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Piteå 2021-02-16 

Nyhetsbrev från Piteå IF DFF  
 

Först och främst vill vi tacka er samarbetspartners för att ni ställer upp och möjliggör att vi 

kan ha ett elitfotbollslag i Piteå och Norrbotten. Ni är otroligt viktiga för vår verksamhet och 

för hela fotbollen i norra Sverige. Vi i Piteå IF DFF är i dagsläget det enda allsvenska laget 

norr om Stockholm, så vi har en stor lands yta att försvara.  

Förra säsongen blev ett mycket speciellt år pga. pandemin. Det medförde tyvärr att vi fick 

spela inför i stort sett tomma läktare hela säsongen. Nu är det nytt år och vi hoppas 

naturligtvis att pandemin lugnar ner sig och att vaccinationerna gör att vi får öppna upp 

portarna på LF Arena igen.  

Träningen inför årets säsong är full gång sedan en månad tillbaka. Vi har delvis ett nytt och 

spännande lag på planen. Ett antal profiler har lämnat klubben samtidigt som vi fått in åtta 

nya spelare. Av truppens 20 spelare är 8 fostrade i norrbottniska klubbar, vilket är fantastiskt 

kul och visar vilken talangverksamhet som finns i vårt nordligaste län.  

Vi har arbetat hårt på olika plan under pandemin, både kortsiktigt och på längre sikt. 

Eftersom damfotbollen växer otroligt snabbt i både Sverige och Europa så gäller det att vara 

på tårna. Vi vet att det kommer bli svårt att konkurrera på det ekonomiska planet i 

framtiden med damklubbar som Real Madrid, Manchester United eller Hammarby, BK 

Häcken.  

Men vi försöker hitta nya vägar att utveckla vår förening så vi kan fortsätta att konkurrera i 

toppen i Sverige även framöver. En del nyheter kommer presenteras i närtid.  

En sak som vi kommer satsa på i år är att utveckla våra matcharrangemang. Vi har som mål 

att hemmamatcherna ska bli en naturlig samlingspunkt för piteborna.  

Dessutom är det på gång ett par större aktiviteter som vi anordnar på sensommaren, dessa 

är tänkt som en del av firandet av Piteå 400 år. Vi återkommer med mer information om 

detta inom kort.  

Tack än en gång för ert stöd!  

Bifogar det preliminära spelprogrammet för 2021 i OBOS Damallsvenska, så håller vi 

tummarna att vi kan ses i publiken på LF Arena under säsongen.  
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Spelprogram OBOS Damallsvenskan 2021 
 
Söndag 18 april 14.00 Vittsjö – Piteå IF DFF 

Söndag  25 april 15.00 Piteå IF DFF – Eskilstuna  

Söndag  2 maj 15.00 Linköping - Piteå IF DFF 

Söndag  9 maj 13.00 Piteå IF DFF – Växjö  

Söndag  16 maj 15.00 Piteå IF DFF – KIF Örebro  

Söndag  23 maj 15.00 Rosengård – Piteå IF DFF 

Söndag  30 maj 15.00 Piteå IF DFF – Djurgården  

Söndag  6 juni 15.00 BK Häcken – Piteå IF DFF 

Söndag  20 juni 15.00 Piteå IF DFF – Hammarby  

Söndag  27 juni 14.00 Kristianstad – Piteå IF DFF 

Torsdag 1 juli 19.00 Piteå IF DFF – AIK  

Lördag 7 juli 19.00 Djurgården – Piteå IF DFF 

Söndag  22 aug 15.00 Piteå IF DFF – Linköping  

Söndag  29 aug 16.00 Eskilstuna – Piteå IF DFF 

Lördag 4 sept 15.00  Piteå IF DFF – BK Häcken 

Söndag  12 sept 16.00 AIK – Piteå IF DFF 

Söndag  26 sept 14.00 Piteå IF DFF – Vittsjö  

Söndag  3 okt 15.00 Hammarby – Piteå IF DFF 

Söndag  10 okt 15.00 Växjö – Piteå IF DFF 

Söndag  17 okt 14.00 Piteå IF DFF – Rosengård  

Måndag 1 nov 19.00  KIF Örebro- Piteå IF DFF 

Lördag 6 nov 14.00 Piteå IF DFF – Kristianstad  

Med reservation för ev. ändringar.  


