassen. Hitta och spela vänskapsmatcher mot jämbördiga motståndare. Fortsatt 

samarbete med F01 och fördjupa samarbete med F03.   

Vi har minst två ledarträffar under året, en innan våren och en innan vintern. 

 

F03 
Spelare 

Som mest under året har vi varit ca 55 spelare, men i slutet av året hade vi 48 registrerade spelare.  En 

av de största utmaningarna har varit att behålla kvaliteten på träningarna på grund av den stora 

träningsgruppen. Ett antal spelare har spelat matcher med F02. 

 

Ledare  

Vi var under året nio stycken ledare varav en kassör och en målvaktstränare. Inför 2013 har två ledare 

valt att ta en paus från ledarrollen och tre har tillkommit däribland hemsideadministratör. 

Arbetet präglas av prestigelöshet och gott samarbete och alla tar ansvar för att verksamheten ska 

utvecklas och fungera på bästa sätt.   

 

Träning 

Vi tränade två gånger i veckan under utesäsong och en gång i veckan under innesäsong.  

Träningsnärvaron har varit suverän och det har varit fantastiskt roligt att se utvecklingen hos tjejerna 

under året.   

 

Match 

Vi har haft tre lag anmälda i Sanktan och det har fungerat bra. Vi körde ett rotationssystem om fyra 

grupper där alla mer eller mindre fick spela lika mycket. Utvecklingen har varit enorm under året och 
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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  

 Morgondagens lirare 

 prova-på-7manna-cup som Enskede IK anordnade 

 Sköndalsbollen i april där vi deltog med två lag 

 vår egna cup på Tyresövallen, mycket populär 

 Stureby F03 Cup 

 Hanvikens Supercup 

 ST-cupen 

 

Målen för kommande säsong 

Etablera 7-manna som vi börjar med 2013.  

Två träningar i veckan, med tillgång till större träningsyta något av passen och fortsatt fokus på att 

stegvis öka svårighetsgraden på de övningar och träningspass vi genomför.  

Utveckla målvaktsträningen.  

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.   

   

Organisation och framtidsutsikter 

Organisationen runt laget har vuxit och kommer förhoppningsvis vara intakt. I Sanktan kommer vi 

under 2013 att delta med fyra lag.   

 

F04 
Storlek på truppen 

Från fotbollsskolan var det ca 40 tjejer som påbörjade sitt första år som ett lag. Under året har det 

slutat en del men nya tjejer har tillkommit i samma takt, så truppen har hållit sig på ca 40 tjejer under 

hela säsongen. 

 

Vilka som varit ledare 

Vi började året med tre tränare, Niklas Ekman, Åsa Lönnqvist och Anders Lundqvist, som alla tre följde 

med från fotbollsskolan. Efter ett tag kom Anders Toresson med som lagledare/kassör och som under 

året också börjat som hjälptränare.  Lite senare fick vi också med oss Jan Selldén som tränare med 

specialinriktning på målvaktsträning. 

 

Mål för säsongen 

F-04 är en stor grupp med upptagningsområde som spänner över hela Tyresö. Det övergripande målet 

blev naturligt att skapa en stark laganda, vilket vi tycker att vi har lyckats med. Till skillnad från många 

andra lag som har sin stomme i en viss skola eller visst område, har många tjejer bara fotbollen som 

gemensam nämnare och vi jobbade därför mycket med att alla, både spelare, ledare och föräldrar 

skulle lära känna varandra på ett bra sätt. Då 2012 var vårt första ”Sanktan”-år kunde vi dessutom 

tillåta oss att ha som mål att alla skulle spela med varandra.  

Ytterligare en målsättning var se till att alla tjejer skulle få pröva på alla positioner på planen. Vi körde 

en klassisk diamant-uppställning med positionsnumrering 1-4 där varje spelare bytte position inför 

nästa byte (har jag spelat 1:a blir jag 2:a i nästa byte). Med 9 spelare till match fick således alla tjejer 

spela på alla positioner i samma match. Förvirrande kan tyckas, men spännande för både ledare och 

spelare där vi tror alla har lärt sig mycket.   
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Målsättning avseende den individuella utvecklingen delades in i tre grupper – bollkontroll, 

passningsskicklighet och speluppfattning. Dessutom lade vi stort fokus på att kombinera detta med 

styrka, kondition och snabbhet.  

 

Träningsupplägg 

Vi gick ut lugnt med träning – ett pass i veckan. Under vintersäsongen 2012 var vi bara 15-20 tjejer i 

snitt på inomhusträningarna. Antalet ökade snabbt när vi drog igång utomhussäsongen med träningar 

på C-planen på Vallen. Med 35 tjejer på planen (i snitt) blev det mycket att stå i och det var svårt att få 

tiden och utrymmet att räcka till. Stort fokus hamnade på att få tjejerna att avstå från både hjulningar 

och fristående-övningar…här hade verkligen den så alltid påtagliga konkurrensen från 

Tyresögymnastiken gjort sig närvarande. Vi lyckades och insåg snabbt att med så många tjejer 

samtidigt var vi tvungna att dela upp gruppen för att köra stationsträning. En grupp för smålagsspel (3 

mot 3), en för passningsövningar, en för att driva boll etc. Vi jobbade mycket med stafetter och 

övningar för att våga använda kroppen i närkamper. Roligt var också att vi kunde erbjuda 

målvaktsträning för upp till 6 tjejer varje träningspass. 

Sanktan och resultat 

Då storleken på truppen var ca 40 tjejer valde vi att anmäla 3 lag till ”Sanktan”. Vi valde tidigt strategin 

att ta ut 9 spelare till match och att försöka få till att alla skulle få spela med alla under året. Detta har 

fungerat riktigt bra, somliga spelade mer och somliga mindre men alla har erbjudits samma 

möjligheter till matchspel. Tjejernas utveckling har varit kul att följa. De 3 lagens gemensamma statistik 

blev 34 spelade matcher, 24 vinster, 1 oavgjord, 9 förluster, 143-63 i mål, vilket tydligt visar att vi har 

varit mer än väl konkurrensmässiga med övriga klubbar under vårt första år.   

 

 Cupdeltagande 

 

Vi har under året deltagit i 3 cuper. 

I augusti ställde vi upp med 33 tjejer fördelade på 3 lag i Santis cup i Älvsjö. I vackert väder fick tjejerna 

spela 3-4 matcher under en kort tid. En trevlig cup som både spelare och ledare gillade och kan tänka 

komma tillbaka till. 

 

Nästa cup som vi deltog på var klubbens egna HSB cupen, där vi också deltog med 3 lag. Vi hade en 

bra dag på Vallen och summerat spelade vi 9 matcher, 6 vinster, 2 oavgjorda och 1 förlust. 

 

Tredje och sista cupen för året var vår egna ST-cupen i december. Vi hade från början anmält 3 lag 

men då det fanns en vakant plats tog vi den och hade således 4 lag anmälda. Tyvärr fick vi en hel del 

återbud pga sjukdom, så vi hade väldigt få avbytare. Men vilket kämpaglöd våra tjejer visade. De var 

riktigt trötta men slet vidare.  

 

Målsättning för kommande säsong 

Målen för 2013 är av mer kvalitativ art. Vi har fått många nya förmågor under föregående säsong och 

detta innebär att vi, för att alla spelare skall utvecklas utifrån sina förutsättningar, kommer att i 

möjligaste mån börja med nivåanpassad träning. Det innebär att vi ska hålla fast vid principen att nöta 

på bollkontroll, passningar och speluppfattning. Större fokus läggs också på löptekniker, knäkontroll 

och tävlingsmoment. På målvaktsidan ska en grupp om 10-15 intresserade tjejer skapas som skall 

erbjudas mer kontinuerlig målvaktsträning. Träningsintensiteten ökas till 2 tillfällen per vecka. 

På matcher ska vi nu använda oss av fasta positioner genom hela matchen, men över säsongen skall 

alla få pröva på alla positioner på planen. Avsikten är att spelarna skall ges möjlighet att fokusera mer 

på sin uppgift. Antalet cuper som vi skall deltaga i skall också bli fler. Ska även försöka prova på 7-

manna spel (ev. vid någon cup) som förberedelse för 2014. 
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Organisation 

Tränargruppen består idag av de personer som var verksamma (eller intresserat tog del från sidan…) 

redan när bollskolan inleddes. Tränarna är Niklas Ekman, Anders Lundqvist, Åsa Lönnqvist och Jan 

Selldén. Dessutom har vi en lagledare, Anders Toresson som sköter det mesta vid sidan av planen och 

som också tar en aktiv del i träningar och matcher. En föräldragrupp är under uppseglande som över 

tid skall aktivt jobba och ta ansvar för det som sker vid sidan av planen. 

 

// Niklas, Åsa, Anders, Janne och Anders 
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Styrelsens ekonomiska berättelse 
 

 

 

 

 

Resultatrapport 2012 
 

 

Resultatenhet Utfall 2012 Budget 2012 

1. Bidrag 1 333 016 1 280 000 

2. Medlemsavgifter 647 185 650 000 

3. Bingoalliansen 65 247 150 000 

4. Sponsorer 386 635 370 000 

5. Herrar -615 739 -633 000 

6. Herrar U, P95 -159 128 -222 000 

7. Nätverket -21 892 -50 000 

8. Utbildning -16 110 -131 000 

9. Schysst framtid 0 200 000 

10. Bingolotto 341 280 185 000 

11. Kansli -1 142 017 -1 134 000 

12. Damer -1 476 698 -850 000 

13. Damjunior -360 005 -325 000 

14. Ungdom -561 955 -640 000 

15. ST Cupen 464 307 585 000 

16. Dagkollo 93 199 0 

17. Evenemang 60 831 90 000 

18. Landslagets fotbollsskola 58 385 125 000 

19. Servering 196 053 185 000 

21. Träningsavgifter 395 535 350 000 

99. Administration -226 410 -185 000 

Totalt -538 280 0 
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Balansrapport per 31/12 2012 
 

 

 

 

Tillgångar 2012 2011 

Bankmedel -195 375 982 213,50 

Interima fordringar 433 576 491 997,43 

Övriga fordringar 117 484 25 826,11 

Inventarier 52 099 53 000 

Kundfordringar 384 669 188 726 

Aktier dotterbolag 500 000 50 000 

   
Summa tillgångar 1 292 453 1 791 763,04 

   
Skulder 

  
Leverantörsskulder 283 146 223 933 

Övriga skulder 355 642 175 835 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 203 924 403 974 

Summa skulder 842 712 803 742 

   
Eget kapital 

  
Ingående balanserad vinst 1/1 2011 988 021 923 050,34 

Årets resultat -538 280 64 970,70 

Summa eget kapital 449 741 988 021,04 

   
Summa skulder och eget kapital 1 292 453 1 791 763,04 

 

 

Kommentarer till bokslut i Tyresö FF 2012 
 

Efter att under en följd av år lyckats med att bygga upp det egna kapitalet så bröts denna strävan 
2012. Ett år som detta ser vi alla vikten av att ha ett stabilt eget kapital för att inte äventyra 
föreningens existens. Som framgår av resultatrapporten har budgetkontrollen varit hård och 
lyckosam för alla resultatenheter utom damer, som skall läsas det Allsvenska damlaget. Utan att 
förlora analysen i detaljer så kan årets underskott helt tillskivas det Allsvenska damlagets 
budgetöverskridande. 
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Budget för Tyresö FF 2013 
 

 

 

 

 

Intäkter Tkr 

Statliga och kommunala bidrag 1 300 

Medlemsavgifter 260 

Bingoalliansen 70 

Sponsorer 1 035 

Schysst framtid  

Bingolotto – Sverigelotten 260 

ST Cupen 585 

Midsommarcamp 0 

Evenemang 150 

Fotbollsskola (LFS) 125 

Servering 125 

Verksamhetsavgifter 900 

Summa intäkter 4 810 

 

 

 

Utgifter Tkr 

Herrlag -974 

U-herr -69 

Damer division I -619 

Damjunior -129 

Ungdom -1 124 

Utbildning -216 

Schysst framtid -40 

Kansli -1 300 

Administration -339 

Summa utgifter -4 810 
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Kommentarer till Tyresö FF budget 2013 
Inledningsvis skall konstateras att Allsvenska damlagets verksamhet from årsskiftet flyttas till bolaget 

Tyresö Fotboll AB. Damlagets budget kommer därmed inte att ingå i Tyresö FF:s budget för 2013. 

 

Budgetgruppen har inriktat arbetet på att få fram en budget för 2013 baserad på de målformuleringar 

som lagen lämnat för framtiden. Framtidsinriktningen kommer att bli föremål för diskussion i styrelsen 

i början av 2013. Syftet är att då kunna lägga fast inriktning och grov budget för 2014, 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.  

 

1. Bidrag. 

Budgeten är uppräknad från föregående års budgetsiffra beroende på att antalet 

deltagartillfällen ökat. 

 

2. Medlemsavgift. 

Budgeten är helt förändrad från föregående år p.g.a. att budgetgruppen förslår en ny struktur 

för avgifter. Medlemsavgiften föreslås vara densamma för alla medlemmar och här föreslår 

budgetgruppen en höjning från 100 kr till 200 kr. 

 

3. Bingoalliansen. 

Resultatet från Bingoalliansen varierar kraftigt år från år. Föregående år höjde vi budgeten 

kraftigt, nu föreslås en lika kraftig sänkning för att inte budgetera för högt. 

 

4. Sponsorer. 

Årets budgetsiffra inkluderar det material som föreningen sponsras av olika 

materialleverantörer. 

 

9. Schysst framtid. 

Kopplingen till Nätverket upphör genom bolagiseringen av damlaget i Allsvenskan.  

10 % av föreningens sponsorintäkter skall gå till täckande av Schysst framtids kostnader. 

 

10. Bingolotto. 

Innehåller både försäljning av bingolotter samt sponsring från Bingolotto, vilket ger en förhöjd 

budget detta år. 

 

15. ST-cupen. 

Oförändrat högt intresse för cupen. Ännu finns inga utfallssiffror varför budget 2012 får ligga 

kvar till 2013. 

 

16. Midsommarcamp. 

Dagkollo döps om till Midsommarcamp. Blev populär 2012, men ändå försiktig budgetering 

2013 som flyttas till 17.Evenemang. 

 

17. Evenemang. 

Hur många cuper orkar vi med att arrangera? Oförändrat antal styr budgetsiffran. Utfallet 2012 

pekar på en förbättring 2013 till 150 000 kr. 

 

 

 



36 

 

18. Fotbollsskola. 

Fotbollsskolan gav ett överskott på 55 000 kr 2012. Budgeteras med kraftig utökning 2013 p.g.a. 

att den återigen skall bedrivas i egen regi. 

 

19. Servering. 

Genom bolagiseringen bortfaller Allsvenska damlagets hemmamatcher, så serveringsöverskottet 

till Tyresö FF sjunker. 

 

21. Träningsavgifter. 

Träningsavgifterna höjs med 100 kr, men den del som ingick i medlemsavgiften ovanför 100 kr 

har förts till detta konto och avgiften föreslås kallas verksamhetsavgift. 

 

5. Herrar. 

Jämfört med lagets prel. utfall 2012 så förbättras budgeten med ca 240.000 kr inkl materielvaror. 

Träningsläger ligger utanför budgeten. Föreningens herrlag ges en ökad satsning för att kunna 

vara ett stabilt lag i div. 3 med möjlighet till avancemang. 

 

6. Herrlag junior. 

Laget är ett breddlag och tilldelas en budget som täcker seriespelet.  

 

7. Nätverket 

Nätverket upphör genom bolagiseringen av Allsvenska damlaget. 

 

8. Utbildning 

Budgetförslaget avseende utbildning, som inkom från ungdom (utbildningsansvarig har slutat 

under året), har tillgodosetts fullt ut med 216.000 kr, varav 85.000 kr beräknas komma som 

bidrag från Idrottslyftet. Således mer än en fördubbling av budgeten jämfört med föregående 

år. 

 

11. Kansli. 

Uppräkning har gjorts p.g.a. lönejusteringar och att EFD-bidraget för administration går till 

Tyresö Fotboll AB. 

 

12. Damer. 

Det Allsvenska damlaget är bolagiserat till Tyresö Fotboll AB. Föreningens första damlag spelar i 

div. 1 med inriktning på att åtminstone bli ett stabilt lag i divisionen. 

 

13. Damjunior. 

Omfattar juniorspel i J-19 och spel i flickallsvenskan F-19, som dock budgeteras av bolaget . 

Träningsläger och lagsammankomster ligger utanför budgeten. Föregående år bestod truppen 

av dubbelt så många spelare, varav hälften gått till div. 1-laget. Det sammanlagda 

budgetutrymmet för båda trupperna förhöjs med 355 000 kr. 

 

14. Ungdom. 

Satsningen på ungdomslagen visar sig tydligt med en kraftig höjning av budgeten från 

föregående års 640 000 kr till 1 124 000 kr. 

 

99. Administration. 

För att komma till en budget som slutar på plus-minus noll kr så landar resterande 339.000 kr på 

administration. 

 

2012-11-16 Budgetgruppen 
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Verksamhetsplan för Tyresö FF 2013 
 

 
 

Föreningens mål och aktiviteter 
 

Den sportsliga delen av verksamheten i föreningen styrs av mål som beslutats av styrelsen i samråd 

med respektive kommitté.  

 

Herrlagets mål för 2013 är att vara ett stabilt lag i serien med placering på övre halvan i sin division 3-

serie. Även damlaget, som spelar under namnet Tyresö DFF, har som mål för 2013 att placera sig på 

den övre halvan i sin division 1- serie. 

 

Våra damjuniorer deltar i spel i J-19 med målet att vara placerad som ett av de två bästa lagen. 

Damjuniorerna bildar tillsammans med spelare från Damallsvenska laget och division 1-laget Tyresö 

DFF det allsvenska flicklaget som spelar i Svenska Spel F19. 

 

Övriga lags mål redovisas inte här, om dessa kan du läsa i respektive lags verksamhetsberättelse. 

Målen bestäms av lagen med stöd av respektive kommitté. Det övergripande målet för 

ungdomsverksamheten är dock att på sikt ha ett förstalag i varje åldersgrupp som ligger högt i 

förbundets 11-mannaserier. 
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Under 2013 kommer föreningen att genomföra följande aktiviteter som 

redovisas nedan; 
 

- Veckoläger med fotboll för barn i åldrarna 8-13 år 

- ST Cupen - Världens största inomhusturnering i fotboll för ungdomar arrangeras för 33e 

gången 

- Idrottslyft – utbildningar och egna projekt 

- Ungdomsturnering för föreningens 7-åringar (Fotbollsskolan) 

- Ytterligare ungdomsturneringar i föreningens regi 

 

Den av styrelsen fastställda och mycket expansiva utbildningsplanen kommer att genomföras med en 

helt annan omfattning än tidigare. Vidare så introduceras föreningens syn på hur utbildning av spelare, 

tränare, ledare och föräldrar skall genomföras. 

 

Ungdom ska fortsätta anpassningen till förbundets nya riktlinjer gällande verksamheten för 5-, 7- och 

9-mannalag inom S:t Erikscupen.  

 

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” 

där samtliga spelare och ledare i föreningen deltar.  

 

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 verksamhetsavgift. Vi ska också verka för att den bingoallians vi tillhör 

fortsätter generera intäkter till vår verksamhet. 

 

Den nya organisationen som sjösätts på årsmötet kommer att medföra ett intensivt arbete för att 

tillsätta de nybildade kommittéerna och att dessa därefter skall finna sina effektiva arbetsformer. 
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