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Styrelsen 

Tyresö FF:s styrelse har under 2017 haft 

följande sammansättning; 

 

Ordförande  Christer Themnér 

Ledamöter  Thomas Nyhlén 

 Chris Helin 

 Lena Lindqvist 

 Stefan Osmund 

Suppleant  Philipe Njoo 

 

Revisorer  Ulf Lönnqvist 

 Bo Furugård 

 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda 

sammanträden. 

 

Under styrelsen är föreningen organiserad i 

tre kommittéer, dam-, herr- och 

marknadskommittén vars syfte är att arbeta 

med verksamhetsnära frågor genom 

engagemang av verksamhetsnära individer 

och genomföra de strategiska beslut som 

styrelsen beslutar. Damkommittén har letts av 

Anders Frigren, Herrkommittén av Mikael Falk 

och Marknadskommittén av föreningens 

ordförande. 

 

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. 

 

Tyresö FF har genomfört sitt fyrtiosjätte 

verksamhetsår. 

 

Under 2017 har Tyresö FF haft en omfattande 

verksamhet med 82 lag anmälda till 

seriespel. Mer än 600 matcher har spelats på 

vår hemmaarena Tyresövallen. 

 

Stockholm Cup-mästare för första gången 

Tyresö FFs herrlag har haft en fantastiskt år  

 

2017. För första gången i föreningens historia 

lyckades laget vinna Stockholm Cup efter 

finalvinst mot division II-laget IFK Aspudden-

Tellus.  

 

Herrlaget lyckades även vinna serien i 

division IV i höstens sista omgång och har 

därmed nått sitt treåriga mål att nå division III. 

 

Damlaget gjorde sitt första år som nykomling i 

division I och kom på femte plats vilket väl 

motsvarar föreningens uppsatta målsättning. 

 

Ett av Tyresö FFs mål är att utveckla 

fotbollsspelare med ambitionen att våra 

seniorlag till största delen, 70%, ska bestå av 

egenfostrade talanger vilket båda våra 

seniortrupper levt upp till 2017. 

 

Talangutveckling 

Tyresö FF har god representation i stads- och 

landslag på ungdomsnivå. Genom att förstärka 

de sportsliga organisationerna med resurser 

som följer upp spelare på individnivå kan vi i 

större utsträckning anpassa verksamheten så 

att spelare får bästa förutsättningar att behålla 

sin status i stads- och landslag. 

 

Stockholms FF vann sina gruppspel i Cup 

Kommunal för både pojkar och flickor födda 

2001 och i båda dessa lag finns spelare från 

Tyresö FF eller som är fostrade i föreningen. 

 

På landslagsnivå har Frida Thörnqvist fått 

fortsatt stort förtroende trots att hon under 

stora delar av året dragits med skadeproblem 

och är med i diskussioner runt F19-landslaget 

som ett år yngre. 
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Ekonomi 

Utifrån årsbokslutet 2014 vari föreningen 

redovisat ett negativt eget kapital om 1,6 

MSEK beslutades om en 6-årsstrategi 

för att vid utgången av år 2020 uppnått positivt 

eget kapital.  

 

Delar av verksamheten har effektiviserats och 

nya intäkter har skapats. Upprättad 

årsredovisning för verksamhetsåret 2017 visar 

på ett negativt eget kapital om 226 tkr.  

 

Styrelsen kan med de siffrorna som grund se 

att den 6-årsstrategi som upprättats gett de 

förväntade resultaten och föreningens 

verksamhet har under verksamhetsåren 2015-

2017 skapat goda resultat och överskott, vilket 

medfört en något snabbare nedsättning av 

det negativa egna kapitalet än förväntat vid 

starten av år 2015. 

 

Medlemsantal 

Under 2017 har föreningen haft totalt 1 486 

medlemmar varav 1 210 mellan 7 och 25 år. 

 

 

Kansliet 

Föreningens kansli har till uppgift att serva 

föreningens lag, kommittéer, medlemmar och 

styrelse. I början av 2017 avslutade Peter 

Olsson sin anställning och roll som sportchef 

för dam- och flickverksamheten och med 

ansvar för föreningens utbildningsfrågor. I 

övrigt har på kansliet Robert Frinell, Kenneth 

Johansson, Gunilla Levin, Niclas Thomasson 

och Mattias Andersson utgjort 

personalstyrkan.  

 

Robert Frinell har varit kanslichef och har haft 

ansvar för den omfattande administrativa 

verksamheten.  

 

Kenneth Johansson har bl a haft huvudansvar 

för plantilldelning, idrottslyft, fotbollsskolor 

och annan utåtriktad verksamhet samt varit 

herrkommitténs representant i fotbollsfrågor.  

 

Vårt populära Idrottsfritids har letts av Mattias 

Andersson och Niclas Thomasson. 

 

 

 
 

Tyresö FFs stora barn- och ungdomsverksamhet bygger till största delarna på ideella insatser från 

vuxna vilket är en förutsättning för att hålla kostnaderna på en nivå som möjliggör för alla att 

kunna vara med. Några fler som bidrar ytterligare till att skapa rätt förutsättningar för vår fortsatta 

utveckling är våra partners. Vi har ett enormt positivt och givande samarbete med många företag, 

både lokalt och runt om i Stockholm och de blir fler och fler. 

 

Att utveckla föreningens affärer kommer de närmaste åren att vara ett av de prioriterade 

områdena. 
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Värdegrundsarbete 

 

 
 

Inför säsongen 2016 var Tyresö FF en av 15 fotbollsklubbar i Stockholm som Stiftelsen Dunross 

inledde ett testprojekt med. Stiftelsens stöd till idrottsföreningar syftar till att skapa möjligheter för 

föreningslivet att erbjuda en verksamhet som utgår ifrån sunda värderingar och vi är både stolta 

och glada över vårt samarbete. Under hösten har vi tillsammans utvärderat samarbetet vilket lett 

fram till en förlängning av avtalet med ytterligare två år vilket ger oss möjligheter att fortsätta 

satsa på dessa viktiga frågor.  

 

Stiftelsen Dunross satsning i Stockholm har också inneburit att våra stora grannföreningar med t ex 

handboll och basket i verksamheten från och med 2018 också de erhåller stöd vilket ger 

värdegrundsfrågorna i kommunen en ännu större betydelse då frågorna återkommer oavsett 

vilken verksamhet man deltar i. 

 

 

 

Med oförminskad kraft har föreningens 

styrelse och kansli arbetat med att utveckla 

föreningens värdegrunder i syfte att 

kvalitetssäkra föreningsverksamheten. Under 

året har styrelsen frigjort resurser för att 

anställa en Värdegrundsansvarig i syfte att 

skapa en plan för hur vi ska säkerställa 

kunskap om föreningens riktlinjer och 

värdegrunder i alla led. 

 

Arbetet med att säkerställa att vår verksamhet bedrivs utifrån våra bestämda värdegrunder och 

riktlinjer är ett ständigt pågående uppdrag. Under 2017 har denna del av föreningsverksamheten 

blivit allt viktigare med anledning av Svensk Idrotts nya strategidokument som i stort syftar till att 

fler ska idrotta längre upp i åldrarna. Under 2018 kommer Tyresö FF att utifrån vårt SF/SDF och de 

strategiska beslut som de fattar att anpassa vår verksamhet till dessa ambitioner. 

 

Sedan 2016 begär vi ett utdrag ur belastningsregistret  
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Varje år utser Stockholms 

Fotbollförbund Årets Barn- och 

Ungdomsförening. 2017 vann 

duktiga IFK Viksjö utmärkelsen 

men konkurrensen var tuff. 

Tyresö FF var en av två föreningar 

som i sammanhanget 

uppmärksammades med ett 

hedersomnämnande – ett bra 

kvitto på att vi är på god väg! 

 
På bilden från Stockholms 

Fotbollförbunds representantskap 

syns förbundets ordförande Lars 

Ekholmer, BK BKs ordförande Jonas 

Olsson, Robert Frinell från Tyresö FF 

och förbundschefen Björn Eriksson. 

 

 

 

I mars genomförde vi i samarbete med Locker 

Room Talk en aktivitet med alla pojklag 

mellan 10-14 år i syfte att skapa förståelse för 

jämställdhetsfrågor och schyssta attityder i 

snacket i omklädningsrummet. Vi arbetar för 

att detta inslag ska permanentas i vårt 

värdegrundsarbete. 

 

Locker Room Talk, en ideell förening, 

uppmärksammades för sina insatser på 

Fotbollsgalan under hösten när de fick Zlatans 

utmärkelse Number 10. 

 

 

Utbildning 

Utbildningsdelen i Tyresö FF, som utgår ifrån Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan, är 

en väldigt viktig del i föreningens fortsatta utvecklingsarbete. Förbundets nya satsning på 

utbildningszoner som lanserades under senhösten kommer förhoppningsvis att ge fler möjlighet 

att delta på de utbildningar som är en del av vår ledarutvecklingsplan. 

 

 

Idrottslyftet 

Tyresö FF deltog för tolfte året i det samarbetsprojekt mellan RF och regeringen som går under 

namnet ”Idrottslyftet”. Det har till största delen skett genom delaktighet i ett kommunalt 

arrangemang som syftar till att få skolbarn att röra på sig mer genom att vi deltar i skolornas 

verksamhet under raster och fritidstid och även genomfört värdegrundsgenomgångar i 

klassrummen. Satsningen avslutades efter vårterminen 2017 och inga besked om hur en ev. 

fortsättning ser ut är oklart! 
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Arrangemang 

 

Under påskhelgen arrangerades tredje 

upplagan av Nordic Invitational Cup på 

Tyresövallen. 

Turneringen riktar sig till 14-åriga tjejer från 

hela norden och hela 12 lag deltog. 

 

Hammarby IF vann A-finalen och finska Ilves 

vann B-finalen. Arrangemanget är mycket 

uppskattat av de gästande lagen och genom 

det goda samarbetet med Tyresö Kommun har 

vi haft möjligheten att erbjuda god kvalitet på 

boende i Nyboda skola. Turneringen rullar 

vidare under 2018 och då med F04’s 

föräldragrupp som arrangörer. 

 

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.  

 

Turneringen är uppskattad av gästande lagen 

och kännetecknas av jämna matcher. 2017 

deltog ca 80 lag. 

 

 

 
 

 

Fotbollscamper

 

Veckan innan midsommar och sista veckan på 

sommarlovet arrangerades fotbollsläger i 

egen regi på Tyresövallens konstgräsplaner.  

 

Lägren vände sig till fotbollsspelande 

ungdomar mellan 8- 13 år och har letts av  

Robin Håkansson, Ricky Wessman och 

Kenneth Johansson. Till sin hjälp hade de 

ledare från föreningens senior- och juniorlag 

som utbildats i tränarrollen inför lägret. Totalt 

deltog cirka 250 barn i våra fotbollscamper. 
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Efter ett flerårigt testprojekt permanentade 

Tyresö Kommun sin satsning på 

profilfritidsverksamhet, en satsning på att 

bredda utbudet för kommunens barn och 

ungdomar med intressebaserad 

fritidsverksamhet. 

 

Tyresö FF har varit med under hela 

testperioden och godkändes av kommunen 

som en av tre arrangörer som tills vidare 

erhåller ekonomiskt stöd för att bedriva 

eftermiddagsfritids. 

 

Under hela 2017 har fritidsverksamheten varit 

fulltecknad, 30 barn, och kön är lång för att 

komma in. De inskrivna barnen är i åldrarna 9-

13 år. 

 

Verksamheten är en eftermiddagsverksamhet 

dit barnen kommer efter skolan och 

samlingspunkten är Tyresö FF’s kanslilokaler 

på Tyresövallen. Man har Tyresövallens 

fotbollsplaner och Bollmorahallen att tillgå på 

daglig basis där man har möjligheter till 

 

många aktiviteter. Dessutom har man varit i 

simhallen, ishallen och på andra 

dagsutflykter i syfte att prova på nya 

aktiviteter. 

 

Vi har under 2017 

hunnit med massor 

av aktiviteter! T ex 

har vi varit på 

skansen, spelat 

laserdome och varit 

på naturhistoriska 

riksmuseet samt 

riksidrottsmuseet.  

 

På hemmaplan i 

Tyresö har vi varit 

och bowlat, simmat, 

golfat och varit i 

Tyresö sportcenter 6 

gånger vardera.  
 

 
 

 

 
 

 

Vår uppskattade personal på Idrottsfritids har 

under 2017 varit Mattias Andersson och Niclas 

Thomasson som båda är spelare i föreningens 

herrseniorlag och varit spelare i föreningen 

sedan lång tid. 

 

Integrationsprojekt 

Under våren fortsatte vårt arbete riktade 

insatser för ensamkommande 

flyktingungdomar.  

 

Syftet har i första hand varit att skapa en 

meningsfull sysselsättning för dessa ungdomar 

och på så sätt bidra till en snabbare 

integration. Fler och fler av dessa ungdomar 

hittar till lag, både i Tyresö FF och i andra 

föreningar. 

 
 

 

 
ST Cupen 

Föreningens eldsjälar i början på 1980-talet funderade på vad man kunde hitta på för att lyfta 

fotbollen i Stockholm under vinterhalvåret. På den tiden fanns inte alla de fina konstgräs- och 

inomhushallar för fotboll som finns idag. Tillsammans med Stockholms Tidningen och Tyresö 

Kommun arrangerades ST Cupen (Stockholms Tidningen Cup) och den blev snabbt ett oerhört 

uppskattat inslag bland fotbollsspelarna i Stockholm. 
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De senaste åren har evenemanget varit i princip fullbelagt med mellan 6-700 deltagande lag, 

vilket gör ST Cupen till världens största turnering i sitt slag. Denna säsong fick vi tillgång till tre av 

kommunens idrottshallar mot normalt fyra vilket möjliggjorde för ungefär 500 lag att delta. Som 

vanligt var samtliga tillgängliga platser fyllda och över 1100 matcher spelades under turneringens 

nio dagar. Evenemanget är kommunens i särklass största arrangemang och lockar varje år 

uppemot 50 000 besökare. 

 

Cirka 80 av lagen var från arrangörsföreningen. Trots knappa förberedelser lyckas många av våra 

lag väldigt bra och flera av våra pojk- och flicklag når hela vägen till den häftiga finaldagen som 

avslutar turneringen. 

 

I samarbete med Sportway streamades alla matcher, från alla dagar och hallar! Över 400 timmar 

fotboll sändes både direkt och i efterhand och under finaldagen kompletterades denna satsning 

med våra duktiga kommentatorer. En lyckad och uppskattad satsning! 

 

I de yngsta klasserna, flickor och pojkar 8 till 12 år, utses inga vinnare i turneringen. Detta 

enligt de regler och riktlinjer som Stockholms Fotbollförbund arbetar efter. Vårt sätt att möta de 

nya tävlingsförutsättningarna har mötts på ett positivt sätt, inför nästa säsong kommer ytterligare 

riktlinjer som ska implementeras och som innebär nya utmaningar för alla turneringsarrangörer. 

 

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 och finallagen i dessa klasser blir 

Stockholms representanter i det fortsatta kvalspelet till Futsal-SM under våren. 

 

 

 

I ST Cupen utser vi de mest framgångsrika 

föreningarna i turneringen och under 2017 

års 

turnering blev på pojksidan Falcao Futsal 

bästa förening, första gången för denna nya 

Futsalklubb. Det var i knivskarp konkurrens 

där Tyresö FF för andra året i rad kom på 

andra plats. 

 

 

 

På flicksidan lyckades våra egna flicklag i 

Tyresö FF bäst och utsågs till ST Cupens bästa 

flickförening. 

 

Våra egna lags insatser visar att Tyresö FF är 

en gedigen inomhusfotbollsklubb. Trots att vi 

inte har tillgång till inomhustider för träning i 

den utsträckning som vi skulle önska gör alla 

våra träningsgrupper bra insatser. 

 
 

 

ST Cupen är ett resultat av en enorm insats som våra ledare och föräldrar gör för sina spelande 

barn och ungdomar. En aktivitet av den storlek som ST Cupen är skulle vara omöjlig att genomföra 

utan denna insats. Ett stort TACK till alla som hjälper till under turneringen! En lång tradition med 

mycket erfarenhet ger frukt åt arrangemanget, men vi siktar vidare och tar sats mot nästa års 

turnering. 

 

Välkomna tillbaka! 
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Lagverksamhet 
Över 600 matcher spelades under 2017 på Tyresövallens konstgräsplaner och det bjuds på många 

fina ögonblick. Till seriespelet anmälde Tyresö FF 82 lag varav 26 flicklag och 57 pojk och herrlag 

och på de följande sidorna kan du läsa om några av våra lags verksamhet och prestationer under 

2017 och se lagbilder på alla våra lag, från seniorlagen till våra yngsta S:t Erikscupare. 

A-dam 

Storlek på truppen och förändringar i truppen under säsongen 

Under säsong 2017 har laget varit 23 spelare varav tre målvakter.  

 

Vilka har varit ledare 

Huvudtränare Caroline Sjöblom, Assisterande tränare Peter Sjunnesson, målvaktstränare Lars 

Frick, material- och sjukvårdsansvarig Christer Bakai och lagledare Fredrik Carlsson.  

 

Målen för säsongen 

Målsättningen för säsongen var att laget skulle hamna på den övre halvan på tabellen i division 1 

Södra Svealand. Laget kom som nykomlingar från Division 2 Östra Svealand. 

Träningsupplägg 

Försäsongsträning med kickboxing och Actic gym innehållande gruppass och styrketräning under 

vinterhalvåret. Två fotbollspass per vecka fram till och med vecka 9. Från mars och under säsong 

var mängden tre fotbollspass och ett styrkepass per vecka.  
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Träningsupplägget fokuserade kring olika spelövningar och att Tyresö FF A-dam ska vara ett 

bollförande lag i division 1.   

Serietillhörighet och resultat 

Tyresö FF dam var under säsongen 2017 nykomlingar i Div 1 Södra Svealand. Resultatet för 

säsongen blev en fin femteplats i en ganska jämn tabelltopp. 

 

Cupdeltagande 

Laget deltog i Victoria Cup och Svenska Cupen. I Victoria Cup, vann laget mot Älvsjö AIK FF och 

Sollentuna FK men åkte ur i semifinalen mot Djurgårdens IF (damallsvenskan).  

I Svenska Cupen avancerade laget sig vidare efter seger mot FC Djursholm och IFK Nyköping. I 

tredje omgången förlorade Tyresö FF mot Hammarby IF dam (damallsvenskan).  

Målen för kommande säsong 

Att ta en topplacering i division 1 Södra Svealand. 

Organisation och framtidsutsikter 

En välfungerande ledarstab som tillgodoser hela truppens behov. Tre fotbollstränare, varav 

huvudtränaren också är sportchef, två målvaktstränare, en lagledare, naprapat och en material- & 

sjukvårdsansvarig. 3 kvinnor och 5 män i ledarstaben.  

Ett ungt lag med tillskott av rutin från spelare som kommer utifrån.   

/ Caroline Sjöblom 

 

F19 

 

 

Truppen bestod säsongen 2017 av ca 23 spelare. Inför kommande säsong erbjöds en spelare plats 

i A-Dam. Spelare från F16-18 rotationstränade med J19 och spelade även några matcher med 

laget. 
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Ledare i F19 

Tränare - Peter Thörnqvist (huvudansvarig), Mattias Andersson, Alexander Stojcevski 

Lagledare, ekonomi, webb, foto -  Mikael Bergentoft 

Matchvärdar hemmamatcher - Pia Carlsson Thörnqvist, Louise Eriksson, Annika Jacobsson 

Naprapat - Jessica Rilegård 

 

Mål för säsongen 

Prioritet på fortsätt kompetensutveckling 

Bygga laget och spelarna 

Dra nytta av starka egenskaper, jobba med utvecklingsområden 

I match – gå för 3 poäng 

Skynda långsamt 

Individuell utveckling, lagspel, laganda, kommunikation och glädje 

 

Träningsupplägg 

Försäsongsträning kördes på Tyresövallen kombinerat med fysträning 

Under matchsäsong tränade vi tre gånger i veckan kompletterat med fys/egen träning.  

 

Serietillhörighet och resultat 

Under säsongen spelade vi J19-serien. Serien bestod av 10 lag. Tyresö FF slutade 4 efter AIK FF, IF 

Brommapojkarna och Djurgårdens IF FF. 

 

Cupdeltagande 

Vi spelade J-DM och förlorade i 8-dels final mot finalisten AIK FF med 0-1. Älvsjö AIK finalvann mot 

AIK FF med 2-1. 

 

Snöbollen Cup. Vi deltog med ett lag i F16/19 klassen. Vi spelade bra och slutade 2:a efter förlust 

mot Djurgården IF FF F19 i finalen med 3-4. 

 

Vi spelade SM F16 Distriktskval. Vinst i första matchen (kvartsfinal) mot Djurgården med 1-0. 

Förlust i semifinal mot FC Djursholm med 1-2. 

 

Vi deltog med flera lag i ST-Cupen. Vi kvalade till Futsal SM F17 men gick ej vidare från 

gruppspelet (målskillnad). I F16-19 klassen ställde vi upp med två lag varav ett vann mot 

Stockholm United i finalen. 
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Ett antal spelare har tränat och spelat med Stadslaget i Stockholm – Emmy Wigren, Julia Salander, 

Lea Lundgren och Tyra Svalander. Likaså har spelare ur truppen deltagit i Cup Kommunal. 

 

 

Målen för kommande säsong 

 

Prioritet på fortsätt kompetensutveckling 

- Bygga laget och individuellt 

- Teknik, taktik, fysik och mentalt 

- Dra nytta av starka egenskaper, jobba med utvecklingsområden 

 

Skynda långsamt 

Individuell utveckling, lagspel, laganda, kommunikation och glädje 

Ökat fokus på försäsongsträningen (fysisk uppbyggnad) 

Idrottspsykologi - utveckla individuell och lagets mentala förmåga och styrka 

Jobba utifrån Tyresö FFs värdegrunder 

 

Allt i en förberedande process för seniorfotboll 

 

Organisation och framtidsutsikter 

Laget kommer att organiseras under namnet F19 och består av spelare födda 2000 - 2003 

Organisationen runt laget kommer i stort sett vara samma som under 2017 med skillnaden att 

Mattias Andersson (nu alla träningar), liksom Sophie Thörnqvist (en träning per vecka) medverkar 

som tränare.  

F19 kommer under säsongen 2018 spela J19-serien som arrangeras av Stockholms 

fotbollsförbund. 19 lag är anmälda till serien. 

Rotationsträning med A-Dam och F17 

F19 kommer att komplettera A-Dam vid behov i deras seriespel. På samma sätt kommer spelare 

som tillhör A-Dam truppen att komplettera F19-truppen i matcher. 
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F04 

 

 

Storlek på truppen 

Vi började året med en trupp på 31 tjejer. Vår trupp karaktäriseras av många tjejer med spridda 

intressen och fotbollsintresset delas med intressen för gymnastik, dans, friidrott, handboll med 

mera. Det innebär att vi har en relativt stor omsättning i truppen. Under året har några slutat och 

några nya har tillkommit så vi slutade året med 29 tjejer.  
 

Vilka som varit ledare 

Ledarstaben har under 2017 har varit våra tränare Anders Lundqvist, Niklas Ekman, Åsa Lönnqvist, 

Hanna Buskas, Janne Selldén och Linda Selldén samt som lagledare/kassör/admin Anders 

Toresson. 

 

Mål för säsongen 

F04 är en stor grupp med upptagningsområde som spänner över hela Tyresö. Det övergripande 

målet blev naturligt att fortsätta 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. 

  

Målsättning avseende den individuella utvecklingen delades in i tre grupper – bollkontroll, 

passningsskicklighet och speluppfattning. Under året lade vi extra fokus på passningsskicklighet 

och under slutet av säsongen växte behovet fram av att kombinera detta med en individuell 

bollskicklighet, t.ex. att våga driva boll till lediga ytor. Något som vi inte tummar på är styrka, 

kondition och snabbhet med bl.a. knäkontroll.  

 

Träningsupplägg 

Under försäsongen/vintersäsongen 2017 hade vi vid tre tillfällen inomhusträningar i 

Wättingehallen. Därutöver körde vi koordination/styrka- och löpträning i Fårdala. 
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Under utomhussäsongen hade vi tre träningstillfällen i veckan, måndagar, tisdagar och torsdagar 

på Tyresövallen. Vi har även fortsatt erbjuda målvaktsträning lite då och då för de som var 

intresserade. 

Vi har sammanlagt haft 117 träningstillfällen under året 

 
Sanktan och resultat 

Då storleken på truppen var dryga 30 tjejer valde vi att anmäla 3 lag till ”Sanktan”.  

Tjejerna har kommit olika långt i sin fotbollsutveckling och vi valde att anmäla ett lag i respektive 

nivå, Div3 ( 9-manna lätt), Div2 (9-manna medel) och Div1 (9-manna svår). Vi delade laget i div2 

med F05 då båda årskullarna kände att de inte kunde ha tre lag var i seriespelet. 

Det har fungerat mycket bra och vi har sett rörelser mellan lagen då tjejerna har utvecklats i olika 

takt. Tjejernas utveckling har varit kul att följa.  

Serie         M     V     O     F    Mål         P 

Sanktan F13 1B      22    9     5     8    55-40     32  

Sanktan F13 2E      18    7      1    10   34-42     22  

Sanktan F13 3D      16    7     2     7     30-7      23  

 

Cupdeltagande 

Målet var att alla skulle bli kallade till lika många cuptillfällen under året, vilket också skedde men 

det betydde dock inte att alla till slut spelade lika många cuper då en hel del har många andra 

aktiviteter som det krockar med. Vi valde dock att minska antalet cuper och köra mer 

träningsmatcher. 

 

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

alltid upp med breddlag och i de flesta cuper möter vi klubbar som kommer med sitt ”svårlag” 

vilket medför att vi oftast tar oss till slutspel men där åker vi ut mot dessa lag. 

 

Sommarläger 

Helgen 5-7/8 var vi på ett mycket trevligt och uppskattat träningsläger hos Rimbo IF. Bra 

anläggning, bra upplägg, bra väder och många glada tjejer. Blir nog en repris 2018 

 

Målsättning för kommande säsong 

Målen för 2018 är att alla skall växla om till 11-mannaspel. Vi ser verkligen fram emot den 

utmaningen och vi känner stor tilltro till våra spelares kunskap och engagemang. Vi jobbar för att 

alla spelare skall utvecklas utifrån sina förutsättningar, och 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. Vi ska fortsätta att jobba mycket mer med den individuella 

tekniken för att tjejerna ska känna ett större självförtroende att våga behandla bollen på rätt sätt. 

Oförändrat fokus läggs också på löptekniker, knäkontroll och tävlingsmoment. Vi planerar att ha 3 

träningstillfällen per vecka.  

Vi ska även försöka få till lite mer samarbete med F05 gällande träning. 

 

På matcher ska vi fortsatt använda oss av lite fasta positioner genom hela matchen, men över 

säsongen kommer många att märka att man får testa på olika positioner. Avsikten är att spelarna 

skall ges möjlighet att fokusera mer på sin uppgift.   

Planen är också att få till fler träningsmatcher varvat med träningen.  

Nytt träningsläger för att ytterligare bygga laganda planeras hos Rimbo IF den 3-5/8. 

 

Vi har även vårt stora arrangemang NIC (Nordic Invitational Cup) som går av stapeln under 

Kristihimmelsfärdshelgen 11-13/5-18. 

 

Vi kommer även ha 10 utespelare och 2 målvakter med i den öppna distriktsverksamheten för F04 

under 2018. 
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Organisation 

Ledarteamet kommer i början av året bestå av tränarna Niklas Ekman, Åsa Lönnqvist,  Janne 

Selldén och Linda Selldén samt som lagledare/kassör/admin Anders Toresson. 

 

Vi har också en separat projektgrupp som jobbar med 2018 års NIC som består av Anders 

Toresson, Michael och Marie Sturny, Micke Hedlund, Kerstin Larsson, Katarina Bromé, Mats 

Helgesson och Anette Palmberg.  

 

// Ledarteamet F04 

 

F05 

 

 

Tyresö FF F05 startade säsongen med 30 spelare och 6 ledare, dock bestämde sig några tjejer och 

en ledare för att sluta under året och vi gjorde bokslut med 26 spelare och 5 ledare. 2017 har haft 

fokus på 9v9 och vi har deltagit med två lag i Sanktan (ett i Svår och ett i Medel) samt tillsammans 

med F04 haft ett lag i 04-Medel.  

 

Vi deltog i ett antal cuper med framgång, och kan bl.a nämna vinster i Örebrocupen i juni (där vi 

deltog med två lag), Boo Invitational i april samt ST Cupen där vi vann F13Lätt. I samtliga matcher i 

serie och cup har vi lagt tyngdpunkten på prestationen före resultatet i alla lägen. Vi ska spela 

bättre än motståndaren, och gör vi det så har vi nått vårt mål.    

 

Vi tränade strax över 100 pass 2017 med fokus på tydliga delar i anfalls- och försvarsspel. 

Träningsnärvaron var överlag bra med en högsta siffra på 90% hos ett par spelare. 
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Målsättningen 2018 är att fortsätta utveckla spelarna och spelet och behålla vårt goda rykte som ett 

välspelande lag. Vi kommer även att lägga stor vikt vid att inte tappa fler spelare genom att se till 

att både fotboll och annat som vi gör tillsammans är KUL. 

 

Höjdpunkten 2018 kan mycket väl bli Falu Sommarcup  i mitten på juni – då Tyresö FF F05 med 

föräldrar syskon och husdjur tar över en stugby i Falun.  

 

Ledare för F05 är; Anders Frigren, Anders Bengtsson, Jenny Bergström, Johan Sigerstad och 

Therese Westberg 

 

F06 

 

 

Vi har under 2017 varit 30 spelare i truppen. Vi deltog i Sanktan med 3 lag, spelade 7 manna och 

målet varit att alla ska ha roligt & känna att spelaren utvecklas.  

 

Vi har tränat 2 ggr/vecka.  

 

McDonalds Cup i oktober, dit åkte vi med 25 spelare och första övernattningscupen tillsammans 

och vilken underbar teambuilding helg, svetsa samman gruppen ännu mer vilket var väldigt 

lyckat och roligt hade vi. 

 

Under november började vi spela 9 manna träningsmatcher och vi fortsatte med träningen 

utomhus hela november & december. 

 

I december spelade vi 2 inomhuscuper, Julbollen i Husby samt Hammarby 03:s Julcup. Vi hade 

även vår egna ST Cupen som vi deltog med 2 lag i Lätt Serien & 1 lag i Svår Serien. 
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Säsongen 2018 kommer vi att delta med 1 lag i 9 manna medel & 1 lag i 7 manna medel i Sanktan. 

Vi har som mål att träna 3 ggr/vecka och vi är 26 spelare i truppen, 3 tränare & en 

lagledare/kassör.  

 

Vi kommer att köra kickboxning under jan-mars. Träningsläger i Mars i Jönköping där 

teambuilding är fokus, svetsa ihop gruppen ännu mer. Sommarcuperna blir Hudik Cup samt 

Örebro Cupen och vi åker med 2 lag till båda cuperna. 

 

2018 kommer vi fortsätta att ha roligt på träningar, vi kommer att fortsätt att utveckla den 

individuella spelaren till en teknisk och rörlig spelare som vill ha boll, känna sig trygg med boll 

och spelar ett rörligt passningsspel. Vi kommer att bedriva fartfyllda träningar med många 

bolltouch och se till så spelaren känner att hon tar ett kliv i sin fotbollsutveckling oavsett vilken 

nivå hon ligger på just nu. Detta förenar vi med en väldig positiv inställning och ser till att ha kul 

på och utanför planen tillsammans med olika teambuilding-aktiviteter  

 

 

F07 

 

Storlek på truppen och förändringar i truppen under säsongen 

34 tjejer i skrivandets stund. I stort sett samma antal som föregående år men några som slutat och 

några tillkommit.  

 

Vilka har varit ledare 

Tränare: Philipe Njoo, Lovisa Lagerström, Åsa Husberg, Mats Englund, Thomas Backemo, Hanna 

Buskas. Kassör: Victoria Junhager och lagledare Linda Ahlsén. 
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Målen för säsongen 

Första målet är att hitta ett arbetssätt i försvarsspelet både i öppet spel samt på fasta situationer. 

Det andra målet är att utveckla vår speluppbyggnad samt att etablera ett lag i den svåra 

divisionen i Sanktan.  

 Träningsupplägg 

Vi har under 2017, med ledning av Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan och Tyresö 

FFs spelarutbildningsplan fortsatt att utveckla vårt upplägg och innehåll i träningsupplägget. Vi 

har under året haft två träningar per vecka (tisdag och torsdag), båda på Tyresövallen. Vi inledde 

året med att samlas femton minuter innan träningen för uppvärmning och knäkontroll. Denna tid 

utökades till totalt trettio minuter till höstsäsongen. Vi har använt tiden till att pröva nya inslag 

såsom mindfulness, styrkeövningar utöver knäkontrollen samt att göra bollövningar som 

förberedelse inför träningen. Vi har inte alltid haft möjlighet till plan i samband med denna 

extratid utan då använt oss av övriga ytor. Som ett led i att få barnen mer delaktiga och utmana 

deras förmåga till ledarskap har vi även vid några tillfällen använt oss av träningskaptener. Detta 

innebär att två spelare utses att särskilt hjälpa tränarna under passet. Detta kan vara att hjälpa till 

med att sätta ut utrustning men även att samla spelare. Vi kommer att jobba vidare med detta 

upplägg.  

 

Initialt under säsongen hade vi ett fokus på den stora planen och att använda planens bredd och 

djup till fullo. Detta har medfört introduktion av vissa kollektiva anfallsvapen såsom väggspel men 

även fokus på spelbarhet och hur spelaren ska placera sig (rättvänd, halvt rättvänd och helt 

felvänd) för att kunna få med sig bollen. Vi har försökt att undvika övningar som gör att spelarna 

får vänta i kö och istället försökt att få till övningar med så hög aktivitet som möjligt. Under 

säsongens gång noterade vi behovet av att få en struktur och arbetssätt avseende det kollektiva 

försvarsspelet. Vi tog därför hjälp av Anders Bengtsson som kom och höll ett pass med fokus på 

försvarsspelet för laget. Detta inslag och besök var mycket uppskattat av såväl ledare som 

spelare, och vi kommer sannolikt att bjuda in Anders igen, men denna gång under ett annat tema.  

Träningsupplägget inför varje träning har skickats ut till varje tränare dagen innan träningen.  

 

Sedan hösten 2017 har träningsupplägget för hela veckan skickats ut på söndagen eller 

måndagen. Sedan 2017 görs träningsupplägget med hjälp av Academy Soccer Coach 

programvara. Bilderna gör det lättare för de andra tränarna att förstå upplägget och att ha med sig 

arbetsmodellen till träningen. Träningsupplägget har alltid utgått från något av fotbollens skeden 

(från Svenska Fotbollsförbundets modell). Vi har haft fokus på att snabbt få igång övningarna och 

använda såväl modellinlärning och guided discovery utöver instruktion som lärometoder. Oavsett 

vilket skede som träningen har fokuserat på, så har mer än halva plantiden fokuserat på 

spelövningar eller fritt spel. Vi har sedan 2017 erbjudit de spelare som gärna spelar målvakt, 

särskild träning för detta en till två gånger per vecka i samband med de ordinarie träningarna.  

Träningsnärvaron har överlag varit god med 20-25 spelare per pass som genomsnitt och vissa 

pass har vi även varit över trettio spelare. 
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F08 

 

F08-truppen bestod i början av 2017 av ca 35 tjejer men under året tillkom några stycken och bara 

en tjej valde under året att sluta så vid slutet av året var det 39 stycken inskrivna och vi har ofta 

varit över 30 tjejer på träningarna. 

 

Det övergripande målet har varit att tjejerna skall ha kul. Vi vill också att de skall känna trygghet i 

guppen samt naturligtvis att utvecklas som fotbollsspelare.  

Vi är nio stycken ledare: Sandra Penttinen, Andreas Kassström, Bengt Forssman, Fredrik Blom, 

Jonas Borgman, Lars Sörhus, Mattias Strand, Melker Sundman och Toni Ingman. 

 

Vi har tränat två gånger per vecka och under året har vi pratat och tränat lite mer på passningar 

och spelbarhet. Under hösten började vi så smått börjat träna 7-mot-7-fotboll, något som blev 

väldigt populärt. Vi lyfter in lek och försöker skapa en gruppkänsla. 

 

På våren arrangerade vi själva flera träningsmatcher under en eftermiddag med Hanviken, Älta 

och Trångsund-Skogås. I St:Erikscupen deltog vi med 4 lag och utöver det har vi haft flera lag med 

i ett antal cuper. St-cupen och Tigercupen inomhus samt i utomhuscuper arrangerade av Stuvsta, 

Älvsjö, Hässelby, Huddinge, Reymersholm och slutligen Tyresös höstcup.  

 

Målen och organisationen ligger fast för kommande säsong vilket innebär att vi vill att tjejerna 

skall fortsätta förknippa fotboll med glädje.  Och så vill vi att tjejerna utvecklas utifrån sina 

förutsättningar. Vi kommer under 2018 att delta i St:Erikscupen (7-mot-7) med 3 lag och så 

planerar vi att delta i ett antal cuper samt spela träningmatcher. Under sommaren deltar vi i vår 

första övernattningscup, Aroscupen i Västerås. 

 
Jonas Borgman 
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F10 

Under 

utesäsongen så har lite drygt 50 tjejer varit med i truppen. Från och med november då 

inomhusträningarna började har den aktiva delen av laget varit cirka 20 spelare.  

Ledargruppen har varierat lite under året, men de som varit med under någon period är: Adnan 

Ahmad Butt, Anders Grahn, Fredrik Blom, Fredrik Benson, Hampus Strömberg, Jan Brunn, Per 

Günther, Sanna Uimonen, Susanne Granlöf, Stefan Nyberg, Thomas Nilsson 

Första halvan av året var framförallt inställd på att få så många av tjejerna att känna sig trygga med 

gruppen och ledarna och att vi skulle ha roligt tillsammans. Vi valde att minska på andelen lek och 

vara mer inriktade på fotboll, bollkontakt, lagkänsla och kamratskap. Fokus var att tjejerna skulle 

få så mycket bollkontakt som möjligt. Efter sommaren har målet varit mer att få tjejerna att känna 

till och prova på olika positioner på planen, samt att börja lära sig spelets regler såsom hörna, 

inkast (inspark för inomhusspelen) etc.  

Under utesäsongen delade vi hela gruppen i två delar (röd och gul), vilka tränade som två 

separata grupper (upprop och uppvärmning var för sig). Övningarna utfördes för det mesta i 

grupper om 8-10 spelare vilka delades in olika för varje träning. Egna övningar varvades med att 

följa de förslag på övningar vi fick från klubbens kansli. Varje träning avslutades med att hela 

stora gruppen samlades i ring, där en av ledarna kortfattat summerade träningen och vad som 

gick bra samt att några av spelarna fick säga vad de tyckte var bra eller mindre bra. Efter varje 

träning samlades ledarna för en snabb genomgång om hur träningen gått samt 

erfarenhetsåterföring i form av vilka övningar som bör användas igen och vilka som inte 

fungerade som tänkt och som antingen ska arbetas om eller tas bort. 
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För inomhusträningarna (från och med november) har varje träning haft i stort sett samma 

upplägg, båda avseende vilka övningar vi gjort och hur länge de pågick, för att på så sätt få 

spelarna att känna igen sig, känna sig trygga i att de vet vad som kommer hända, och då kunna 

fokusera på att bara bli bättre och bättre i de utvalda övningarna istället för att behöva lära sig nya 

upplägg.  

 

Utöver de cuper/matcher som arrangerades 

av fotbollsskolan vid säsongsavslutningarna 

har vi spelat några matcher mot andra lag.  

Vi blev inbjudna av Älta att spela en mini-cup 

tillsammans med dem den 22 oktober. Med på 

cupen var 26 spelare från TFF F10. 

 

Under hösten mötte vi Vega F10 i träningsmatcher inomhus vid 2 tillfällen (12 november och 3 

december). Båda matcherna var bortamatcher och cirka 20 tjejer spelade.  

Vi har som mål att så många som möjligt av spelarna vill fortsätta spela fotboll och att de stannar i 

laget. Vi vill att de ska utvecklas och trivas som fotbollsspelare, i laget och tillsammans med 

varandra och oss ledare. Var och en ska i sin egen takt få utveckla sin spelteknik, och vi ska hjälpa 

och stötta varandra att nå våra mål. 

Vi har organiserat ledargruppen och har som mål att få alla föräldrar att känna till och vara 

delaktiga i laget, träningarna och matcherna på olika sätt utifrån var och ens förutsättningar. 

  



22 

 

Tyresö FF A-herr 

 

Truppen bestod av 23 spelare inkl 2st nyförvärv med rutin från högre Divisioner. Under säsongen 

valde 2st spelare att lämna oss och det gav utrymme för att plocka upp 2st juniorer från vårat u-19 

lag. Truppen bestod av 13 egna produkter. 

 

Under 2017 har laget haft följande ledarsammansättning 

Kenneth Johansson Sportchef, Claes Brikell Huvudtränare, Ricky Wessman Ass tränare, Lars 

Jändel-Holst Målvaktstränare, Peter Thomasson Lagledare, Rolf Solem Matrialansvarig, Marina 

Solem Material, Ola Karhem Kiropraktor/Sjukvård, Mikael Falk Herrkommittén 

 

2017 var sista året i vår treårsplan där slutmålet var att ta steget upp till division III och nu när sista 

säsongen i denna långsiktiga plan inleddes var målsättningen redan given – Vi ska vinna serien 

och därmed avancera till division III. Vi kom också överens om att vi skulle gå in helhjärtat för 

Stockholm Cup. 

 

Försäsongen bestod av 3 fotbollspass samt 1 pass på Tyresö Fightcenter i veckan. Försäsongen 

avslutades med ett väldigt bra och givande träningsläger i Spanien. Under säsongen så tränade vi 

tre pass i veckan. 

 

Vi spelar under säsongen 2017 i division IV Södra Stockholm och inleder serien bra och håller en 

riktigt bra nivå och leder serien hela säsongen och slutar tillslut, efter en rysare till 

avslutningsmatch mot Segeltorp, som seriesegrare. Avancemang till div 3 och säsongens stora mål 

är uppfyllt. 

 

Vi deltog i Stockholm Cup som vi inledde med 64 dels final och slutade med FINAL på 

Kristinebergs IP mot div2 laget IFK Aspudden/Tellus Där vi stod som segrare efter 3-1 och vann 

cupen för första gången i Tyresö FFs historia. 

 

Målet inför kommande säsong är att vi fortsätter att utvecklar detta unga lag samt etablerar oss i 

div 3 

 

Organisationen består av Kenneth Johansson Sportchef, Claes Brikell Huvudtränare, Jan Ericsson 

Ass tränare, Lars Jendel-Holst Målvaktstränare, Rolf Solem Materialansvarig, Marina Solem 

Material, Peter Thomasson Lagledare, Ola Kahem Kiropraktor/Sjukvård samt Mikael Falk 

Herrkommittén. 

 

Framtiden tycker vi ser ljus ut och tillväxten med egna produkter tycker vi ser riktigt lovande ut. 
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U19
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P18

 
Tyresö FF P18/19 gruppen har under 2017 fortsatt att långsiktigt jobba vidare med 

fotbollsutbildningen för vårt breddlag. Vi har sedan tidigare år haft en klar målsättning att följa 

Svenska fotbollsförbundets ledstjärnor för ungdomsfotboll 12 – 19 år samt även Tyresö FF 

ledstjärnor.  

 

Truppen 

Under 2017 har en 8 spelare valt att sluta i laget och samtidigt har 10 nya börjat vilket gjorde att i 

slutet av året var vi 25 stycken spelare i truppen. 
 

Ledarstaben 

Ledarstaben i P18 har under 2017 bestått av följande personer: 
Niklas Olsson, huvudtränare t.o.m. augusti, Peter Johansson, ass tränare, lagledare, Jimi Törnberg, 

ass tränare, lagledare, Mats Norén, Kassör 

 

Tränarstaben har genomgått en mindre förändring under året. Vår huvudtränare Nicklas Olsson 

slutade under augusti då han bytte arbete och flyttade söderöver. Peter och Jimi tog över och 

slutförde säsongen. 

 

Målen för säsongen 

Vår målsättning var att vi skulle erbjuda ett alternativ för de spelare som fortfarande vill spela 

fotboll men inte vill satsa fullt ut i en U-trupp. Att ge möjlighet till en utbildning som sker efter 

varje spelares ambition, utvecklingsnivå och individuella behov.  
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Träningsupplägg 

Vi har i genomsnitt tränat 2 gånger i veckan och har även haft tiotalet teoripass. Rotationsträning 

har skett med U19 truppen och ett flertal spelare från P18/19 har även givits möjlighet att spela 

matcher i den regionala U19 div 1 serien. Flera spelare från U19 truppen har också matchat med 

P18/19 för att få ordentligt med matchtid och ofta i samband med rehabilitering och återkomma 

från skador.  

 

Serietillhörighet och resultat 

Vi har spelat med ett lag i div 1 i St.Erikscupen där vi kom på 11:e plats, en serie som blev något 

för svår för vår trupp. 

 

Cupdeltagande. 

Vi har inte deltagit i några cuper under detta år. 

 

Målen för kommande säsong 

Vi ska fortsätta med att hålla ihop laget och träna för att ge möjlighet till spel, utveckling och 

glädje i Tyresö FF äldsta breddlag. Samarbetet, rotationsträning och matchning med både U19 

truppen och P16/17 truppen kommer fortsätta. Kommande säsong är vi anmälda till P18/19 div 2. 
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U16

 
Inför säsongen 2017 genomgick 01-gruppen den största omorganisationen sedan hopslagningarna 

av de olika kvarterslagen. Ett P16 och ett U16 skapades där den sistnämnda truppen slutligen 

landade på 16 utespelare samt två målvakter.  

U16 arbetade vid sidan om sina utvecklingsmål mot tre tydliga resultatmål: 

Kvalificera sig för regionskval i Futsal-SM 

Spela sin sista match i Gothia Cup på Ullevi 

Komma topp 3 i serien vilket skulle innebära kvalifikation för U17 DIV1 Svealand 2018 

ST-Cupen + Futsal-SM 

U16 ställde upp i tre klasser i ST-Cupen. P16 där lagen mixades med spelare från P16-truppen. 

P17 där U16-truppen delades in i två lag med lite stöd från spelare födda 00 samt med ett lag i P17 

SM.  

 

I P16 tog sig samtliga lag vidare till slutspelsgrupperna men fick där se sig besegrade. I P17 

ställdes de två lagen mot varandra i semifinal, det segrande laget tog sig även segrande ur en 

tight final mot Spårvägens FF.  I P17-SM tog sig laget till final, en final man tilldömdes segern i 

efter att Hanvikens SK ej velat spela.  

Regionskvalet i Västerås blev slutdestinationen för U16. Likt säsongen 2015-2016 slutade laget på 

en andraplats i gruppen.  
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Gothia Cup 

U16 klev in i Gothia Cup med en hög svansföring och en kaxig målsättning i form av finalplats. 

Efter en svag öppningsmatch mot brasilianska Ordin FC vann man de efterföljande 

gruppspelsmatcherna och slutade tvåa i gruppen. I turneringens första slutspelsmatch ställdes 

laget mot Vaksala SK. U16 hämtade upp 0-1 till 2-1 men släppte in en kvittering på frispark när 

matchen spelades på tilläggstid. Efter en rafflande straffläggning fick man se sig besegrade.  

Serien 

U16 ställdes inför en stentuff uppgift där topp 3 skulle krävas för avancemang till U17 DIV1 

Svealand i en serie med enkelmöten och 21 motståndarlag. När sommaruppehållet trädde i kraft 

klev U16 in som obesegrade serieledare.  

Hösten startade dock tufft och inför den sista omgången hade man möjligt att såväl vinna serien 

som att sluta sexa. En seger mot Vallentuna BK innebar dock en tredjeplats och därmed 

avancemang. 

Träning 

U16 har under året fortsatt sitt arbete med att utveckla individen och kollektivet med spelet som 

utgångspunkt. Ett tydligare arbetssätt plockades fram och med en stark koppling till det nya 

arbetssättet i olika spelövningar har en enorm utveckling hos såväl individ som kollektiv kunnat 

urskönjas.  

Samarbete mellan lag 

Samarbetet med P16 var tight under hela säsongen med rotationsträning och, vid vissa tillfällen, 

gemensamma matchtrupper. Under säsongen flyttades två spelare från P16 till U16, inför säsongen 

2018 har ytterligare tre spelare gjort samma resa.  

Samarbetet med P02 har även det varit tight. Många spelare har kommit upp på rotationsträning 

och säsongens avslutande matcher startades med en spelare född 02 från start i backlinjen.  

Hela tio spelare deltog kontinuerligt i U19s verksamhet under säsongen.  

2018 

I år har U16 blivit U17 och 2017 års resultat innebär att man under året kommer tävla i landets näst 

högsta serie, DIV1 Svealand. Truppen har ökat i storlek från 16+2 till 18+3 för att möjliggöra en 

bra stimulans för de spelare som behöver utmaning i U19s och A-lagets verksamheter. 

En omorganisation på ledarsidan har skett då Staffan Engström klivit av efter många ovärderliga år 

i klubben. Kvar är Robin Håkansson (huvudtränare), Robert Fors (tränare), Joakim Wessling 

(tränare) och Mirko Mandic (fyskonsult från Karolinska Institutets avdelning för klinisk fysiologi).  

Arbetet med såväl individens som kollektivets utveckling med spelet som utgångspunkt fortsätter.  
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P02 

 

 

Säsongen 2017 för U15 (P02) var mycket bra på många sätt och vis men den hade också några 

utmaningar. 

Truppen 

Inför säsongen 2017 bestämde vi att spela med 2st lag i Sanktan. Ett lag i Div 1 och ett lag i Div3. 

I mitten av Sanktans vårsäsong var vi dock tvungna att dra ut laget från Div 3 då vi inte kunde 

hantera det, varken ledarmässigt eller spelarmässigt. 

Vi hade jobbat med denna fråga under ett par års tid men tyvärr inte hittat en lösning så det fanns 

ingen annan väg. 

Vi avslutade 2017 med ca 25st spelare i U15. 

Ledare 

Under 2017 har U15 haft 5st ledare. Claes Brikell, Morgan Forsberg och Jens Tiricke har skött 

träning och matchande och Tony Meltzer och Roland Chamia har hanterat administration och 

support runt truppen. 

Målet för 2017 
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Vi har precis som tidigare år siktat på att spela en attraktiv fotboll och kunna erbjuda en 

verksamhet som håller högsta kvalitet och ger utveckling och utmaning för samtliga spelare i 

truppen. 

Vi önskade även att öka träningsnärvaron vilket vi har lyckats väl med under 2017. 

Vi lyfte även ambitionen inför 2017 med att spela i Sanktans högsta serie, Div 1, och siktade där på 

en topp-placering. 

Vi satsade även på att stärka lagkassan och de individuella spelarkontona då vi planerat en 

träningsresa till Spanien under början på 2018. 

Träningsupplägg 

U15 har tränat 3 gånger i veckan och vi har tränat ute så mycket som möjligt, även under vintern. 

Försäsong har vi fokuserat på uppbyggnad, styrka och alternativ träning och 2017 körde U15 

kickboxning parallellt med den vanliga träningen. 

Vi hade även ett lyckat träningsläger i Skinnskatteberg under försäsong samt ett uppstartsläger på 

hemmaplan efter sommarvilan. 

Under övriga säsongen så har vi fokuserat mycket på spelidén, speltempo och individuell 

utveckling och spelat mycket träningsmatcher. 

Träningsnärvaron har varit bra under året 

Serier och resultat 

I Div 1 hade vi en fantastisk säsong och blev klara seriesegrare redan ett par omgångar innan 

serien var färdigspelad. 

Vi gjorde mest mål i serien och släppte in näst minst av alla lag och extra kul är att vi var 

obesegrade under hela säsongen på Tyresövallen! 

Cuper 

Vi startade traditionsenligt med ST Cupen i januari 2017 och hade där 2st lag i P15 och ett lag i P15 

SM-klassen. 

Under försäsongen så spelade vi även Karlslundscupen i Örebro. 

Mål 2018 

Inför 2018 sätter vi siktet ännu lite högre och kommer att spela i U16-kval till U17, nationell serie 

och målsättningen är att placera oss i topp och kvalificera oss för den nationella serien. 

Organisation och framtid 

Vi har en fungerande organisation och kommer fortsätta vårt arbete med att kunna erbjuda en 

verksamhet av högsta klass. 

Vi jobbar vidare med att öka träningsnärvaron ännu ett steg och ser framemot 2018. 



30 

 

 P03 

 

Inledning 

P03 har fortsatt sin utveckling med två träningsgrupper kallade U och P-trupp under 2017 som 

inleddes under 2016 efter ihopslagningen av alla alla trupper till ett P03.  

Vi tränar nivåindelat med stor rotation mellan trupperna.  

Ledare 

Vi har under året haft en delning på ledarsidan gällande U och P trupp där Richard Fredriksson 

varit huvudtränare för U-truppen och Mats Eklind varit huvudtränare för vår P-trupp. Lagledare för 

U har varit Magnus Pernestad och för P-trupp Mats Hagner. Resterande resurser har verkat i båda 

trupperna och där behovet för stunden är viktigast för en bra verksamhet under träning.  

S:t Erikscupen 

Vi har haft 3 lag i spel på vår trupp på runt 50 killar. Division 1, division 3 och division 5.  

Laget lyckades nå en 2:a plats i division 1 och hade det svårare med resultaten i de andra två 

divisionerna.  

Cuper 

Vi har spelat en del inomhus under vintern, på vårsäsongen spelade vi Västerås Invitational med 

U-truppen och Vårkicken med vår P-trupp. Under sommaren spelade vi forwardscupen i Örebro, 

U-truppen vann finalen i ett regnigt Örebro.  
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Vinnare forwardscupen A-final 2017 

Inför 2018 

Vi har tappat ett 10-tal killar 

under 2017 som valt sluta med 

fotbollen, detta är killar som haft 

låg närvaro i träning alternativt 

haft en annan sport som sin 

prioritering.   

Under Oktober och November 

har vi haft provspel med laget, 

intresset för att spela med TFF 

har varit stort. Vi har tagit in 9 

killar till truppen inför 2018. 

 

7 killar från Hanviken och 2 killar från Älta, alla riktigt ambitiösa killar som vill mycket med sin 

fotboll och kommer höja nivån i laget.  

Vi stängde truppen för mera provspel och tackade även nej till spelare som vi inte tyckte passade 

in i truppen, truppen är nu 49 killar inför 2018.  

I samband med provspelen fick vi även in två nya ledare till P03, två tränare som tidigare verkat i 

Hanviken och framöver kör vidare med oss.  

Inför 2018 är laget anmält till tre serier, P15 kval U16, division 1 och division 3. Fokus fortsätter 

med att utbilda truppen individuellt samt utbilda dem i spelsystem och rollerna i laget.  

Fokus kommer också fortsätta med att ha ett större bollinnehav under matcherna för att mer kunna 

kontrollerna matcherna som vi vill.  
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P04 

 

Från och med 2017 är samtliga P04-grupper integrerade till en gemensam träningsgrupp. I det 

sammanslagna TFF P04 har vi under 2017 haft totalt sju tränare – två vardera från gamla Fårdala, 

Krusboda och Centrum respektive en från gamla Strand. 

Anders Bäckström (Strand), Andreas Arvidsson (Krusboda), Christer Ericsson (Fårdala => Strand), 

Eddie Leon (Centrum), Jonny Knutas (Fårdala => Strand), Kostas Tsotidis (Centrum), Weronica 

Lium (Krusboda), Dick Johansson, kassör (Strand), Olivier Rod, cup-ansvarig (Krusboda) 

Vi kan sammanfatta 2017 års säsong enligt följande: 

- 76 killar har varit aktiva under året. När vi körde igång verksamheten 2017 hade vi 69 spelare. 

Under året har några nya killar anslutit och några killar har klivit av. Vi har totalt haft 76 killar 

aktiva under året. Netto har gruppen minskat något och vi avslutade 2017 med 60 killar i 

träningsgruppen. 

- 131 träningspass (2016: 133 träningspass). 11 killar (2016: 8 killar) har deltagit på fler än 70 

procent av träningarna, 35 killar (2016: 21 killar) har tränar mer än 50 procent. Flera av de killar 

som tränar mycket håller också på med andra sporter 

- Året-runt: Vi har tränat hela året. Första träningspasset hölls 20 januari och årets sista 

träningspass avslutades fredag 22 december kl 18:30, två dagar innan julafton.  

- Andra och sista året med 9-mannafotboll har vi spelat 190 matcher 
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- I Sanktan har vi deltagit med 6 lag – ett lag i div 1, tre lag i div 2 och två lag i div 3  

- Två sommarcuper (Örebrocupen och Eskilscupen i Helsingborg) där vi deltog med två 

respektive tre lag 

- En vårcup och en höstcup utanför Stockholm (Karslundscupen och GAIS Open) 

- Ett mindre antal cuper i Stockholmsområdet 

- 24 spelare har fått chansen att spela div 1 i Sanktan. Trots att vi spelat med så många spelare blev 

vi tvåa i vår serie efter endast förlust i ena matchen mot slutsegrarna från IFK Haninge.   

- Vi blev också tvåa och bästa svenska lag i GAIS Open som vi spelade under höstlovet efter 

segrar mot bl a Västerås SK, Örgryte IS och Kalmar FF. Den enda förlusten kom i finalen mot ett 

norskt distriktslag (Fredriksstad).  

Vår ambition är att bygga ett lag med välutbildade fotbollskillar som älskar att spela fotboll och 

som utvecklas tillsammans - både som människor och som fotbollsspelare - och som lär sig att ta 

ansvar för varandra och sig själva. Även om vi ända sedan fotbollsskolan haft som ambition att vi 

ska vara så många som möjligt så länge som möjligt och att vi värderar prestation och inte resultat 

har vi också från början haft som mål att vi ska göra det så bra som möjligt. Och eftersom 

forskningen visar att de bästa fotbollsspelarnas kvaliteter inte är medfödda och att 

talangutveckling är extremt komplext så har vi ända sedan fotbollsskolan 2010 haft som ambition 

att Tyresö FF P04 år 2019 ska vara ett av Stockholms och därmed också Sveriges bästa P15-lag - 

och snart är vi där - med i stort sett samma killar som började fotbollsskolan 2010! 
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P05 Krusboda 

 

 

Ledare/tränare 

Huvudtränare Joakim Nygård, Tränare Rickard Ljunglöf , Viktor Bocelli 

 

Truppen bestod av 15 spelare och 3 tränare 

 

Mål med säsongen:  

Under 2017 hade vi två tydliga mål. För det första var att behålla så många spelare som möjligt då 

vår trupp var tunn från början. Samtidigt att integrera oss med Strand under året, så att killarna 

började känna sig bekanta med de nya killarna som blir vårt ”nya” lag 2018. 

Vårt andra mål var självklart att utveckla vår trupps agerande både på och utanför plan.  

 

Träningar 

Under 2017 har vi haft 3 uteträningar per vecka på Tyresövallen och ett fyspass per vecka på 

försäsongen. Vi har tränat tillsammans med Strand ett pass i veckan och två pass själva. Vi har haft 

en hög närvaro trots tidiga träningstider. 2017 har vi samarbetet med Strand för att 2018 slås ihop, 

vilket fungerat utmärkt. 

 

Matcher 

Inför 2017 anmälde vi 2 lag till St Erikscupen, (svår och medel) men då vi fick några avhopp i 

truppen var vi tvungna att dra oss ur medel. Vi spelade endast i Svår 2017, där vi blandade med 
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fina prestationer till lite sämre. Vi förlorade något fler matcher än vi vann. Vi lånade både in och ut 

spelare med Strand så de flesta fick spela på sin nivå.  

Vi deltog i ST Cupen, Ersans pokal, 9-manna cup i Haninge. 

 

Övriga aktiviteter 

Vi ordnade en avslutning av P05 Krusboda laget tillsammans på O’learys, nu när vi i framtiden 

ingår i Tyresö Röd tillsammans med Strand. 

 

Organisation och framtidsutsikter 2018 

Vi kommer 2018 tillhöra P05 Röd som består av gamla Strand och Krusboda. Vilket kommer gynna 

både kvaliteten på träningar såväl som matchspel. 

 

P05 Strand/Brevik 

 

2017 var ett intensivt år sett utifrån att vi spelat många matcher och haft många träningar. Men 

2017 blev också ett år som varit lugnt sett utifrån att vi ”landat” på ett bra sätt med laget efter 

ihopslagning av fd Strand/Brevik Gul och Strand/Brevik Röd. Vi-känslan har infunnit sig och det 

pratas inte längre om Gul och Röd. 

Truppen 

2017 bjöd på en del förändringar i laget.  
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I början av året så välkomnade vi Filip VK, Vilmer och Max som nya spelare i vårt lag och lagom 

till sanktan start fick vi även ytterligare tillskott när Nikola, Sebastian och Marcus valde att börja 

hos oss.  

Tyvärr har vi även tappat några spelare - i början av året valde Felix P, Theo A, Danny, Hugo Wi, 

Linus och Ludvig att sluta. Senare under hösten så valde även Mandus, Vilmer och Nikola att sluta.  

Ledarna 

Utöver förändringar i laget vad gäller spelare så har det också skett några förändringar på 

tränarsidan. I och med att Felix P och Ludvig valde att sluta så slutade även Annika P och Fredrik 

H. Tacksamt kunde vi välkomna Lena Ahlmark att axla rollen som kassör efter Annika. Efter 

höstsäsongens slut så har även Per valt att sluta som tränare. Så när vi stänger 2017 så är vi 31 

spelare, 8 tränare och 1 kassör. 

Träningsupplägg 

Vi har erbjudit 3 fotbollsträningar, samt 1 fysträning under hela året när det varit möjligt för 

vädret. Vi har varit 6 ledare som roterat på att göra träningsupplägg inför varje träning. För att på 

bästa sätt utnyttja ytor och plats så bestämde vi att tisdagsträningarna hade fokus på teknik och 

passningar (träning på 1/3 B-plan på Vallen), onsdagar hade fokus på anfall och skott (träning på 

Tyresö Skola med höga staket runt om planen) och fredagarna hade fokus på spelövningar 

(träning på helplan Vallen tillsammans med Krusboda). På tisdagar har vi även haft specifik 

målvaktsträning. 

Fredagsträningarna har under året varit gemensamma träningar med P05 Krusboda och det 

gjorde vi som i ett steg att förbereda laget på en sammanslagning mellan båda lagen 2018.   

S:t Erikscupen 

I år deltog vi med 3 lag i sanktan i nivåerna Svår, Medel och Lätt. Totalt i dessa serier så har vi 

spelat 35 matcher under 13 helger. Utöver våra egna matcher så har vi även hjälpt till att bemanna 

P05 Krusbodas lag i nivå svår då dom inte fått ihop tillräckligt med spelare. Vi har även, under 

hela året, haft 2 av Krusbodas spelare som spelat med oss i nivåerna Medel och Lätt 

I lättserien rivstartade vi i våras med en 5-1 vinst för att sedan komma in i en period då det 

resultatmässigt var lite trögare. Men trots en del förluster under våren så är laget i lättserien det 

enda laget under hösten som inte haft en enda förlust. För hösten bjöd på hyfsat jämna matcher 

med 13 gjorda mål och 7 insläppta vilket resulterade i 3 vinster och 2 oavgjorda matcher. 

I medelserien har motståndet varierat och ofta varit tuffare än väntat. Det blev övervägande 

förluster men både våren och hösten bjöd på både 1 vinst och 1 oavgjord match. Totalt under 

hösten gjorde vi 10 mål och släppte in 14. 

Slutligen, i svårserien, där vi förra året hade det tufft på våren, så har det istället gått bra i stort sett 

hela året, om dock lite bättre på våren än vad det gjorde på hösten. Hösten började starkt med 2 

vinster och 1 oavgjord, men därefter dippade vi lite i spelet och det visade sej resultatmässigt 

med 2 förluster. Däremot avslutade vi säsongen starkt med en 8-0 vinst. Under hösten gjorde vi 19 

mål och släppte bara in 7 mål.  
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Summerat under året för alla lag blev det: 

• 15 vinster, 5 oavgjorda och 15 förluster + 80 gjorda mål mot 71 insläppta 

 

Cupdeltagande och träningsmatcher 

Precis som under 2016 så fick alla spelare meddela hur många cuper man var intresserade av att 

delta i, både vad gällde utomhus och inomhus. Detta för att underlätta för oss ledare att planera in 

rätt antal cuper. Under 2017 har det dock inte blivit lika mycket cuper som vi brukat köra förr om 

åren och en av anledningarna är att det inte verkar finnas lika många cuper när man kommer upp 

på 9-manna, framförallt inte i Stockholmsområdet. Och att få en plats i de få cuper som spelats har 

varit svårt. Vissa cuper blev fulla inom 24 timmar från det att den kom ut. Det gällde verkligen att 

hänga på låset...Istället har vi försökt spela en del träningsmatcher. 

Men vi började vårsäsongen med 3 olika cuper i 3 olika nivåer i Stockholms närhet och där 

erbjöds alla spelare att spela i en av cuperna.  Därefter deltog vi med ett lag i en cup under första 

maj.    

Vi avslutade vårsäsongen med Örebrocupen med övernattning i skola i 3 nätter. Resultatmässigt 

gick det inte så bra, men stora vinsten är ändå att en övernattningscup verkligen stärker 

lagkänslan. 
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I oktober åkte vi på en andra (!) övernattningscup i Linköping där vi storstilat bodde på hotell. 

Även denna cup var otroligt lyckad för lagsammanhållningen men där vi inte lyckades få till så bra 

resultat. 

I ST Cupen deltog vi med 3 jämnstarka lag i cupens lättserie och ett lag i cupens svårserie. 

Eftersom vi endast fick några få träningstillfällen i inomhushall valde vi att delta i med 2 lag in 

Luciacupen som träning inför ST Cupen.   

Listan på cuper för året är som sagt lite kortare än vanligt för vårt lag, men vi har istället hunnit 

med att spela 15 träningsmatcher i olika nivåer. Utöver träningsmatcher så deltog vi även med ett 

lag i Ersans pokal där vi tog oss till A-slutspel. Vi åkte tyvärr ut i 1/8 delsfinalen, men det bör 

tilläggas att vi åkte ut mot BP30 som sedan tog sej raka vägen till final och där förlorade mot 

Spånga IS med 0-1. Så det var ingen fy skam att förlora mot BP. 

Individuella samtal 

Under våren har vi haft individuella samtal med killarna. Vi pratade bl a om hur dom trivdes i 

laget, hur dom trivdes med oss ledare, vad dom tyckte dom var bra på och behövde träna på (vi 

gav även feedback på vad vi tyckte dom var bra på och behövde träna på) och mkt mer. Det är 

otroligt kul att få sitta ner och prata med killarna en och en. Dom är så kloka och har så mycket 

självinsikt. Och en del har väldigt mycket funderingar. Vi fick ex reda på att det vore nog bra att 

äta gulaschsoppa dagen innan match, att matcher spelas bäst klockan 13.00 på dagen, att vi ledare 

oftast skriker lagom på match och att det är svårt att komma ihåg alla ledares namn....   

Kommande säsong 

2018 slås vårt lag ihop med P05 Krusboda och truppen kommer då bestå av över 40 spelare. Det 

kommer krävas en hel del av oss ledare för att få det att fungera smärtfritt och för att alla killar ska 

känna sej sedda på träning och match. För att få ihop laget och sätta nya lagets gemensamma mål 

kommer vi starta säsongen med att åka på träningsläger i Iggesund. Där kommer vi ha 

teamaktivitet för att sätta vår kultur och mål. 

//P05 Strand/Brevik 
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P06 

  

 

Storlek på gruppen och förändringar Under 2017 hade vi ca 27 stycken som spelade och tränade, 

och inför 2018 års säsong så ser det ut som att några stycken kommer sluta eller ta en paus. På 

tränarsidan har det sällan varit mindre än fyra stycken på varje träning vilket har gjort att gruppen 

fungerar bra och att alla har utvecklats framåt. 

 Ledare Jonas Rönngren tränare Fredrik Svensson tränare Alex Kennard  Tränare Andreas Nannini 

Tränare Fredrik Hedman Tränare Robert Eriksson Hjälptränare Milan Brodsky Lagledare Stefan 

Ohlson Nilsson Kassör. 

 

Under hösten 2017 så slog vi ihop oss med Strand/brevik vilket kommer bli mycket bra för P06 

kullen. 

Träningsupplägg som vi fokuserade på mycket under 2017 var spelövningar och fokus på mycket 

bollkontakt. 

Serietillhörighet och resultat Ett lag i svår som presterade mycket bra hela säsongen och låg på 

rätt nivå. Sen hade vi ett lag i lätt som också gjorde bra ifrån sig under säsongen. Vi har under 

hösten 2017 roterat en del med Strand/Brevik på olika nivåer. 

Cuper som vi spelat under året är följande. S:t Erikscupen, ST Cupen samt en hel del 

träningsmatcher. 

Mål för kommande säsong 2018 års säsong så kommer vi fortsätta med sammanslagningen av hela 

P06 kullen. Vi kommer att ha ett svår lag och ett lättlag i 9-manna, samt lag i extrasvår, medel och 

lätt i 7-manna. Vi tror på att ligga kvar i 7-manna så länge som möjligt då killarna får mer 

bollkontakt än att spela 9-manna. 

Framtidsutsikter Vi ser ljust på P06. Många talanger och otroliga slitvargar som tycker fotboll är 

kul. Vi hoppas att vi får behålla så många killar som möjligt så vi kan bygga en långsiktig och bra 

P06 kull.  
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Nu i början på 2018 så är vi strax över 50 stycken i Tyresö P06. 

 

 

 

 

P07 Strand 

 

 

Tyresö FF P07 Strand spelade sin tredje säsong som gemensamt lag 2017. 

Säsongen inleddes med inomhusträningar en gång i veckan i Wättingehallen med den nya 

tränaren Jonas Lilja i tränarstaben. I mitten av mars började utomhussäsongen med träning vid 

Tyresö skola 2 ggr/vecka. 

Två veckor efter första utomhuspasset inleddes matchsäsongen med spel i Deli Italia Cup på 

Källbrinks IP i Huddinge. Mycket lärdom införlivades till seriestarten i S:t Eriks-Cupen som ägde 

rum i slutet av april. En liten internturnering med Brevik och Slottens 07:or hanns med innan 

serielunken startade.  

I S:t Eriks-Cupens seriespel deltog vi med två lag, bägge i lätt grupp. Vårsäsongen avslutades 

med en klassisk föräldramatch. Höstsäsongen startade med spel i hällande regn i Hässelbycupen 
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på Grimsta IP. Det verkade som spelarna hade skött sommarträningen för spelet fungerade 

stundtals väldigt bra. 

Efter att de sista matchernas spelats i S:t Eriks-Cupen den 1 oktober avgjordes årets andra 

föräldramatch en dryg vecka senare, återigen bärgade barnen segern i Strandcupen som 

vandringspokalen heter. 

Utomhussäsongen avslutades med spel i Tyresö Höstcup sista helgen i oktober. Ett fint kvitto på att 

alla spelare gjort framsteg i sitt fotbollskunnande gjordes under den avslutande turneringen på 

hemmaplan. 

Fram till ST-cupen bedrevs träningen i lilla Brevikshallen en gång i veckan. ST-Cupen satte punkt 

för ett år som har bestått av både segrar och förluster, men framförallt har spelarna utvecklats 

både på och vid sidan av planen. 

Träningsgruppen har bestått av 16-18 barn som har förkovrat sig i det gröna fältets schack.  

Säsongen 2018 kommer truppen att spela i S:t Eriks-Cupen med två lag. Vid behov kommer vi att 

samarbeta med Slottet- och Breviks-lagen. Utöver spel i Sanktan kommer vi att delta i ett par cuper 

varav en är någon som föreningen arrangerar.  

Målet för nästa säsong är att spelarna ska fortsätta att lära sig spela fotboll, men framförallt ha kul 

tillsammans. 

Linda Sandberg, Jonas Lilja, Jonny Mattes och Johan Wallberg ledare för Tyresö FF P07 Strand. 
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P08 Strand

 
2017 var vårt sista år i 5 manna i Sanktan. Vi har tränat måndagar 18:00-19:00 och onsdagar 18:15-

19:30 vid Tyresö Skola. Dessa tider har fungerat bra för truppen och oss ledare. 

Vi har haft en del omsättning av spelare under året, men hade en tillströmning under hösten av 

flera som hitta tillbaka till fotbollen. I skrivande stund är vi 28 grabbar, men det är ytterligare 2-3 

spelare som testar sig fram nu under vintern och troligen ansluter till våren. På den negativa sidan 

så tappade vi under året två spelare till Nacka FC som ville testa deras elitverksamhet. Detta 

betyder att vi har en ganska ”spretig” trupp inför 2018, med vissa som spelat fotboll halva sitt liv 

och andra som behöver lära sig grunderna. 

På ledarsidan har vi under 2017 tyvärr minskat från 8 ledare till 5. Vi har även skapat en 

eventgrupp som består av tre föräldrar, som har tillfört mycket. Dom har bland annat fixat disco 

(för att tjäna pengar till lagkassan), gått på landskamp och fixade arrengemenget under ST cupen. 

Så här ser ledarstaben ut idag: 

Anders Willix (tränare), Linus Holtenstam (tränare, kontakt mot eventgruppen),  Patrik Knutsson 

(tränare, kassör, cuper vintertid), Soli Koroniadis (tränare), Tom Widegren (tränare, lagledare, 

sanktanansvarig, cupansvarig, träningsmatcher, mtrl) 
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Vi har spelat med tre lag i Sanktan under 2017. När vi nu utvärderat 2017 och anmält till 2018 (7 

manna) så har vi anmält 1 lag i lätt och 1 lag i medel. Vi har gjort det med förhoppningen att 

föreningen får till ett gemensamt lag i svår för P08. 

Vi har under 2017 fått till ett väldigt bra samarbete med P08 i Hanviken, som gjort att vi fått till en 

hel del träningsmatcher och börjat förbereda oss för 7 manna. Vi har också där testat 

nivåindelning, inför säsongen som kommer. Vi upplever att det varit positivt och att spelare, 

ledare och föräldrar har gillat det. Vi har inte gjort så stor grej av det hela och inte talat om 

nivåerna på matcherna, utan det är ngt som vi tillsammans med ledarna i Hanviken skött och på så 

sätt fått jämna matcher på olika nivåer. 

Utvärdering av resultaten i Sanktan 2017 visar följande: 19 vunna, 7 oavgjorda & 10 förlorade. Vi 

har 4 matcher under året som vunnits eller förlorats med fler än 5 mål, vilket är mkt färre än förra 

året. Vi har mao spelat jämnare matcher. En anledning till detta är att vi lärt oss motståndet och 

kallat lite olika beroende på motståndet. Av de 4 matcherna så kan alla förklaras med att vi eller 

motståndarna haft för få spelare till match. 

Under 2017 deltog vi i följande cuper / träningsmatcher: 

ST Cupen 

Februari indoor 

Sportlovscup 

Telenor Winter cup 

Mäklarhuset cup 

Sommarkicken cup 

Mini Tiger cup (7 manna) 

Tyresö Höstcup (7 manna) 

10 tal träningsmatcher mot Hanviken 

Vår träningsfilosofi har varit att ungefär 2/3 av träningen har varit övningar och 1/3 har vi spelat 

match. Vi har blandat mellan att bara blanda killarna och att köra vissa övningar nivåindelat. Detta 

har vi även gjort i matchmomentet. Övningarna har fokuserat mycket på teknik, men vi har börjat 

köra mer spelövningar än under 2016 (där vi försökt fånga upp vad vi behövt förbättra från 

matcherna helgen innan). Matcherna har fokuserat på passningsspel. 

Målet för 2018 är att vi också ska (vilket vi redan börjat) lägga till fysträning före träningarna. 

Mvh 

Tom Widegren – Lagledare P08 Strand 
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P09 Fårdala/Öringe 

 

Truppen 2017 

Vi har varit i stort sett samma spelare hela säsongen. En ny gammal kille som började spela fotboll 

igen efter litet uppehåll. Ca 12-14 aktiva i träning. 

Ledare 2017 

Johnny Jansson tränare, Daniel Wendin tränare 

Träningsupplägg 2017 

Vi har haft träning 2 gång i veckan Vid Nyboda skola. 

Vi övade på passningar, tekniker, lagsammanhållning varvar med spel och lek. Träningsnärvaron 

har varit bra! Och det har varit fantastiskt att se utvecklingen hos killarna under året 2017. 

Cupdeltagande 2017 

Vi var med i Nordic Wellnes cup i Haninge samt höstcupen på Tyresövallen. Vi deltog i våra första 

inomhuscuper. 

Dessutom ett enormt varmt och stort tack till alla föräldrar som stöttar våra era duktiga kämpande 

killar och oss ledare under våra cuper och matcherna som spelats. 

Målet för kommande säsong 

Framförallt att fortsätta ha roligt!! Och det ska vara kul att komma på träningarna och att va med 

och spela matcher. Vi kommer att träna 2 st träningar i veckan. 
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Jobba med hur man är en bra lagkamrat och hitta lagkänslan. När det gäller träningen, försvar, 

positionsspel, hitta ytor samt passningsspel. Skott och teknik. 

Vi ska försöka hinna med några roliga cuper innan St-Erikscupen drar igång.  

Börja smått förbereda oss för 7-mannaspel med lite 7-Manna cuper efter sommaren. 

Organisation och Framtidsutsikter 

Vi kommer slå ihop lag Fårdala/Öringe med Krusboda och bilda ett lag med ca 20 spelare. 

Vi skall ha föräldramöte innan säsongen kör igång så vi kan få en bra fungerande organisation 

med föräldrar och ledare som hjälper till med allt om kring laget. 

Vi hoppas utveckla och motivera spelarna så dom har kul och tycker det är skoj med fotboll! 

 

P09 Slottet 

 

När vi började året var vi sjutton killar och tre ledare som kom från den stora gruppen 

Strand/Brevik´s fotbollsskola. Under året har tre killar valt att sluta och en ledare valde att kliva åt 

sidan när hans son gick vidare till en annan sport. Under året anslöt tre nya föräldrar som ledare. 

Så gruppen består idag av fjorton spelare och fem ledare. 
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Vintertid tränade vi en gång i veckan inomhus i Wättingehallen. När snön försvann klev vi ut på 

planen vid Tyresö skola, där vi tränar två gånger i veckan och har gjort det hela året fram till 

innesäsongen började igen. Träningsnärvaron är hög bland killarna. Målet för vårens träningar 

var att komma förberedda för de första matcherna i St:Erikscupen, där vi deltog med två lag. Vi 

har även varit med i några cuper på hemmaplan, då det har varit en eller flera seriematcher 

nästan varje helg har vi valt att inte spela så många cuper. 

Ledare 2017 

Johan Gustavsson, James Myhrberg, Patric Mälström, Sebastian Nikula, Jocke Norling 

Cuper 2017 

Tyresö vårcup (april) 2 lag 

Höstcup (oktober) 2 lag 

Inför säsongen 2018 kommer vi att gå ihop med laget från Brevik och har anmält tre lag för spel i 

St:Erikscupen. Vi hoppas att ihopslagningen ska skapa en massa nya kontakter mellan killarna och 

ge en massa energi till gruppen.  

P10 Strand/Brevik 

 

 

 

Andra och sista året som bollskola, där vi under året gått från att hålla verksamhet flytande till att 

mer konkretisera upplägget kring spelarutveckling och trivsel för killarna. Vi har tränat 2 gånger i 

veckan, på lördagar vid Tyresöskola och på onsdagar på Tyresövallen. 

Truppen 2017 

Vi har under året varit 54 registrerade spelare, som mest på träningarna under våren var det ca 45 

spelare. Men vanligtvis någonstans mellan 30–40 spelare på lördagar och 20–25 spelare på 

onsdagar. Under hösten och inför nästa säsong så har ett antal killar valt att pausa eller sluta med 

fotbollen. Vi är i skrivande stund inför kommande säsong 39 registrerade spelare. 

Ledare 2017 
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Vi har under året till och från varit många ledare. Några har valt att avsluta sitt engagemang under 

året då deras söner valt att pausa från fotbollen. 

Daniel Tholerus, David Andersson, Johan Kusoffsky, Lars Utter, Mattias Linnér Ervalahti, Mattias 

Skoog, Mikael Olsson, Tor Briseid, Örjan Gribbe, Fredrik Åsvik (pausat) 

Ledare som slutat under året är Henrik Johansson, Ida Antonsson, Kajsa Adolfsson, Lars Adolfsson  

Mål säsongen 2017 

- Att alla som vill prova på att spela fotboll ska känna sig välkomna. 

- Att erbjuda ytterligare ett träningstillfälle per vecka utöver bollskolans ordinarie. 

- Att prova på och spela matcher. 

Träningsupplägg 

Vi har under året genomfört 38 träningar. Vi har försökt att följa Kentas upplägg och svensk 

fotbolls utvecklingsplan och träningsupplägg för åldersgruppen. På lördagar med ca 40 killar på 

en sjumannaplan så har det tyvärr varit en utmaning att få till tex smålagspel 2 vs 2 eller 3 vs 3. Ett 

tips och tanke inför framtida bollskolor är dela upp träningstid och grupp på två grupper om det 

är ca 40–50 barn. Onsdagsträningarna med färre barn och större plan har fungerat betydligt 

bättre. Där har vi succesivt under året fokuserat på passningar, många bolltouch och smålagsspel. 

Cupdeltagande 

Vi har under året deltagit 3 stycken cuper och totalt under dessa cuper spelat 34 matcher 

Trollcupen (maj) 4 lag 

Tyresö höstcupen (oktober) 4 lag 

ST Cupen (december) 3 lag 

Mål för kommande säsong 2018 

- Att alla spelare/killar ska känna sig sedda och tycka det är roligt att spela fotboll. 

- Utveckla lagkänslan och sätta en väl fungerande organisation och struktur kring 

 laget. 

- Utveckla spelarnas grundteknik – 600–800 bolltouch per spelare och träning. 

- Fler träningar – spela inomhus under vintern och 2 ggr/vecka utomhus – minst 50 

 träningar under säsongen. 

- Utveckla spelförståelsen träning och match.  

- Spela betydligt fler matcher, träningsmatcher, 4–5 cuper och seriespel i St: 

 Erikscupen (minst 4 lag) – Totalt för truppen minst 100 matcher. 

Organisation och framtidsutsikter 

Under 2017 har vi försökt hitta en lämplig organisation av gruppen inför 2018. Dela upp spelarna 

efter skoltillhörighet, geografi etc. Men vi har inte nått i hamn med någon självklar indelning. 

Främst beroende på att spelare och föräldrar i ledarstaben med koppling till Strandskolan är 

överrepresenterade i förhållande till Breviks och Tyresöskola. Ej klart i skrivande stund om det 

blir en eller två träningsgrupper nästa år. Men högsta prioritet oavsett indelning är att sätta en väl 

fungerande struktur kring laget med engagerade föräldrar som tar delansvar, samt att en väl 
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fungerande struktur och tydlighet kring träningsupplägg. Vi har fått in en ny ledare/förälder i 

tränargruppen inför 2018 Jan Edvinsson. 

 

Här nedan kan du se lagbilder på övriga lag i Tyresö FF ungdomsverksamhet och som deltagit i 

träningsverksamhet, seriespel och turneringar. 

F03 

 

F09 
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P16 

 

P05 Blå 

 

P07 Centrum 
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P07 Krusboda 

 

P07 Slottet 

 

P08 Centrum 
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P08 Krusboda/Fårdala 

 

P09 Brevik 
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P09 Centrum 

 

P09 Strand 
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Verksamhetsplan för Tyresö FF 2018 
Föreningens mål och aktiviteter 

Den sportsliga delen av verksamheten i föreningen styrs av mål som beslutas av styrelsen på 

förslag från dam- respektive herrkommittén. 

 

Gemensamt för all vår verksamhet är att arbeta långsiktigt med utbildning av föreningens barn- 

och ungdomsspelare och ledare så att vi därigenom dels kan behålla fler spelare längre upp i 

åldrarna, dels få bättre utbildade spelare. Genom dessa fokusområden ges fler ungdomar 

möjlighet att kunna spela fotboll längre och möjliggör för våra representationslag att nå sina 

resultatmål med målsättningen att 70% av spelarna i våra trupper ska ha fått sin huvudsakliga 

utbildning i Tyresö FF’s verksamhet. 

 

Förutom den gemensamma målsättningen med en stor andel egenfostrade spelare i våra seniorlag 

har damlaget som målsättning att vara ett topplag i sin division och fortsätta vara ett attraktivt 

damlag för våra unga spelare i Tyresö med fokus på utbildning och utveckling. Herrlaget har som 

målsättning att hamna på övre halvan i sin serie som nykomling i division III. 

 

Övriga lag deltar i seriespel utan några uttalade resultatmål. Gemensamt för all verksamhet är att 

ge alla spelare samma möjlighet till utveckling och på så sätt få fler att spela fotboll längre. 

 

Vi ska fortsätta arbetet med att utveckla befintliga och skapa nya intäktskällor för att säkerställa 

förutsättningarna för att fortsätta utveckla föreningens stora verksamhet. ST-Cupen, och övriga 

turneringsarrangemang som Tyresö FF genomför, ska anpassas till svensk fotbolls nya riktlinjer 

för turneringar men i övrigt genomföras enligt samma modell som tidigare år. Föreningen ska 

sträva efter att fler lag från andra delar av Sverige deltar i föreningens arrangemang. 

 

Vi ska starta verksamhet för kommunen 5-åriga barn som komplement till den befintliga 

fotbollsskolan. 

 

Vi ska fortsätta att målmedvetet arbeta mot att senast 2020 nå ett positivt eget kapital.  

 

Föreningsutveckling 

Vårt samarbete med Stiftelsen Dunross har förlängts och ger Tyresö FF möjligheter att fortsätta 

satsa på att säkerställa att verksamheten vilar på trygga värdegrunder. 

 

Stockholms Fotbollförbunds vision som antagits inför verksamhetsåret 2018 ligger till grund för 

Tyresö FF arbete med att skapa nya visioner och strategier för hur föreningen ska möta framtiden. 

Arbetet ska påbörjas under våren 2018. 

 

Anläggningsfrågorna blir allt viktigare. Tyresö FF behöver befästa sin position hos Tyresö 

Kommun som en av de viktigaste aktörerna inom barn- och ungdomsidrott i Tyresö Kommun och 

verka för att säkerställa våra behov av anläggningar för att kunna möta de behov vi har idag och i 

framtiden. 
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Budget för Tyresö FF 2018 

 

 

Intäkter Tkr 

Statliga och kommunala bidrag 1 538 000 

Medlems- & Verksamhetsavgifter 1 900 000 

Bingoalliansen 50 000 

Sponsorer inkl. material och sociala projekt 959 000 

ST Cupen 625 000 

Evenemang 170 000 

Servering 171 000 

Idrottsfritids 19 000 

Summa intäkter 5 432 000 

 

 

 

Utgifter Tkr 

Herr/Pojk -2 239 000 

Dam/Flick -1 379 000 

Utbildning -107 000 

Kansli -1 152 000 

Administration -292 000 

Summa utgifter -5 169 000 

  

Budgeterat resultat 263 000 
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Slutord 
Styrelsen vill tacka alla de som i olika funktioner medverkat till att föreningens verksamhet under 

2017 varit framgångsrik. Utan det omfattande ideella arbete som bedrivs i Tyresö FF är det inte 

möjligt att ge de cirka 1500 Tyresöungdomar som deltar i vår verksamhet möjlighet att spela 

fotboll. Tack alla Ni och välkomna att vara med i verksamheten 2018. 

 

 


