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Styrelsen 

Tyresö FF:s styrelse har under 2013 haft följande 

sammansättning; 

 

Ordförande  Hans Lindberg 

Vice ordförande Lill Nilsson 

Ledamöter  Mickey Lindberg 

  Jimi Thörnberg 

  Johan Stålheim 

Suppleant  Åsa Lönnqvist 

   

Revisorer  Ulf Lönnqvist 

  Bo Furugård 

 

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda 

sammanträden. 
 

Under styrelsen är föreningen organiserad i fyra 

kommittéer Ungdomskommittén, 

Damkommittén, Herrkommittén och 

Marknadskommittén. Syftet med kommittéerna 

är att man skall jobba med verksamheten och i 

verksamheten på ett mycket närmare sätt än 

styrelsen. 

 

Styrelsen har att fatta beslut om alla 

övergripande frågor såsom strategier, policys och 

budget. Den sportsliga delen av verksamheten i 

föreningen styrs av mål som beslutas av styrelsen 

på förslag från respektive kommitté.  

 

Under 2013 har Tyresö FF haft en omfattande 

verksamhet med cirka 90 lag anmälda till 

seriespel. Mer än 500 matcher har spelats på vår 

hemmaarena Tyresövallen. 

 

Tyresö FF upplät från och med 1 januari 2013 

platsen i Damallsvenskan till Tyresö Fotboll AB 

som föreningen är ensam ägare till. Laget kom på 

andra plats i allsvenskan och gjorde historisk 

debut i UEFA Womens Champions League och 

avancerade till kvartsfinalspel 2014 efter segrar 

mot Paris SG och Fortuna Hjörring.  

 

Vid sidan om det allsvenska laget driver Tyresö FF 

seniorverksamhet för damer under namnet Tyresö 

DFF som 2013 har spelat i division I och kom på 

fjärde plats i serien. Föreningens herrseniorlag 

placerade sig på femte plats i serietabellen i  

 

division III.  

 

Redovisningen av vissa av ungdomslagens 

verksamhet återfinns på de kommande sidorna. 

Genomförda arrangemang redovisas i det 

följande under särskilda rubriker. 

 

Som framgår av den ekonomiska berättelsen har 

verksamheten 2013 gett ett överskott på  

14.343kr. 

 

Medlemsantal  

Under 2013 har föreningen haft totalt 1322 

medlemmar varav 1233 mellan 7 och 20 år. 

 

Kansliet 

Under 2013 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 haft 

huvudansvar för plantilldelning, idrottslyft, 

dagkollo, fotbollsskolor och andra utåtriktade 

aktiviteter. Thomas Karlsson har haft ansvar för 

driften av serveringen. 
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Arrangemang  

 
 

2013 
 

I 1980-talets början startade Tyresö FF i 

samarbete med Stockholms Tidningen en 

inomhusturnering i Tyresö kommuns olika 

idrottshallar, en då sedan lång tid saknad 

vinteraktivitet för fotbollsspelare i Stockholm 

 

Turneringen blev snabbt populär och många lag 

var intresserade av att delta, och så har det 

förblitt. 2013 arrangerades turneringen för 33:e 

gången och drygt 620 lag deltog. 90 av dessa 

var lag från vår egna förening. 

 

Turneringen är öppen för lag med ungdomar 

mellan 7 och 18 år. Totalt använder vi fyra hallar 

runt om i kommunen. 

 

Totalt spelas över 1400 matcher på turneringens 

nio dagar och mer än 50.000 besökare kommer 

till våra olika spelplatser. 

 

620 deltagande lag 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! 

 

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 flick- och pojksidan. 

 

 

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. Hammarby IF DFF 

återtog titeln från AIK som ”abonnerat” på den 

under tre år. Bollstanäs SK vann för första gången 

titeln som bästa pojkförening, knappt före våra 

egna pojklag. 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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Kaatach Cupen 2013 

Sedan 2009 har vi på hösten arrangerat turneringar 

på Tyresövallen för pojkar och flickor som spelar 

fem-, sju- och nio-manna 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. 

 

2013 arrangerades turneringen tillsammans med 

Kaatach från Tyresö. 

 

Utbildning 

Under året har vi genomfört domar- och 

ledarutbildningar både i egen regi och genom 

vårt deltagande i Idrottslyftet. 

 

  
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. 

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.  

 

 

 
I augusti, precis innan sommarlovet avslutades, 

deltog cirka 150 barn i åldrarna 8-13 på Landslagets 

Fotbollsskola. 

 

 

 
Försäljningen av Bingolotter och Sverigelotter 

tillför föreningen uppemot en halv miljon 

kronor varav hälften går direkt till våra 

ungdomslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tyresö FF deltog för nionde 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 2014. 

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 
500 ungdomsmatcher i Sanktan spelas varje år på Tyresövallens konstgräsplaner och det bjuds på 

många fina ögonblick. Till 2013 års seriespel anmälde Tyresö FF 88 lag varav 25 flicklag och 63 pojklag  

och 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 2013. 

 

 
Foto Jenny Puronne/Slottstudion 

 

Lagbilder från 2013 
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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. 

 

Flickor 01 
När vårsäsongen 2013 startade hade vi totalt 35 spelare och 9 ledare för F01. 

Tyvärr så har några av tjejerna valt att sluta med fotboll för att satsa mera på andra idrotter 

men vi har fått en del tillskott det är 8 flickor som sökt sig till vårt lag från andra klubbar 

under året. I skrivande stund är vi totalt 36 tjejer. 

 

Under 2013 fick vi även tillskott av ledare: 

Svempa – Huvudtränare samt Janne – Målvaktstränare dessa ersatte 2 ledare som valt att 

pausa. 

 

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 2013 

Under säsongen hade vi 3 schemalagde träningar på Tyresövallen: Måndagar, onsdagar samt 

torsdagar. Dessutom har vi haft 9-10 flickor som kontinuerligt tränat med flickakademin 1 

gång i veckan och för resterande tjejer har vi genomfört en del nivåanpassade 

teknikträningar ca 1 gång i veckan. 
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Under försäsongen tränade vi 2 gånger i veckan på Tyresövallen samt inomhus i 

Wättingehallen på söndagar och i anslutning till det haft lättare fysträning. 

 

Under eftersäsongen tränade vi även då inomhus i Wättingehallen på lördagar, fysträning i 

Stimmets skola på tisdagar samt en utomhusträning på Tyresövallen på onsdagar. 

 

S:t Erikscupen 2013 

Vi hade tre lag anmälda till S:t Erikcsupen, ett 9-manna i Div 3 F13, 7-manna svår och 7-

manna medel. 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 2013 

Vi har ställt upp i totalt 9 utomhus cuper under 2013  

- AIK/Vasalund vårcup 2 lag 

- Attunda cupen 1 lag  

- Girls Invitation cup 1 lag 

- Mälarhöjdens Tjej cup 2 lag 

-  HudikCup övernattnings cup 2 lag  

- ÖrebroCupen övernattnings cup 2 lag  

- Parkcupen Uppsala 2 lag 

- Siggesta cupen 1 lag 

- McDonaldscup Västerås övernattning 1 lag  

 

Många fina resultat och de mest meriterade är Guld i A-slutspel i HudikCup och 

ÖrebroCupen 

 

Under 2013 spelade vi även 7 inomhus cuper 

- Älta Cupen 2 lag 

- TigerCupen 2 lag 

- Adventscupen Upplands Väsby 3 lag 

- Engelbrektscupen 1 lag 

- Ingarö Lucia cup 1 lag 

- Snöbollen cup 1 lag 

- ST Cupen 5 lag 

 

Många fina resultat och många silver och brons pokaler, dock blev det Guld  A-slutspel i 

Snöbollen samt Adventscupen. 

 

Framtid 

Säsongen 2014 har vi anmält 2 lag till Sanktan F13 ett Div 2 lag och ett Div 3 lag 

 

Vi tänker även åka på tre övernattningscuper i sommar  

HudikCup med ett lag  

Örebrocupen med två lag (hela truppen) 

Danmark med ett lag 
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Flickor 02 
Truppen: 

Under säsongen 2013 har vi återigen varit runt 20 spelare där några slutat och några har 

kommit till, bl. a två spelare från Sköndal.  

 

Ledare: 

Charlotte, Jesper och Mats har fortsatt som tränare och Nina som lagledare, webbansvarig 

och lagkassör. Emma har vid flera tillfällen bedrivit målvaktsträning och Peter klev på i höstas 

som tränare, två välkomna tillskott. 

 

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. 

• Varierade träningar med utmaningar för alla. 

• 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 Älta IF. 

 Vi deltog med två lag i Sköndalsbollen under en helg i april 

 I juni spelade vi Hudikcup där vi tog ett silver i A-finalen 

 Augusti startade med Ingarö sommarcup där det blev ett silver i B-finalen. 

 Hösten avslutades med två lag i Helenecupen där vi kammade hem en silvermedalj i 

B-final och spel i A-slutspel. 

 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: 

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

mellan och en i lätta 9-mannaklassen. Hitta och spela vänskapsmatcher mot jämbördiga 

motståndare. Fortsatt samarbete med F01 och fördjupat samarbete med F03.   

Vi har minst tre ledarträffar under året; en innan vårsäsongen, en innan höstsäsongen och en 

innan inomhussäsongen. 
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Flickor 03 
Spelare 

Som mest under året har vi varit ca 40 spelare, men i slutet av året hade vi 34 registrerade 

spelare.  En av de största utmaningarna har varit att behålla kvaliteten på träningarna på 

grund av den stora träningsgruppen. Ett antal spelare har turats om att träna och spela med 

F02. 

 

Ledare  

Vi var under året nio stycken ledare varav en kassör och en målvaktstränare. En ledare har valt 

att ta en paus, resterande fortsätter i sina roller. 

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. 

Några av tjejerna har även deltagit i Flickakademin. Träningsnärvaron har varit hög och det 

har varit fantastiskt roligt att se utvecklingen hos tjejerna under året.   

 

Match 

Första året med sjumanna, i Sanktan hade vi tre lag anmälda, ett lätt och två mellan och det 

har fungerat bra. Vi körde ett rotationssystem där alla mer eller mindre fick spela lika mycket. 

Utvecklingen har varit positiv 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/Turneringar 

Vi spelade  

 ST-cupen i början av året, där ett av våra lag vann B-finalen 

 Kamratcupen i Haninge 

 Vår egna turnering på Tyresövallen, mycket populär 

 Påsk-cupen i Haninge 

 PWC-cupen i Segeltorp 

 Attunda-cupen i Sollentuna 

 Helene-cupen i Sollentuna 

 Träningsmatcher mot F04 

 Tränings-cup Gubbängen 

 Träningsutbyte Vendelsö 

 ST-cupen i slutet av året, där vårt lag i F10 svår gick till final 

 

Träningsläger 

Vi startade höstsäsongen med att åka till Bergslagens pärla Nora på vårt första träningsläger. 

En fantastisk helg som ingen kommer glömma. 

 

Målen för kommande säsong 

Fortsätta ha roligt. 

Två träningar i veckan, fortsatt fokus på att stegvis öka svårighetsgraden på de övningar och 

träningspass vi genomför.  
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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 2014 att delta med tre lag.   

 

Flickor 04 
Storlek på truppen 

Storleken på truppen har legat kring ca 35 tjejer under året. Det har slutat en del men nya 

tjejer har tillkommit i samma takt, så truppen har hållit sig på samma nivå under hela 

säsongen. 

 

Vilka som varit ledare 

Vi började året med fem personer i ledarstaben; tränare, Niklas Ekman, Åsa Lönnqvist, Anders 

Lundqvist och Janne Selldén, samt som lagledare/kassör/tränare Anders Toresson. Under året 

tillkom Dragan Celic som tränare. 

 

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. Vi 

fortsatte med målet från 2012 att alla skulle spela med varandra och ta ut olika lag inför varje 

match. 

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 

Under försäsongen/vintersäsongen 2013 var vi ca 20 tjejer i snitt på inomhusträningarna som 

bedrevs i Wättingehallen. Antalet ökade när vi drog igång utomhussäsongen med träningar 

dels på C-planen på Tyresövallen, dels vid Tyresö Skola. Med dryga 25 tjejer på planen (i 

snitt) blev det mycket att stå i och det var svårt att få tiden och utrymmet att räcka till. 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 4-6 tjejer. 
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Sanktan och resultat 

Då storleken på truppen var ca 35 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 fått samma möjligheter till matchspel. Tjejernas utveckling har varit kul att följa. De 3 

lagens gemensamma statistik blev 37 spelade matcher, 27 vinster, 3 oavgjord, 7 förluster, 

198-54 i mål, vilket tydligt visar att vi har varit mer än väl konkurrensmässiga med övriga 

klubbar under året.   

 

Cupdeltagande 

Vi har under året haft lag som deltagit i 10 cuper. Redan i februari åkte vi med 2 lag till Täby 

och Frejcupen. Då det bara fanns 1 plats i F04 klassen ställde vi också upp med 1 lag i F03 

klassen. Tjejerna skötte sig väldigt bra och det blev bara en förlust för respektive lag. 

 

Sedan följde under våren Statoilcup (Ingarö IF), NSK cupen (Norrtulls SK). Örby IS Flickcup, 

och Torpetcupen (Segeltorp). Alla med riktigt bra resultat.  

 

Under hösten deltog vi i Santis cup (Älvsjö), MiRacupen (Vallentuna), Kaatachcupen, 

VasaCupen och ST cupen. 

 

Till MiRa cupen var vi inbjudna som ett av Stockholms 8 bästa lag enligt arrangören. Det var 

vår första 7-manna cup och vi hade endast tränat det någon enstaka gång. Det visade sig att 

flertalet av de lag vi mötte hade under året haft ett lag i Sanktans F03 serie och således spelat 

7-manna hela året. Detta återspelades i resultaten där vi inte riktigt hängde med och fick tre 

raka förluster. Fjärde matchen gick dock mot ett motstånd som likt oss inte hade haft något 

lag i 7-manna serien och där tog vi en storseger. 

 

I vår egna Kaatachcup fick vi vår andra chans att spela 7-manna. Vi deltog med två lag och 

båda gick vidare till A-slutspel. Där åkte ena laget ut i kvartsfinalen, medans det andra gick 

hela vägen till final. Väl i finalen tog det rejält stopp mot Lidingö, som även de haft lag i F03 

(7-manna) hela året. Vi är riktigt nöjda med vår andra plats i cupen. 

 

Sista cupen för året var vår egen ST-cup i december/januari. Vi hade 1 lag i Svår serien och 

där gick vi till A-slutspelet, och väl där hamnade vi på 3:e plats. Laget förlorade endast en 

match och det var mot det som lag till slut stod som slutsegrare. I Lätt serien ställde vi upp 

med tre lag. Alla tre lagen gick vidare från gruppspelet. Från slutspelsgrupperna gick sedan 

två av lagen till semifinal. Semifinalerna blev riktigt jämna där ett lag blev utslaget efter 

straffar och andra laget gick till final efter mål i ”Golden goal”. Väl i finalen blev det en förlust 

och det blev en välförtjänt seger för motståndarna och en lika välförtjänt andra plats för oss. 

 

Sammanfattningsvis är vi riktigt nöjda och stolta över våra tjejers cupinsatser under året. 

Oavsett vilket lag vi tagit ut har vi varit slagkraftiga och visat att vi är riktigt svåra att vinna 

över.   

 

Målsättning för kommande säsong 

Målen för 2014 är att komma in i och anpassa oss till 7-manna spel. Vi ser verkligen fram 

emot den utmaningen och vi känner stor tilltro till våra spelares kunskap och engagemang. Vi 
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får in nya tjejer ständigt vilket innebär att vi, för att alla spelare skall utvecklas utifrån sina 

förutsättningar, kommer att i möjligaste mån arbeta 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 4-6 intresserade tjejer skapas som skall erbjudas mer kontinuerlig 

målvaktsträning. Vi planerar att ha 2 träningstillfällen per vecka, med kanske någon extra 

inlagd träning när tillfälle ges. 

 

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.  Planen är också att få till fler träningsmatcher 

varvat med träningen.  

 

I Sanktan kommer vi ha lag i Lätt, Medel och Svår serier för att alla tjejer skall få utvecklas och 

få utmaning i den nivå de för stunden ligger på. Då detta med olika nivåer blir nytt för oss är 

det också en utmaning för, förutom spelarna, även oss ledare och föräldrar. 

 

Antalet cuper som vi skall delta i ligger ungefär 5 på våren och 4 på hösten/vinter inklusive 

våra egna Kaatach och ST cupen. 

 

Finns intresset ska vi också försöka vara med på en sommarcup med övernattning i augusti. 

 

Vi kommer också intensifiera sökandet efter sponsorer för att stärka vår lagkassa. 

 

Organisation 

Ledarteamet har under året bestått av Niklas Ekman, Anders Lundqvist, Åsa Lönnqvist, Jan 

Selldén och Dragan Celic som alla är tränare samt Anders Toresson som är 

lagledare/tränare/kassör. 

 

Det är även klart att vi under 2014 utökar tränargruppen med Linda Selldén. 

Vi har också en föräldragrupp bestående av tre föräldrar som skall jobba aktivt och ta ansvar 

för det som sker vid sidan av planen, utanför fotbollen samt sökandet efter sponsorer. 

 

// Niklas, Åsa, Anders, Janne, Dragan och Anders 

 

Pojkar 97 
Spelare: Antalet spelare har under året varit upp till 15, några få har kommit till och några få 

har slutat. I våra matcher har vi lånat in spelare från P98 och P99. 

 

Ledare: Ferhat Boz inledde säsongen som huvudtränare. Niklas Cyrus Stålheim som tränar 

P01 klev in som hjälptränare för att avlasta Ferhat samt kunna skaffa sig erfarenhet av 11-

mannafotboll. Redan innan säsongen började meddelande dock Ferhat att han slutar för att 

ta över AFC P97 och Niklas fann sig stå som ensam tränare för en 11-mannatrupp.  

 

Senare under säsongen anslöt Luis Garcia Gozales som hjälptränare.Torbjörn Hammarström 

var lagledare och kassör. 
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I återföreningen i ST-cupen coachade Dennis Söderstedt, Åke Hammarstedt samt Andreas 

Wallén laget. 

 

Vår målsättning inför säsongen var att ligga bland topp 8 i tabellen för att gå till slutspel i 

Sanktan. Vi uppfyllde inte alls vårt mål. Vi låg i botten av tabellen hela säsongen och slutade 

också ohjälpligt sist. 

 

Efter säsongsavslut lades laget ned och P97’s relativt framgångsrika saga var all. Under åren 

har vi ständigt spelat i högsta serien och lagets största framgångar var nog en tredjeplats i 

Gothia Cup 2011 samt seger i ST-Cupen och kval till Futsal-SM senare samma år. 

 

Träning. 

Vi har tränat 3 ggr i veckan. 

St: Erikscupen. 

Vi deltog i Sanktan P16 div 1. 

P16: Resultat: Vi slutade på tolfte och sista plats i tabellen. 

 

ST-cupen 

Även om laget officiellt laggts ned efter säsongsavslut återförenades vi för att spela ST-

Cupen P16 samt P16 SM i futsal. Dennis Söderstedt samt Åke Hammarstedt och Andreas 

Wallén coachade laget. 

 

P16 

Vi gick obesegrade genom hela turneringen men förlorade till sist mot Märsta i finalen. 

 

P16 futsal SM 

Gruppseger men förlust i semifinalen. 

 

Pojkar 99 
Gruppen har året 2013 haft en härlig trupp på ca 50 spelare som tränat och utvecklat sina 

fotbollskunskaper både i spelförståelse och i speluppfattning. Vi har utbildat spelarna i 

Svenska fotbollsförbundets nya spelarutvecklingsplan, och även prövat att använda 

videoanalys av någon match för utveckling av spelet. 

 

Vi har deltagit i S:t Erikscupen 2013 med 3 lag, lag 1 i div 2, lag 2 i div 3 och lag 3 i div 5 alla 

lagen med bra prestationer under året som gick. 

 

Lag 1 kom 2 a i div 2 och gick till sanktanslutspel där vi även gick vidare till 8-delsfinal efter 

seger mot FC Atletic i en rafflande match med 2-1 och sedan hade förmånen att få möta ett 

av Sveriges bästa P99-lag, IF Brommapojkarna, där vi åter igen gjorde en bra prestation även 

om vi inte räckte till. 

 

I div 3 kom vi 6:a i tabellen efter en stark säsong 

 

Och i div 5 kom vi 2:a i serien efter härlig inställning match efter match. 
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Vi har deltagit i 5 cuper under året som gick, samtliga med mycket bra prestationer av alla 

spelare.   

 

I Huddinge Vår Cup, där vårat 2/3 lag spelade vi hem silvermedaljerna med vårt 2/3 lag, efter 

en rafflande Final mot Rågsved.  

                                                                                                                        

Till Hudik Cupen åkte vi med en trupp på 36 spelare och 5 ledare och presterade mycket bra 

tillsammans, båda lagen vann sina grupper i gruppspelet med en gemensam målskillnad på 

21 -1 och i efterföljande A-slutspel förlorade ett av lagen med 1-0 mot IFK Lidingö som 

sedan nådde finalen, vårt andra lag gick till finalen där de ställdes mot just IFK Lidingö, 1-1 

och dramatisk straffläggning som vi vann denna kväll och stod som segrare i Hudik Cupen 

2013. Fantastiskt kul! 

 

I juli månad spelade vi med lag 1 i Sollentuna Games och spelade till oss bronsmedaljerna 

efter härlig inställning hela cupen igenom. 

 

Avslutade sedan året med två höstcuper efter att Sanktan slutat för säsongen, åter igen 

mycket bra prestationer av både lag 1 i Karlslundscupen Elite, som vi blivit inbjudna till med 

många väldigt bra deltagande lag, lag 2/3 spelade Märsta Games som avslutning på 

säsongen 2013 med bra spel och härlig inställning. 

 

Vi har under året som gått genomfört 3-4 träningar i veckan med ett sommaruppehåll. 

Sammanlagt 122 genomförda roliga träningspass.  

 

Till sist vill vi alla ledare i vår grupp tacka alla härliga fotbollsspelare i Tyresö FF P 99 för ännu 

ett ett fantastiskt fotbollsår tillsammans! Det är en stor förmån och innebär ett stort ansvar 

att få ta del av er fotbollsutveckling. 

 

Även ett stort TACK till alla föräldrar som stöttar era barn och oss ledare under matcher och 

cuper! 

 

Vår organisation har sett ut på följande sätt. Tränare: Mikael Falk, Peter Johansson, Mats 

Lanneborn, Mårten Othérius, Joakim Öhman, Andreas Vanberg. Matrialansvarig: Janne 

Johansson. Kassör: Frank Miltenburg. ST-Cupansvarig: Olivier Rod. Lagledare och 

Gruppansvarig: Mats Lanneborn 

 

Vid Pennan Matte 
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Pojkar 00 
Ledare/tränare: 

----------------------------------------------------- 

Mona Christiansson Kjell-Åke Söderman 

Per Eckelöv  Roffe Solem 

Mårten Gillgren Peter Thomasson 

Per Höglund  Hampus Thörnblom 

Janne Lindström Patrik Weimer 

Mats Norén  Anders Yvling 

----------------------------------------------------- 

 

2013 var det dags för sammanslagning av TFF:s 00:or, c:a 55 killar från tre olika organisationer 

fördes samman och skulle bli medspelare framöver, inte motståndare till varandra! Dessutom 

skulle 12 ledare försöka dra åt samma håll. Det var en utmaning för alla, spelare som ledare, 

att få ihop det nya och få alla att trivas. Mycket lyckades vi bra med men en del mindre bra, 

det ska vi ta lärdom av.  

 

Nytt för året, och för alla, var att 9-manna skulle spelas istället för 11-manna vilket gjorde att 

matcherna ibland blev lite märkliga, kort avstånd till stora mål och breda planer! Trots detta, 

och att många var nya för varandra, såg vi en positiv utveckling hos spelarna som alla fick 

chans att spela på lagom nivå, vi hade 4 lag i tre olika divisioner. 

 

S:t Erikscupen 

Vi hade 4 lag i S:t Erikscupen, två i div 5, ett i div 4 och ett i div 3. Totalt spelade vi c:a 75 

matcher och fick såklart smaka på både vinst och förlust men vi nådde vårt/föreningens mål 

att få ett lag att spela i näst högsta serien till 2014! 

 

Träningar 

Under 2013 hade vi 126 träningstillfällen och det var ofta fler än 30 spelare närvarande där 

den som tränat mest varit på 104 träningar (83 %), imponerande! Totalt har 73 spelare snörat 

på sig fotbollsskorna under vår flagg minst en träning vilket också är imponerande. På hösten 

fortsatte vi träna tills snön kom… men den kom aldrig! Vi körde på nästan fram till jul med 

hög närvaro fortfarande… fotboll är uppenbarligen kul! 

 

Läger 

Under våren hade vi ett kort läger på Bosön i Stockholm, vilket gjorde att grabbarna fick lära 

känna varandra bättre med skön träning på konstgräs i stor inomhushall samt övernattning. 

 

Cuper 

Under 2013 var vi med i 13 cuper, både utomhus och inomhus. Vi tog guld i Decembercupen, 

silver i Thomas Nordahl cup och brons Storsjöcupen! I övrigt var det många roliga stunder på 

planer runt om i Stockholmsområdet. 

 

Vi hoppas att 2014 blir mist lika inspirerande som 2013! 

 

  



20 

 

Pojkar 01 
2013 har varit ett utvecklande år för hela truppen. Vi har haft hög närvaro på våra träningar, 

deltagit i Sanktan och spelat många cuper. 

 

Vid ingången av 2013 bestod P01 av två grupper, Centrum/Fårdala och Krusboda/Strand. 

Hela truppen P01 bestod 2013 av ca 60 spelare och ca 10 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 och sina egna förutsättningar. För att lyckas med detta 

krävs det att man håller sig till en tydlig vision gällande träningsupplägget med 

målsättningen att främja varje spelares individuella utveckling. 

 

En annan målsättning är att ”alla ska med”. Det gäller i alla lägen och för P01 fungerar detta 

mycket bra. Vi har jobbat med detta i princip sedan fotbollsskolan och nu är det en 

självklarhet för våra spelare att man tar hand om varandra. På detta sätt lyckas vi slussa in nya 

spelare i truppen. 

 

Under årets första kvartal tränade vi ca 2 ggr i veckan, därefter tränade vi 3 ggr i veckan året 

ut. Vårt sista träningspass var dagen innan julafton. Vi har haft över 50 spelare i gång per 

träning under högsäsong, april-oktober. Under lågsäsong ca 40 spelare. 

 

I S:t Erikscupen deltog vi med sju lag. Fem av dessa lag spelade mot jämnåriga, övriga två 

mot P00. Av våra totalt ca 60 spelare har ca 50% deltagit i svår klass mot jämnåriga och ca 

75% av spelarna har fått prova sina vingar mot överåriga spelare i den nya spelformen 9-

manna.   

 

Resultatmässigt gick det bra för oss mot jämnåriga, dock lite sämre mot överåriga (fast 

utmaningen och glädjen att få spela 9-manna vägde upp förlusterna). Vi spelar överlag fin 

fotboll och vår idé är att ”spela bollen”, d v s vi rullar ut bollen från målvakt till back och 

därifrån tar vi oss upp i banan. Detta är ngt 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 2013. Denna 

spelidé är sedan tänkt utgöra grunden inför 2014 års 9-mannaspel. 

 

Vi har deltagit i ett flertal cuper under 2013, vi har i denna verksamhetsberättelse att fokusera 

på ett urval av dessa. 

 

Sportlovscupen i Gävle 

7-manna inomhuscup. Vi spelar fin fotboll från start till slut och lyckas vinna cupen efter en 

tuff final mot meriterade laget Vallentuna. Som extra kuriosa kan nämnas att AIK´s duktiga 

tjejer var med i denna cup. 

Gothia Cup 

7-manna utomhuscup. Vi har två lag anmälda och 24 spelare deltar. En cup och upplevelse 

utöver det vanliga. 5000 matcher spelas under en vecka och allt är stort. Ett av våra lag går 

vidare till A-slutspel efter ett mkt bra gruppspel. Tyvärr blir IFK Göteborgs akademilag lite för 

svårt denna gång i slutspelet. 
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Transstenscupen 

9-manna utomhuscup. En dagscup där killarna verkligen får slita. 7 matcher på en dag och 

när dagen är slut är bronspengen vunnen. En gedigen insats av hela truppen. 

Mini-tiger 

7-manna utomhuscup. En klassisk sommarcup vid Sköndal. Killarna spelar fin fotboll hela 

cupen och vi lyckas vinna hela cupen. Extra kul att samtliga spelare verkligen bidrar på planen 

– då har man lyckas som lag. Under Mini-tiger klev alla fram och tog sitt individuella ansvar 

på planen. 

Oktoberpokalen 

P01´s första gemensamma cup tillsammans. Vi hade två lag anmälda, ett i svår klass och ett i 

lätt klass. Laget i lätt klass fick en tuff lottning då man ställdes mot cupens andrapristagare 

och tredjepristagare i gruppspelet. Mao, vi åkte ut i gruppspelet – men stämningen var på 

topp och vi ledare kände direkt att sammanslagningen blir bra. Laget i svår klass lyckas vinna 

hela cupen, vilket är en stark bedrift med tanke på det svåra motståndet. Extra starkt att vinna 

över Bele Barkarby i kvartsfinalen. Förutom cupvinsten så gläds vi med ett fint Fair-play pris 

och framförallt lagsammanhållningen. 

ST Cupen 

Vi har totalt med 7 lag i olika klasser och vi gör generellt sett bra sportsliga insatser utifrån 

våra förutsättningar. Det vi ledare är extra stolta över är killarnas uppträdande på planen då 

man alltid visar stor respekt för domare och motståndare. Höjdaren under ST-cupen var att vi 

kom trea i svår klass och att vi som enda breddlag gick till slutspelet. 

 

Under hösten blev P01 en träningsgrupp. Sammanslagningen har varit framgångsrik. Det 

absolut bästa med sammanslagningen är att spelarna blixtsnabbt integreras med varandra, 

vilket självklart smittar av sig till oss ledare. Förutom detta får alla spelarna nu verkligen 

chansen att utvecklas i sin egen takt och nivå eftersom vi i princip har dubblat truppens antal 

spelare. 

 

Vår målsättning inför 2014 är att spelarna på sina respektive nivåer ska fortsätta att utvecklas 

som fotbollsspelare och kamrater. 

 

Tränare för laget är Patrik Kallenvret (huvudtränare), Staffan Engström, Mats Bergkvist, Petra 

Fors, Thomas Engström, Niklas Cyrus, Stefan Asklöf, Fredrik Lillgård 

I övrigt består ledarstaben av Anna Lanneborn (lagledare), Ulf Wahlgren (lagledare), Ninni 

Blom (materialförvaltare), Johan Idesjö (materialförvaltare), Nina Nilsson (kassör) 

 

 

Pojkar 03 Krusboda 
Tyresö FF P03 Krusboda har bestått av 4st tränare: Joakim Wessling, Stefan Holmberg, 

Peter Hultgren, Linda Gowans. 

Lagledare har varit Stefan Holmberg 

Kassör har varit Katarina Löf 

 

Träningar 

Vi har under säsongen 2013 varit ca 20st spelare i truppen som tränat tillsammans tre 

gånger i veckan. 
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Mål för säsongen 2013 

Målet har varit först och främst att skapa en trygghet och få alla killar att känna sig 

delaktiga på både träningar och matcher. 

 

Serietillhörighet och resultat 

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

har endast förlorat två matcher under hela serien och verkligen ångat på. Vårt 

medellag har förlorat mer än vad vi vunnit i en tuff serie. 

 

Cuper 

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

* 1:a och 3:a Hudik Cup 

* 2:a AIK/Vasalundscupen (svår på konstgräs) 

* 2:a i Stockholmscupen (inomhuscup-bredd) 

* 1:a i Conpal Cup, inomhus (Hammarby) 

* 1:a i Attundacupen (konstgräs – breddcup)  

* 2:a i Haninge invitation cup (inomhus - svår) 

* Delad 5:a i Matrix cup (svår) 

* 2:a Hanviken Indoor cup (bredd) 

* Delad 3:a i MiniTiger cup 

* Delad 3:a i ST:cupen svår 

* 2:a i HSB cupen  

* 2:a i Vintercupen, Djursholm  

 

Målen för kommande säsong 2014 

Vi har precis gått ihop med Fårdala och heter numer K/F. 

Vi håller på att planerar 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.  

Målet i år är att vi genom vårt nya träningsupplägg samt indelningen i Sanktan då vi 

vill få maximal utveckling för varje individ samt att ALLA ska tycka det är roligt med 

fotboll. 

 

Organisation och framtidsutsikter 

Vi inleder 2014 med denna tränarstab i K/F: 

Huvudtränare: Joakim Wessling 

Tränare: Magnus Pernestad, Peter Hultgren, Johan Hallenborg, Christer Ek, Mikael 

Westin 

Linda Gowans, Cecilia Onn. 

Kassör: Katarina Löf. 

Ser med spänning fram emot Sanktan 2014! Vi har nu anmält ett lag i lätt, ett lag i 

medel, ett lag i svår och ett lag i extra svår. 
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Pojkar 04 Fårdala Öringe 
Trupp och tränare:  

När 2013 summerades var vi ca 25 spelare i truppen. Något enstaka bortfall, men även någon 

ny spelare tillkom. Christer Eriksson är huvudledare med assistans av Jonny Knutas. Olle 

Sjögren agerar som hjälptränare, men tyvärr föll Anneli Linder ifrån under säsongen. Laget 

har tränat en dag per vecka under året, både under utomhus- och inomhussäsongen. 

 

Mål: 

Under året var ambitionen att ha hög närvaro, speciellt på uteträningarna. Att vara 

fokuserade på träningarna och utvecklas som lag, var och en efter sina förutsättningar. 

Mycket bollkontakt, basövningar för att träna på grunderna men även ge inspiration till 

spontanfotbollen på fritiden. Matchspel var ytterligare en grund i lärandet. Det huvudsakliga 

målet under året har främst varit att ha roligt med laget och fotbollen, samt försöka prestera 

sitt bästa på träningar/matcher, inte att vinna till varje pris. 

 

Serietillhörighet & Resultat: 

Laget deltog i både 5-manna och 7-manna i S:t Eriks-cupen. Resultatmässigt fanns en bit 

kvar, men spel- och teknikmässigt har vi upplevt en klart stigande trend under året. 

 

Cupdeltagande: 

Våra egna turneringar (ST- och Kaatach-cupen) samt S:t Eriks-cupen. Inte heller här gick laget 

hela vägen resultatmässigt. 

 

Målen kommande säsong: 

Vi fortsätter med de mål som vi haft under tidigare säsong där mycket spel skall leda till ökad 

spelförståelse, lära sig vilka beslut som ger positiva resultat och skapa mod i 

bollbehandlingen. Fortsatt blir det också fokus på att skapa spelytor, positionsspelet, press på 

bollhållare, djupledsspel och avslutsträningar. Att ge förutsättning för bra kamratanda är en 

annan viktig del. 

 

Organisation & framtidsutsikter: 

Fler engagerade föräldrar (tränare och lagledare) behövs under året då laget avser att växla 

upp med fler träningar samt matcha två lag i S:t Eriks-cupen 7-manna under året. Förutom 

Sanktan är ambitionen också att spela träningsmatcher och eventuella fristående 

cuper/turneringar under 2014. Laget har en stabil kassör i Åsa Romanowski och web-

ansvarige Peter Johansson. Vi har ett härligt gäng att jobba med, och det är kul att följa 

grabbarnas utveckling. 

 

Pojkar 04 Krusboda 
Tyresö FF Krusboda P04 är ett härligt gäng med 22 spelare och 4 ledare som tycker att fotboll 

är det roligaste som finns. 

 

Vi är värderingsstyrda och har tillsammans kommit fram till att de krav vi har på varandra är 

att: 

•        Alltid vara schyssta mot varandra 

•        Varje spelare gör sitt bästa på varje träning/övning/match 

•        Man lyssnar på sina tränare och på varandra 
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Vi övar grunderna stenhårt och har fokus på ett bra passningsspel och ett positivt sätt på 

planen, mot både medspelare, motståndare och domare. 

 

Spelare – vi har varit ca 20 spelare under året och 22 när året avslutades. Det tycker vi är ett 

bra antal inför kommande 7-manna spel. 

 

Ledare – Vi har varit 3 ledare under året som samarbetat mkt väl och delat upp 

arbetsuppgifterna som tränare, lagledare, kassör tydligt sinsemellan. I slutet av året blev vi 4 

st vilket vi anser är perfekt. Andreas och Weronica ansvarar för att planera träningar. Patrik 

och Olivier kör lagledning, men det är inga knivskarpa gränser – vi samarbetar mkt väl. 

 

Träning – vi har tränat 2ggr vecka under säsongen och hållit i det under vintern också. 

Träningsnärvaron har generellt varit mkt bra. Fokus har varit på att anpasssa träningen efter 

spelarnas förmågor och att ge dem utmaningar oavsett nivå. Vi har lagt in ett enkelt fyspass i 

slutet av inomhusträningarna 

 

Matcher – vi spelade med 2 lag i Sanktan 5-manna och var bla med i Roslagscupen (första 

övernattningen tillsammans, kul!), Vaxholms vårcup, Kaatach-cupen, Santis Cup, Luciacupen 

och Tumba-kicken och ST Cupen förstås. 

 

Målet för kommande säsong är att köra Sanktan med 2st 7-mannalag i mellan respektive lätt 

nivå. Vi kommer deltaga i cuper och är tex anmälda till Ålands tidnings Cup i maj och  Aros-

cupen. 

 

Upp å nicka...! 

 

Pojkar 05 Krusboda 
Ledare/tränare: Rickard Ljunglöf, Joakim Nygård, Mattias von Knorring, Patrik Hermin och 

Nicklas Carlsson. 

Truppen: Vi startade 2013 med 23 laddade spelare.  Under året så slutade två och en tidigare 

spelare kom tillbaka. 

Träningar: Vi körde igång 2013 med 2 uteträningar per vecka var av en på Tyresövallen och 

en på grusplan i Krusboda. Alla spelare har tränat tillsammans och vi har haft en hög närvaro 

på samtliga träningarna trots tidig träningstid på vallen och blandad väderlek 

Möten: Vi hade vårt första föräldramöte där vi bland annat gick igenom Tyresö FFs riktlinjer 

avseende uppträdande och förväntningar på spelare/föräldrar. Vi ledare berättade hur vi 

lägger upp träningar, hanterar konflikter och vilka cuper vi planerade delta i.  

Inför S:t Erikscupen delade vi in truppen i tre jämna lag med två tränare per lag. Alla tre lagen 

gjorde otroligt bra ifrån sig så väl resultat som uppförandemässigt. Ledare och föräldrar har 

varit både stolta och imponerade av grabbarna. Under övriga turneringar blandade vi lagen 

och spelarna så att alla spelade med alla. 

Cuper: Under 2013 har vi deltagit i Knattecupen, Älta Cupen, S:t Erikscupen, Kaatach Cupen 

och ST-Cupen. Samtliga med fina resultat. 

Inför 2014: Vårt mål för kommande säsong är att utveckla lagspelet och fortsätta stärka 

spelarna individuellt. Vår trupp består fortsatt av 22 spelare men vi har haft ett stort tapp på 
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ledarstaben. Organisationen inför kommande säsong består av tre tränare Rickard Ljunglöf, 

Joakim Nygård och Mattias von Knorring.   

 

Vi har en gemensam inomhusträning under vintern och ambitionen är att ha 2 träningar per 

vecka under utesäsongen. Vi kommer ställa upp med 2 jämna lag i S:t Erikscupen och 

planerar att delta i ytterligare 5-6 turneringar under året. 

 

P005 Strand/Brevik GUL 
Vi har under 2013 gjort vår första riktiga fotbollssäsong med regelbundna träningar på 

vardagar, deltagande i cuper och - inte minst - debut i Sanktan. En säsong som definitivt ger 

mersmak! 

 

Truppen består av ett 20-tal killar, då vi i Strand/Brevik i inledningen av säsongen gjorde en 

balanserad uppdelning baserad på skolor och närhet till kompisar. Nu har vi två gäng där alla 

känner någon sen förut, och där alla killar också fått nya kompisar under året. En bra 

indelning som gör att vi nu har två storleksmässigt hanterbara grupper i Strand/Brevik.  

 

Vi fem ledare i lag GUL har precis som spelarna gjort vår första Sanktan-säsong och har av 

logistiska skäl valt att under säsongen spela med två fasta lag. En lösning som gett trygghet i 

gruppen, men som vi överväger att förändra inför nästa säsong för att på så sätt skapa större 

variation och nya utmaningar för killarna.  

 

Förutom Sanktan har vi, i samråd med övriga föräldrar, kommit överens om att spela 

ytterligare ett par 1-dagars cuper i början och slutet av säsongen. Vi har en god samsyn om 

att skynda långsamt, att prioritera hela laget, och att på så sätt lägga grunden för en lång 

fotbollskarriär baserad på spelglädje och sammanhållning. Vi har stärkt gemenskapen i hela 

gruppen kring laget genom en festlig avslutning med föräldrar och syskon, ett färgglatt och 

högljutt bidrag till TFF-klacken mot PSG och givetvis både spel och toastgrillning under ST-

cupen.  

 

OM vi hade räknat mål och resultat, så hade vi under den här säsongen haft ett rejält minus i 

bagaget. Men det verkliga resultatet i vår verksamhet, och kvittot på att 2013 är en 

framgångsrik säsong för oss, är att ALLA 20 spelare var med på sista utomhusträningen i 

höstas och att vi under vintersäsongen - i konkurrens med innebandy och vinterkräksjukor - 

snittar mellan 16-17 spelare på träningarna.  

 

Vi har inspirerats av den nya gul/röda linjen som TFF Ungdom anammat och siktar på att 

även i framtiden vara “laget som alla vill möta”. Inte på grund av resultatet. Utan helt enkelt 

för att vi är schyssta på och utanför planen, spelar rolig fotboll - och då och då gör grymt 

snygga grejer på planen!   

 

Ljusglimtarna är många. De bevingade orden likaså. Vid bortapremiären på en snösjuk 

grusplan mot IFK Haninge stirrar killarna storögt på motståndarna och konstaterar 

entusiastiskt: “Kolla vi ska spela mot IFK Göteborg! Wow! Dom har ju åkt över 5 timmar för 

att komma hit!”  

/Per Lagerström 
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Pojkar 05 Strand/Brevik RÖD 
Vi började 2013 med att dela den stora P05 Strand/Brevik-gruppen från fotbollsskolan på 50 

barn till två grupper med 25 barn i varje. De 2 grupperna fördelades så att det skulle bli jämnt 

antal ledare i båda grupperna samt att grupperna, spelutvecklingsmässigt hos killarna, skulle 

bli så jämna som möjligt.  Dessutom såg vi till att båda grupperna fick spelare från de 3 

skolorna i området - Breviks Skola, Strandskolan och Tyresö Skola. 

 

Vårt lag fick namnet P05 Strand/Brevik RÖD och när vi drog igång vår lagverksamhet under 

våren så var vi 4 tränare och 1 lagledare – Tomas, Daniel, Ingemar, Ingela som tränare och 

Jannica som lagledare. Till hösten utökade vi vår tränarskara med 2 tränare – Lars och Annika. 

 

Under våren, med ny mindre grupp, fokuserade vi en hel del på att alla skulle lära känna 

varandra bättre än vad vi kunnat göra i den stora gruppen. Vi jobbade även med att barnen 

skulle respektera varandra - oberoende av hur långt respektive spelare hade kommit i sin 

utveckling. Till stora delar har det gått bra, men vi har även fått kämpa en hel del med killar 

som haft mycket humör, attityd och vilja och här kommer vi att få fortsätta jobba aktivt, för 

det finns en hel del kvar att göra. 

 

Gruppen har verkligen trimmats ihop och nu tycker vi verkligen att det känns som alla känner 

varandra. Vi behöver inte längre fundera på att se till att man ska få med någon ”bästis” när vi 

åker på cup, för alla känner alla och det känns jättebra.  

 

Under hösten, valde tyvärr 1 av våra spelare att pausa med fotbollen och istället prova på 

bandy. Vi fick samtidigt 2 spelare som provspelade under hösten men som senare valde att 

inte fortsätta. Vid slutet av 2013 var vi därför 24 spelare istället för 25 som vi vid årets början.  

 

Träningar 

Med tanke på att det här skulle bli vår första säsong med S:t Erikscups-matcher på helger 

valde vi att mjukstarta och körde under våren med ett träningspass i veckan. Under hösten 

utökade vi med ytterligare ett träningspass för dem som ville.  

 

Vi tränare har försökt se till att uppmuntra alla spelare individuellt på träningarna och vi har 

försökt anpassa övningar och stöd efter behov. Under senare delen av 2013 har vi även börjat 

nivåindela vissa övningar när vi sett att det har gett bättre resultat sett från alla spelare.   

 

Under hösten började vi även med målvaktspecifik träning för alla killar. Det är vår tränare 

Ingemar som specialiserat sig på denna del. Mycket uppskattat bland killarna. 
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S:t Erikscupen 

Med 25 barn i gruppen valde vi i sista sekund att köra med 3 lag i S:t Erikscupen. Även om 

det var intensivt mellan varven, speciellt under våren med enbart 4 tränare på 3 matcher varje 

helg, så tycker vi ändå att det har fungerat bra. Vi har åkt med 6-8 barn till varje match och 

det har gjort att alla som velat spela har fått spela varje helg och dessutom fått mycket 

matchtid då vi spelat med få avbytare. 

 

Sedan sista året i fotbollsskolan har vi kört med fasta positioner på matcher och matchträning 

och vi har använt av oss klassisk diamantuppstälning – 1-2-1. Alla spelare har fått rotera på 

positioner .och det gäller även målvaktsposition och lagkaptensroll. Alla spelare har fått prova 

att spela målvakt och fått ha på sej lagkaptensbindeln vid någon match och det har fungerat 

jättebra för oss. 

 

Med tanke på att vi ville att alla skulle lära känna varandra bättre så valde vi även att rotera 

lagen och tränare inför varje match. Det fungerade också väldigt bra. Både vi tränare och 

barnen har på detta sätt fått möjlighet att lära känna varandra i mindre grupper. Vi har inte 

haft full koll på resultaten under hela säsongen, men uppskattningsvis så har vi vunnit och 

förlorat lika mycket samt haft en del oavgjorda matcher. 

 

Cuper 

Totalt har vi under 2013 spelat 5 utomhuscuper, 2 inomhuscuper, arrangerat en egen cup 

samt spelat 1 minicup. 

 

Utomhuscuper:  

  Farsta Cupen   - April - deltog med 2 lag  

 KamratCupen  -  Juni - deltog med 2 lag  

 Santis Cup  - Aug  - deltog med 3 lag 

 KaatachCup - Okt – deltog med 3 lag 

 KnatteCup - Okt – deltog med 3 lag 

 

Inomhuscuper: 

 Luciacupen - Dec – deltog med 2 lag 

 ST Cupen - Dec – deltog med 2 lag 

  

 

Egenarrangerad utomhuscup 

 1:a maj cupen  – Maj - Föräldrarna i vårt lag arrangerade en egen cup på Tyresö 

Skola och bjöd in alla P05 Tyresö FF lag. En mycket lyckad tillställning! Vi ställde upp 

med 2 lag 

 

MiniCup 

 Älta MiniCup - Nov – Vi blev inbjudna av Älta FF att spela minicup hos dem. Vi 

ställde upp med 2 lag 
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Vi har ett härligt gäng med fotbollskillar och det har varit ett otroligt spännande år där vi sett 

hur utvecklingen hos våra killar verkligen gått framåt, men väldigt ofta i vågor. Ena dagen så 

står det lite still och är lite trögt för en spelare för att sedan nästa vecka har han fått ordning 

på ben och koordination och därefter utvecklats framåt något enormt.  

 

Det är fantastiskt att som tränare få vara med och se den lycka det blir när det lossnar. Vi 

tycker att alla spelare i gruppen har utvecklats mycket under året . Det är stor skillnad på en 

hur en match såg ut i början av 2013 och hur den ser ut nu med tanke på passningsspel och 

positionstänk. 

 

Nu ser vi fram emot ett nytt år 2014 med många fina fotbollsupplevelser. 
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Styrelsens ekonomiska berättelse 
 

 

 

 

 

Resultatrapport 2013 
 

 

Resultatenhet Utfall 2013 Budget 2013 

1. Bidrag 1 315 108 1 300 000 

2. Medlemsavgifter 278 757 260 000 

3. Bingoalliansen 27 723 70 000 

4. Sponsorer 832 773 1 035 000 

5. Herrar -668 522 -974 000 

6. Herrar U, P95 -25 754 -69 000 

8. Utbildning -104 679 -216 000 

9. Schysst framtid 0 -40 000 

10. Bingolotto 97 009 260 000 

11. Kansli -1 402 779 -1 300 000 

12. Damer -658 744 -619 000 

13. Damjunior -85 777 -129 000 

14. Ungdom -955 815 -1 124 000 

15. ST Cupen 523 606 585 000 

16. Dagkollo 88 852 0 

17. Evenemang 30 799 150 000 

18. Landslagets fotbollsskola 29 528 125 000 

19. Servering -94 241 125 000 

21. Träningsavgifter 1 063 896 900 000 

99. Administration -277 397 -339 000 

Totalt 14 343 0 
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Balansrapport per 31/12 2013 
 

 

 

 

Tillgångar 2013 2012 

Bankmedel 4 096 -195 375 

Interima fordringar 193 495 433 576 

Övriga fordringar 159 021 117 484 

Inventarier 16 800 52 099 

Kundfordringar 168 035 384 669 

Aktier dotterbolag 500 000 500 000 

 
  

Summa tillgångar 1 041 447 1 292 453 

 
  

Skulder   

Leverantörsskulder 155 052 283 146 

Övriga skulder 63 341 355 642 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 358 970 203 924 

Summa skulder 577 363 842 712 

 
  

Eget kapital   

Ingående balanserat eget kapital 1/1 2013 449 741 988 021 

Årets resultat 14 343 -538 280 

Summa eget kapital 464 084 449 741 

 
  

Summa skulder och eget kapital 1 041 447 1 292 453 

 

 

Kommentarer till bokslut i Tyresö FF 2013 
Under en följd av år har Tyresö FF strävat efter att bygga upp det egna kapitalet, dock blev 

det ett kraftigt tapp 2012. Denna strävan har fortsatt 2013, detta år med ytterligare en 

dimension. Samtliga poster i balansräkningen har analyserats mycket noga och om det 

funnits minsta tveksamhet till beloppets riktighet så har styrelsen gått på linjen att korrigera 

beloppet. Trots detta så har resultatet blivit positivt. Styrelsen har uttalat målet att det egna 

kapitalet skall utgöra åtminstone 10 % av omsättningen, dit är det fortfarande ett stycke. 
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Budget för Tyresö FF 2014 
 

 

 

 

 

Intäkter Tkr 

Statliga och kommunala bidrag 1 345 000 

Medlemsavgifter 280 000 

Bingoalliansen 30 000 

Sponsorer 787 000 

Bingolotto – Sverigelotten 101 000 

ST Cupen 685 000 

Evenemang 175 000 

Servering 0 

Verksamhetsavgifter 1 330 000 

Summa intäkter 4 733 000 

 

 

 

Utgifter Tkr 

Herrlag -681 000 

Herrjunior 0 

Damlag -570 000 

Damjunior -100 000 

Ungdom -1 000 000 

Utbildning -500 000 

Kansli -1 500 000 

Administration -182 000 

Periodisering ST Cupen -200 000 

Summa utgifter 4 733 000 
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Kommentarer till Tyresö FF budget 2014 
    

Inledningsvis skall konstateras att Allsvenska damlagets verksamhet from årsskiftet 2013 har 

flyttats till bolaget Tyresö Fotboll AB.  Allsvenska damlagets budget är därmed inte med i Tyresö 

FF:s budget för 2014. 

 

Budgetarbetet 2014 har varit inriktat på att föreslå en budget som är baserad på de 

målformuleringar som lagen lämnat för framtiden. Framtidsinriktningen är och kommer 

kontinuerligt att vara föremål för diskussion i styrelsen. Styrelsen kommer att lägga fast 

inriktning och grov budget för 2015 på sitt första möte efter sommaren 2014, så att lagen redan 

under slutet av säsongen kan börja förberedelsearbete inför nästkommande säsong avseende 

spelare, ledare, organisation etc. 

 

De materialavtal som Tyresö FF 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 något från föregående års budgetsiffra beroende på att antalet 

deltagartillfällen ökat och därmed resultatutfallet. 

 

2. Medlemsavgift. 

Den nya strukturen för avgifter sjösattes 2013. Utfallet har 2013 blivit något högre än 

budgeterat, vilket får avspegla sig i att budgetsiffran för 2014 höjs något. Medlemsavgiften är 

dock oförändrat 200 kr. 

 

3. Bingoalliansen. 

Resultatet från Bingoalliansen har tidigare år varierar kraftigt år från år. Budgetsiffrorna här 

därför åkt uppåt och nedåt varje år. Tendensen nu är dock att nivån sjunker till en lägre nivå, 

varför föregående års budgetnivå sänks kraftigt. 

 

4. Sponsorer. 

Budgeten inbegriper både rena sponsorer och materialleverantörer. Jämfört med föregående år 

görs en anpassning till nuläget med vikande antal sponsorkronor. Marknadskommittén är 

nyligen tillsatt och har ännu inte hunnit verka och därmed påverka eventuella sponsorintäkter 

2014. 

 

9. Schysst framtid. 

Resultatenheten Schysst framtid upphör och inkluderas i resultatenheten utbildning. 

 

10. Bingolotto. 

Innehåller försäljning av Bingolotter och Sverigelotter. Försäljningen har en fallande tendens och 

i denna budget finns inget sponsorstöd inkluderat. 

 

15. ST-cupen. 

Senast genomförda cuparrangemang redovisade ett mycket stort intresse för cupen, vilket 

medfört att både anmälningsavgifter och serveringsintäkter kan budgeteras högre än tidigare. 

Nettointäkten bedöms därmed ligga på en något högre nivå än tidigare år. 

 

17. Evenemang. 

Utöver ST-cupen arrangerar vi olika cuper, camper och Landslagets fotbollsskola under vår, 

sommar och höst. I år samlar vi ihop samtliga dessa evenemang under en resultatenhet och gör 

en försiktigare budgetering för att inte skruva upp förväntningarna för högt. 
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19. Servering. 

Genom bolagiseringen arrangerar Allsvenska damlaget serveringen vid sina hemmamatcher. 

2014 förändras serveringsarbetet övrig tid till att bli utfört av respektive lagenheter i föreningen 

enligt ett schema. 2014 ses serveringen mer som en service till åskådare och besökare än som 

en intäktskälla. På grund av dessa ansvarsförändringar budgeteras serveringsnettot till 0 kr. 

 

21. Verksamhetsavgifter. 

Verksamhetsavgiften höjs med 200 kr till 1 200 kr. Detta tillsammans med fler spelare i 

verksamhet medför att det budgeterade beloppet räknas upp. 

 

5. Herrar. 

Tidigare år har spelarlöner och andra ersättningar utgjort en stor del av budgeten, så är det inte 

2014. Anpassning av kostnaderna har skett till den division laget ligger i, div. 3. Detta medför en 

väsentlig kostnadsminskning utan att spelarmaterialet för den skull försämras samt att 

spelarvillkoren i övrigt kan förbättras. 

 

6. Herrlag junior. 

Vid budgettillfället finns inget lag att budgetera för. I ett långsiktigt perspektiv skall det dock 

finnas ett juniorlag så att Tyresö FF har kontinuitet mellan ungdomslagen och herrlaget. 

 

8. Utbildning 

Även detta år görs mer än en fördubbling av utbildningsbudgeten samtidigt som Tyresö FF 

fortsatt skall söka bidrag från Idrottslyftet. Inom ramen för utbildning ingår lönekostnader för 

ungdomsansvarig, utbildningskostnader för såväl spelare som ledare samt föräldrar. 

 

11. Kansli. 

Uppräkning har gjorts p.g.a. lönejusteringar och bidragsbortfall samt ökade kostnader för 

administrativa hjälpmedel. 

 

12. Damer. 

Föreningens första damlag spelar i div. 1 med inriktning på att bli ett stabilt lag i divisionen. 

Budgeten är sänkt något jämfört med förgående år p.g.a. lägre resekostnader. 

 

13. Damjunior. 

Omfattar juniorspel och spel i flickallsvenskan F-19. Laget i flickallsvenskan är ett spelande lag, 

som erhåller bidrag för resor från EFD. 

 

14. Ungdom. 

Satsningen på ungdomslagen fortsätter. Budgetbeloppet sänks något för att bättre vara 

anpassat till det behov ungdomslagen efterfrågar. 

 

99. Administration. 

Här landar diverse kostnader för spelarövergångar och kostnader som inte kan hänföras till ett 

enskilt resultatställe. 

 

Styrelsens uppfattning är att ST-cupens intäkter och kostnader skall ligga på samma budgetår. 

Så är inte fallet nu, utan intäkterna ligger året före huvuddelen av turneringen och kostnaderna 

samma år som huvuddelen av turneringen. För att komma i fas med denna uppfattning så 

avsätts detta år 200 000 kr som en första periodisering av ST-cupen. Med budgetsiffran som 

utgångspunkt så återstår det därefter att kommande år periodisera 485 000 kr. 
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Verksamhetsplan för Tyresö FF 2014 
 

 
 

Föreningens mål och aktiviteter 
Den sportsliga delen av verksamheten i föreningen styrs av mål som beslutas av styrelsen på förslag 

från respektive kommitté. 

 

Herrlagets mål för 2014 är att vara ett stabilt lag i serien med placering på den övre halvan i sin 

division 3-serie. Även damlaget, som spelar under namnet Tyresö DFF, har som mål för 2014 att vara 

ett stabilt lag i sin serie. 

 

Damjuniorerna deltar med spel i J-19 med målet att vara ett stabilt lag i mitten av tabellen. 

Damjuniorerna bildar tillsammans med spelare från såväl Tyresö DFF-truppen som från det allsvenska 

lagets trupp det lag som spelar i Svenska Spel F19. 

 

Övriga lags mål redovisas inte här. De finns i respektive lags verksamhetsberättelse. Målen bestäms av 

lagen med stöd av ungdomskommittén. Det övergripande målet för ungdomsverksamheten är dock 

att på sikt ha ett förstalag i varje åldersgrupp som ligger högt i förbundets 11-mannaserier. 

 

Föreningsutveckling 

Arbetet med att införa en gemensam plattform för all verksamhet i föreningen påbörjades i slutet av 

2013 och detta digra arbete kommer att intensifieras ytterligare de kommande åren, inte minst 2014. 

Krafttag kommer att tas för att säkerställa att våra ledare har rätt kompetens för att ha möjligheten att 

praktisera den Spelarutbildningsplan som Svenska Fotbollförbundet lanserade under 2013 och som 

Tyresö FF beslutat sig för att arbeta efter med viss modifiering för att passa föreningens 

förutsättningar. Samtidigt kommer samarbetet med TikiTaka Academy att intensifieras och under 2014 

även rikta sig till pojkdelen av föreningens verksamhet. 
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Denna satsning på ledarskapsutveckling visar sig främst genom konkreta utbildningsaktiviteter som 

genomförs tillsammans med Stockholms Fotbollförbund, SISU Stockholm och inte minst genom stöd 

från Idrottslyftet. 

 

Till all denna utbildning kommer en mängd andra insatser inom exempelvis etik och moral, domarskap, 

skadeförebyggande åtgärder samt riktade insatser för föräldrar och deras roll som föräldrar till 

idrottande barn. 

 

Vidare kommer vi satsa ännu mer resurser på att utreda föreningens nu- och framtida behov av planer 

och lokaler och noggrant följa utvecklingen på och runt Tyresövallen och andra intressanta områden i 

kommunen. 

 

Idrottsfritids 

Tyresö FF har tillsammans med några andra föreningar i kommunen utsetts till att från och med hösten 

2014 och på prov arrangera profilfritids. Detta kommer naturligtvis att ha stor påverkan på vår 

verksamhet på Tyresövallen och förhoppningsvis leda till en aktivare fritid för många av våra 

medlemmar och andra barn och ungdomar i kommunen. 

 

Övriga aktiviteter under 2014 som föreningen arrangerar 
 

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

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

gången 

- Andra turneringsarrangemang i egen regi på Tyresövallen 

- Idrottslyft – utbildningar och egna projekt 

 

Till fotbollsskolan som startar i april bjuds kommunens 6- och 7-åringar in till Tyresövallen. 

Fotbollsskolan beräknas ha 250-300 deltagare och är en viktig verksamhet för utbildning och 

rekrytering av nya spelare och ledare. 

 

Vi kommer under året att konceptutveckla och 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. 
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Slutord 
 

Styrelsen vill tacka alla de som i olika funktioner medverkat till att föreningens verksamhet under 2013 

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

ge de dryga 1200 Tyresöungdomar som deltar i vår verksamhet möjlighet att spela fotboll. Tack alla Ni 

och välkomna att vara med i verksamheten 2014. 

 

 

 

 


