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Styrelsen	

Vi har under verksamhetsåret genomfört 10 ordinarie styrelsemöten och två strategimö-
ten. Utöver det har vi haft en hel del specifika möten om till exempel ekonomi och mark-
nad. Styrelsen har haft stort fokus under 2022 att få kontroll på ekonomin. Vi har byggt 
en organisation för att kunna möta framtidens utmaningar, men blev under året 
tvungna att ändra inriktning och minska på antalet anställda. Styrelsen har satts på prov 
men jobbat bra tillsammans och även om beskedet från elitlicensnämnden var negativt 
och A-laget flyttas ner till Elitettan till säsongen 2023 har föreningen nu en ekonomi i ba-
lans och vi tar med oss stor erfarenhet av det tuffa året 2022. 

Under året har vi representerat föreningen i olika sammanhang: 

· SvFF årsmöte, EFD årsmöte, SöFF årsmöte, EIS årsmöte 

· SvFFs nätverksträffar och EFD ordförande- och sportchefsmöten 

· Möten med Eskilstuna samorganisation, SöFF och RF-Sisu 

· Dialog med kommunen, andra föreningar i Eskilstuna och andra damallsvenska  
klubbar 

· Sponsor- och nätverksträffar 

Ekonomi	

År 2022 slutade med ett överskott på 607 448 kr.   
 
Föreningens verksamhet har påverkats i hög grad av den tuffa ekonomiska situationen 
under året. Pandemin påverkade även det här året väldigt mycket. I början av året var 
det en del restriktioner men även om pandemin sedan släppte så kom inte den vän-
tande återhämtningen igång. Företag i Eskilstuna hade påverkats och det i sin tur gjorde 



att intäkterna minskade. Samtidigt hade vi satsat på en större organisation och ett mer 
proffessionellt A-lag och team. Under våren blev det mer och mer tydligt att ekonomin 
var riktigt dålig och åtgärder sattes in. Under tidig höst gjordes extrema insatser för att 
rädda klubben och få en ekonomi i balans. Med hjälp av våra trogna och några nya 
sponsorer lyckades vi vända krisen.  
 
Enligt SvFF:s riktlinjer fick vi under året lämna in ett periodiserat bokslut per den 
31/8. Tyvärr uppnådde vi inte de krav som förbundet kräver och efter möten med elitli-
censnämnden kom beslutet att vårt A-lag flyttas ner till Elitettan till säsongen 2023. 
	 	



Marknad	

Ett tufft år för marknad där extrema insatser gjordes under tidig höst för att få in de in-
täkter som krävdes för att klara årets ekonomi. 
 
En del av klubbens försäljningsstrategi är att implementera "från skylt till partnerskap", 
där JAG2030 och Startelvan skapar en stabil grund i arbetssättet gentemot föreningens 
partners. Med partnerskap vill vi som förening, tillsammans med våra företag och orga-
nisationer, skapa ett mer hållbart och jämställt samhälle och samtidigt skapa en större 
affärsnytta för våra partners. 
 
Huvudpartner: 
Sparbanken Rekarne 
 
Startelvan 2022:  
Sparbanken Rekarne, Maison Forte, Columbird, Tingsvalvet, MAXI ICA Stormarknad, 
Kommunfastigheter, Eskilstuna Logistik, Eskilstuna Energi och Miljö, Tuna Trafik, Volvo 
samt Biltjänsten Serrander Bil AB. 
 
Affärsnätverket 
Under året genomfördes 8 nätverksträffar.  
  
	

Evenemang		

Säsongen 2022 har påverkats av den tidigare pandemin. Publiken har inte riktigt hittat 
tillbaka till Tunavallen. Vårt publiksnitt under året nådde upp till 906 personer vilket är 
nästan 500 färre än 2019 före pandemin.  

Vi hade två temamatcher under hösten:  Rosa Bandet-matchen den 2 oktober och avslu-
tade säsongen med JAG2030-matchen den 5 november. Dessutom spelades en jubile-
umsmatch den 17 september för att fira föreningens 20-årsjubileum. 
 

I samband med Rosa Bandet-matchen auktionerades matchställen ut. Hälften av de  
insamlade pengarna gick till Aurora Bröstcancerföreningen i Sörmland och hälften gick 
till Hjärta Uniteds verksamhet. Totalt samlades över 50.000 kronor in. 

 

Hjärta	United	

Care	United 
Under 2022 har aktiviteter inom Care United varit begränsade. De boende från Strigeln 
har dock varit på en A-lagsmatch. De fick åka buss till Tunavallen och fick träffa några av 
spelarna.  
 
Work	United			



Work United har under 2022 fortsatt att matcha ut personer till arbete. Sedan start har 
Work United matchat ut fler än 50 personer till arbete tillsammans med Arbetsmark-
nads-och vuxenutbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun. Kommunen sa upp avta-
let under 2022 och projektet kommer avslutas i mars 2023. 
 
	
Reflect	United	
Under 2022 har vi planerat för en nystart av projektet inför 2023. Reflect United är en 
variant av Girls United men för våra ”egna” ungdomar i de äldsta lagen i våra ungdom-
slag. Här tar vi också med diskussion och workshop kring vår värdegrund. 
 
Girls	United	
Under 2022 genomfördes 2 omgångar av Girls United, på Lagersbergskolan och  
Årbyskolan.  
	
Sommarlovsfotboll	
Mellan vecka 24-33 arrangerade vi Sommarlovsfotboll. Vi genomförde fem pass per 
vecka i Eskilstunas resurssvaga områden: Årby, Nyfors, Brunnsbacken, Skiftinge samt La-
gersberg. Ledare för verksamheten var spelare från Eskilstuna United Akademi samt le-
dare från Girls United.  
	
Frukost med United 
Tillsammans med Eskilstuna kommun bjöd Eskilstuna United på frukost i Årby under några 
sommarveckor. Under veckodagarna under vecka 24-28 fanns ungdomar från akademin på 
plats i Årby och serverade frukost. 
 
Ferieungdomar	
Under 2022 har vi tagit emot totalt 56 ferieungdomar uppdelat på 2 perioder under somma-
ren. De fick hjälpa till på de aktiviteter som United genomförde med sommarfotboll och fru-
kost. De hjälpte även till med andra aktiviteter för barn och ungdomar i Årby och Råbergstorp 
som t ex en kreativ hörna där barnen kunde pyssla, måla och rita. Ferieungdomarna fick 
också en genomgång i intervjuteknik, hur man skriver CV och personliga brev. 
		
JAG2030	
Styrgruppen för JAG2030 har under hösten 2022 diskuterat och formulerat en plan för 
hur man ska arbeta framöver. En tydlig verksamhetsplan med mål ska tas fram tidigt un-
der 2023.   
  
 
Elit	
A-lag	
A-lagstruppen under året hade hög kvalitet. Glädjande också att våra fyra lärlingar forts-
ätter utvecklas och fick debutera i damallsvenskan under året. Under sommarens trans-
ferfönster lämnade tre spelare laget och en ny spelare anslöt till truppen.  
 
Lagets huvudtränare Fredrik Bernhardsson och Elena Sadiku ledde laget under sä-
songen. 
Övriga ledare i laget var: Anders Blomstrand (lagledare), Annica Barsley (leg.  



sjukgymnast), Angelica Ling (leg.fysioterapeut), Kevin Andersson (analytiker) och Gud-
björg Gunnarsdottir (målvaktstränare).  
 
Tävlingssäsongen inleddes med spel i Svenska Cupens gruppspel.  
Gruppsegern innebar en semifinalplats, men där tog det tyvärr stopp mot FC Rosengård.  
 
I OBOS Damallsvenskan slutade laget på en åttonde plats. Det var en jämn kamp om 
platserna i mitten av serien som levde ända till sista omgången.  
 
Totalt sett gör laget en bra säsong i OBOS Damallsvenskan och visar att de kan utmana 
samtliga lag i ligan, men det klart att laget påverkades av det ekonomiska läget före-
ningen var i.  
 

Akademin 
 
Under säsongen 2022 har akademin bestått av ca 40 spelare och 5 ledare.  
 
Både F17 och F19 lagen har presterat bra i sina respektive serier. Hög träningsnärvaro 
och bra stämning och kämparanda finns hos våra kommande stjärnor i akademin. Det 
viktigaste av allt är att samtliga spelare i akademin tog under året ytterligare steg i sin 
fotbollsutveckling. 
 
Under säsongen kallades flera spelare från F19 till någon form av nationellt uppdrag 
(regionalt läger, landslagsläger eller landskamp).  
 
Ledarstaben för akademilagen bestod 2022 av:  
 
F19: Casey Mattson (tränare och akademiansvarig) 
F17: William Karlsson och Lukas Gustavsson 
Målvaktstränare: Peter Kristoffersson 
Materialförvaltare/ Lagledare: Morgan Nyberg Boussard 
 

Barn och Ungdom 
Under 2020 spelade ca 233 tjejer i Eskilstuna United 9 ungdomslag och bollskola. 48 en-
gagerade ledare har tränat våra flicklag F07-F15 samt bollskola (F16). 
 
Föräldrarådet	(FR): 
Under 2022 har FR haft representanter från lag F07- F14. FR funktionen är ett forum för 
diskussioner och arbete runt ungdomsverksamhet. FR har träffats ca 1g/månad under 
säsongsperioder och hjälpt till att driva, planera och genomföra diverse aktiviteter inom 
ungdomsverksamhet såsom camps och cuper samt arbete på Tunavallen. 
 
Sportrådet: 
Att i samråd med Utvecklingsansvarig Casey Mattsson utveckla och säkerställa en 
sportslig kvalitet i verksamheten i linje med Eskilstuna Uniteds verksamhetsplan. 



	
Trygghetsråd: 
Arbetsgruppen verkar för att skapa en trygg och säker miljö för spelare, ledare, föräldrar 
och övriga engagerade inom Eskilstuna United. Denna grupp initierades 2021 och är 
fortfarande inte fullt utvecklat pga omorganisationer och omprioriteringar under 2022 
men ska få ny start under 2023. 
	
Utbildningar:	
26 st ungdomsledare har utbildningen ”C diplom” eller ”SvFF D” som är utbildningen för 
ledare till ungdomsspelare i åldrar 6-12 år. 
5 st ungdomsledare har utbildning ”B ungdom” eller ”UEFA C” som är utbildningen för 
ledare till ungdomsspelare i åldrar 12+ år. 
1 st ungdomsledare har utbildning ”A ungdom” eller ”UEFA B” som är utbildningar för le-
dare som har en hög ambition att skapa förutsättningar för bästa möjliga utvecklings-
möjligheter för de spelare de ansvarar för. Det är ett nationellt alternativ till UEFA Elite 
Youth-kursen och tar upp samma kompetensområden. Målsättningen är att komplet-
tera SvFF:s barn- och ungdomstränarutbildning med en kurs som har spetsen riktad mot 
spelarutveckling i alla avseenden. 
2 st ungdomsledare har ”Målvaktstränarutbildning C” eller ”SvFF C eller D” 
	
Fotbollscamp: 
1-3 November genomfördes en fotbollscamp via United för flickor födda 2008-2014.  
	
Coerver	utbildning: 
Vid 12 omgånger, 6 på våren och 6 på hösten, utfördes utbildning för ledare och spelare 
i Coerver. Coerver Coaching är ett globalt fotbollsutbildningsprogram med inspiration av 
holländske Wiel Coerver´s filosofi där fokus ligger på spelarens individuella tekniska fär-
digheter. 
	
Rekarne	Girls	Cup:  
För fjärde gången genomfördes Eskilstuna Uniteds i oktober 2022 den egna utomhuscu-
pen, Rekarne Girls Cup, för flickor 13, 14 och 15 år. 48 lag fördelat på tre åldersklasser 
deltog i cupen som spelades i oktober på ett antal konstgräsplaner runtom i Eskilstuna. 
Cupen kommer att genomföras igen 2023 för flickor 13, 14 och 15 år. 
  



Årsberättelser	från	respektive	ungdomslag		

F2007   
Ledarna: Johan Thörn, Robin Åkerman, Mattias Edholm, och Anette Hägg 
 
2022, F07:s sista år inleddes med försäsongsträning på konstgräset i Årby i mitten på ja-
nuari där laget tränade 3 ggr/vecka. Under februari-mars spelade vi fem träningsmat-
cher mot bra motstånd såsom BK30, IFK Nyköping, Viljan mm. Planen var att förbereda 
oss på bästa sätt inför den sista säsongen och det skulle vi göra med bra försäsongsträ-
ning, träningsmatcher och ett träningsläger i Danmark.   
I början på april var det dags för årets första höjdpunkt då vi åkte till Vendsyssel i Dan-
mark för ett 4 dagar långt träningsläger. Vi tränade totalt 5 pass på en förstklassig an-
läggning, njöt av god mat och kul aktiviteter på kvällarna. Tror samtliga tyckte Dan-
marksresan var en fantastisk upplevelse. Under april så körde vi även 4-5 extra pass vat-
tenbaserad styrketräning på Hydrotrim vilket var uppskattat av tjejerna.    
Under våren spelade vi i serien, F14-15 Grön 3A vår där vi spelade 6 matcher, 4 vunna 
och två förluster med en målskillnad på 28-13 vilket var en klart godkänd prestation.  
Flera av matcherna var jämna (uddamålssegrar) där vi flera gånger lyckades visa mest 
vilja och avgå med segern. Fokus på träningarna under våren var att nöta väldigt mycket 
passnings- och spelövningar vilket också avspeglade sig på spelet i matcherna. 
Under sommaren så var det dags för årets andra höjdpunkt då vi precis som många 
andra lag åkte till Göteborg för att delta i Gothia Cup. Arrangemang med boende, trans-
porter, mat och logi var toppen. Fotbollsmässigt var det inte lika bra då vi inte fick vi till 
spelet under matcherna. Det var givetvis en missräkning men om det var lite deppigt på 
planen så var det desto roligare utanför planen då vi gjorde flera lagaktiviteter som bad 
och lasergame tillsammans.  
Under hösten spelade vi i serien F14-15 Grön 3A höst. Serien gjordes om efter våren där 
de 4 bäst placerade i Grön serie spelade tillsammans med de 4 sämsta placerade i blå 
serie vilket innebar att vi mötte bättre och tuffare motstånd under hösten. I serien spe-
lade vi totalt 7 matcher, 5 förluster, 1 oavgjord och en vinst.  Vi lämnade Göteborg med 
ett naggat självförtroende och det följde även med under höstens seriespel. Där vi spe-
lade jämna matcher även under hösten men skillnaden mot vårsäsongen var att vi inte 
orkade exempelvis hämta upp ett underläge på samma sätt som under våren, vilket 
gjorde att de jämna matcher vi vann under vårsäsongen förlorade vi under höstsä-
songen. Vi avslutade sedan fotbollssäsongen i oktober då det var dags för årets tredje 
höjdpunkt, Rekarne girls cup. Vi spelade 4 matcher i gruppen och gick med 3 vinster vi-
dare till A-slutspel. I semifinalen förlorade vi trots en mycket bra insats mot IK Waria 
(som sedermera också vann finalen).  
Vi avlutade säsongen i sin helhet med en väldigt lugn och trivsam spa/relax vistelse på 
Munktellbadet och efteråt avnjöt vi en gemensam middag med pokalutdelning på Re-
staurang Grappa.  

 
 
 



F2008  
Ledare: Patrik Markvardsen, Tobias Petterson, Mattias Kåbring och Jonas Söderberg 
 
27 spelare i laget. 4 ledare. 2 träningar i veckan. 5 träningsmatcher på försäsongen. 
DM och Cuper 
Vi var med i DM för första gången. Det blev gruppseger och vi ställdes mot Skogstorp i 
semifinal. Det blev vinst och därmed final mot New Mill på Rosvallahallen i Nyköping. Ef-
ter en spännande match stod vi som segrare med slutsiffrorna 2-1. 
Vi deltog i Kvicksundscupen med två lag. Ett lag kom 3:a och det andra laget tog hem 
förstaplatsen. 
I somras spelade vi Dalecarlia cup i Borlänge. Det var första gången på många år som vi 
kunde åka på en längre övernattningscup. Även där deltog vi med två lag. Båda lagen 
vann sina grupper och slutade till slut på andra och tredje plats i cupen.  
Höstsäsongen avslutades med Rekarne Girls Cup. Det var vår första cup med spel 
11v11.  Vi deltog med ett lag och tog oss hela vägen till A-Final. Väl i finalen blev det ty-
värr försluts på straffar mot Rosengård. 
Seriespel 
Vi har varit med i två serier. Sörmlandsserien och Västmanlandsserien. 27 seriematcher 
renderade i 27 segrar och således 2 seriesegrar. 
Övrigt 
Tjejerna gick verkligen framåt i sin utveckling under 2022 och flera spelare har fått chan-
sen att träna med akademin. 

   



F2009  
Ledare: Robert Duras, Henrik Malmlöf, Göran Smedbäck och Malin Andersson 

25 spelare och 4 ledare. 

Vi startade försäsongen med 3 dagars träningslägret i Skinnskatteberg, framför allt för 
att förstärka lagkänslan. 

Under säsongen har vi spelat i två olika serier för flickor 13-14 år och DM. 

Dessutom har vi deltagit på 4 cuper: Örebro cupen, Aros cupen, McDonalds cupen och 
vår egen Rekarne girls cup. 

Vi träffades flera gånger under året även utanför fotbollen och hade poolparty, biobe-
sök, discokväll och bowling. 

Rent fotbollsmässigt: 

Individuellt la vi lite extra fokus på att utveckla tjejernas skotteknik och 1-1 situationer 
både offensivt och defensivt. 

Som lag la vi extra fokus på två av fotbollens offensiva spelskede: speluppbyggnad och 
komma till avslut.  

Som mjuka mål hade vi: ”fokus på nästa aktion” och ”hur blir jag bättre lagkamrat”. 

Till sist vill vi lägga till att det är otroligt energigivande att ”jobba” med dessa fina indivi-
der som drivs av glädjen till fotbollen och viljan att utvecklas. Vi i ledarteamet ser fram 
emot ännu ett roligt år tillsammans! 

  



F2010   
Ledare: Fredrik Lindkvist, Alessandro Carnevali, Paulina Franzen Ekestubbe, Peter Miila-
nainen  

Truppen har under 2022 bestått av 24 spelare och 4 ledare.  

Vi har tränat tre gånger/vecka tills oktober och sen fyra gånger/vecka.  
 

Långsikt utvecklingsmål: Vi vill skapa ett lag där så många som 

möjligt når A-laget och Landslaget.  

Under året: 

- 4 träningsmatcher inför säsongen 

- Kvicksundscupen 

- Två lag i Sörmlandsserien, 7v7 

- Dalecarlia Cup (Leksand) 

- Avslutade säsong med Träningsmatch mot Hammarby F10A i Stockholm 

5 teorimöten under året 
Aldrig missat en match på Tunavallen  

Grundfokus på att bygga bra grund och individuellt duktiga fotbollsspelare. 

   



F2011 
Ledare: Rikard Söderström, Ninni Öholm, Åsa Larsson, Cecilia Stridh, Redar Toma, Jonas 
Adaszak och Jesper Stridh 

Vi började säsongen med utomhusträningar på Konstgräset tillsammans med F-10 laget 
och med en inomhusträning per vecka i Fotbollshallen. Flera spelare har andra idrotter 
på vintern men trots det var vi nästan 20 spelare på träningarna. I början av året var vi 
ca 30 tjejer i laget och 6 tränare, men under det gångna året har vi fått tillökning av nya 
och även gamla spelare som efter ett uppehåll ville komma tillbaka till fotbollen och vårt 
trevliga lag. Under säsongen har vi varit 35 starka tjejer och när detta år summeras vid 
avslutningen i december så består vårt lag av 34 fotbollstokiga tjejer och 7 ledare. 

Gemensam målvaktsträning som hölls av Tommy Svensson lockade många av våra tje-
jer, som kontinuerligt närvarade på dessa träningar under våren. I slutet av februari 
startade Coerver-träningarna som var väldigt uppskattade och roliga träningspass med 
hög intensitet och mycket bollkontakt. I mars var några av lagets tjejer boll-flickor (boll-
service) på Tunavallen vid damlagets match. I strålande solsken fick de ansvara för 
denna service och fick chans att träffa damlagsspelarna efter matchen. Tjejerna har un-
der säsongen även varit ”maskotar” vid damlagets matcher samt gått och tittat på flera 
matcher på Tunavallen tillsammans.  

I år var det tredje, eller kanske fjärde året, som vi deltog på Kvicksundscupen, som en 
bra uppstart av utomhussäsongen. Vi ställde upp med tre lag. När serien drog i gång 
valde vi att ha tre lag i två olika serier. De nya tjejerna var först väldigt nervösa inför att 
spela matcher så vi spelade flera träningsmatcher under året mot andra lag till exempel 
F-12 laget vilket var väldigt uppskattat från våra nya spelare som inte har spelat så 
mycket fotboll innan. De tjejer som spelat under ett antal år såg fram emot att spela 
matcher mot nya lag som vi aldrig har mött tidigare, som Mariefred, Hölö och Stig-
tomta. Under året har vi fortsatt med vår teknikträning men även börjat förbättra vårt 
positionsspel vilket har märkts på matcherna. Vi hade redan under senhösten 2021 pla-
nerat att delta på Dalecarlia Cup i Leksand under sommaren - en stor cup med övernatt-
ning vilket skulle bli premiär för vårt lag. Det blev verkligen sommarens höjdpunkt med 
tre dagars fotbollsspel och med övernattning i en gammal fin skola. Dagarna var fyllda 
med många tuffa matcher, Leksands sommarland, kvällsbad i Västerdalälven och fram-
för allt en fantastiskt rolig och glittrig festkväll med karaoke och godis! Under året har vi 
även spelat ytterligare cuper där våra tjejer har briljerat på planen men framför allt vid 
sidan av planen med sitt glada humör, lag-danser, goda kamratskap och gruppsamman-
hållning. Vi avslutade utesäsongen med Mc Donalds cup i Västerås som blev en lerig och 
blöt tillställning. Aldrig har vi sett så glada, blöta och leriga tjejer springa runt och för-
söka sparka på en boll som fastnat i leran! 



               



F2012 
Ledare: John Forselius, Pontus Edman, Victor Gustafsson och Johanna Carlsson 
 

Truppen har under 2022 bestått av 25 spelare och 4 ledare. Tränat två gånger/vecka och 
ställt upp med två lag i Sörmlandsserien. 

 Under året har vi ställt upp i tre stycken sammandrag/cuper  

-Kvicksundscupen 

-Hovet cup, örebro 

-Strandcupen, Tyresö strand  

Genomgående gott resultat. 

Träningarna har genomsyrats av Coerver-metodiken med ett grundfokus på mycket 
bolltouch i olika färdighets- och spelövningar. Under våren riktades träningarna mot 
spelövningar i 1v1/2v1 situationer för att övergå till 2v2/3v1/3v2/3v2 under ”hösttermi-
nen”.En ledare har fokuset på målvaktsspelet, vi har haft möjligheten att erbjuda i snitt 
ett pass/vecka.  

Under matcherna har vi räknat antal lyckade passningar/ halvlek. Spelarna har varit del-
aktiga att sätt upp ett mål inför matchen med en utmaning att hela tiden försöka öka an-
talet passning mot föregående halvlek. Allt för att främja spelet, rörelsen och dominera 
bollinnehavet.  

 Året i siffror  

Träningsnärvaro för gruppen (Mars-Okt, 64,5h): 72%. Högst närvaro: 93% (60h)  
Matcher: 46st   Vinster:  38st  Oavgjorda: 2st  Förluster: 6st  
Totalt Antal mål: 342 st  Insläppta: 102 st  Målskillnad: +240 st  
Snitt gjorda Mål/match: 7,1   Snitt insläppta mål/match: 2,1  
Totalt antal passningar: 4046 st (under 39 st rapporterade matcher) 
Snitt antal Passningar/match: 103 st Antal målgörare: 21 st 7 st spelare har gjort 20 mål 
eller fler. Tillsammans motsvarar det 73% av samtliga gjorda mål, varav 45 % av målen 



kommer från två spelare. (Spelare 1: 65 st, pelare 2: 49 st) 

                 



F2013  
Ledare: Tomas Heimdal, Fredrik Tolén, Nils Andrén, Rozana Söderros, Nathalie 
Holmström , David Alström 

F13 laget hade under 2022 15-20 spelare med ett antal nya efter en kampanj i skolor och 
på sociala medier för att finna fler spelare. Under året har vi tackat av flertalet av lagets 
ledare och välkomnat inte mindre än fem nya. Laget har nu en stabil tränarbas med To-
mas Heimdal som huvudtränare.  
Utomhussäsongen drog igång med cup i Kvicksund i april. Kul arrangemang med många 
lag! Laget har gått upp till två träningar per vecka för att få mer speltid och utveckling. 
Stort fokus på passningsspel, speluppbyggnad och positioner för att bygga ett lag som 
kan ta sig an spel också med fler spelare på plan så småningom.  
Vi deltog i seriespel i Sörmland med motståndarlag spridda i länet som Nykvarn, Nykö-
ping, Flen, Strängnäs mfl.  I slutet av utesäsongen anordnades minisammandrag i Kjula 
där tjejerna fick prova på 7 mot 7. Planen blev plötsligt större och rusher över hela pla-
nen något helt annat än tidigare. En bra försmak inför 2023!  
Säsongsavslutning hölls på Årby IP med spel mot föräldrarna, fika och pokalutdelning.  
När gräset bleknat tränade laget fortsatt två gånger per vecka i Slagsta och Skiftinge sko-
lor och deltog i Futsal-sammandrag anordnat av Sörmlands fotbollsförbund.  
En annan höjdpunkt för året var när tjejerna fick vara med i inspring på Tunavallen till-
sammans med tjejerna i a-laget och deras motståndare för dagen, Rosengård.  

  



F2014   
Ledare: Jimmy Rinta, Calum Smith, Tommy Svensson, Marina Delby, Karolina Almqvist 
och Fredrik Laven 

Vi startade upp som lag under senvåren 2021 och tjejerna har nu spelat ihop i två år. 
Idag är vi ett härligt gäng med 25 energirika tjejer som lärt känna varandra både på och 
utanför planen. Under året har det format sig en gemenskap bland tjejerna och många 
börjar ta sin plats på fotbollsplanen. Vi har en bra träningsnärvaro och väldigt högt in-
tresse när det är sammandrag och matcher, alla vill spela mer och vara inne på planen 
längre! Vi har deltagit med två lag i 5 sammandrag, 1 cup och under vintern i 3 futsal-
sammandrag. Utesäsongen avslutades med gemensam grillning och i slutet av året hade 
vi en takeover på Hop’n,Pop. Barnen hoppade studsmatta och spelade fotboll medan 
föräldrarna trängdes framför en tv och herrarnas VM-final. 

 

  



F2015 
Ledare: Caroline Gran, Christina Jogfors & Sophie Helgstrand 

Vi startade vårsäsongen i februari som det yngsta laget i föreningen med 22 spelare & 3 
ledare. Mycket nytt för både spelare & ledare. Vi la i första hand fokus på att skapa för-
troende & trygghet i spelartruppen som snabbt gav resultat.  
Vi 3 ledare fick gå SvFF Tränarutbildning C i mars som gav oss mer kunskap & trygghet i 
vår roll.  
När maj månad kom startade vi vår första utesäsong på Årby IP & från att ha varit i en 
liten idrottshall (Slagstaskolan) studsade alla tjejer ut på gräset av lycka. Här tillkom även 
ett gäng spelare & vi var ca 24-25 spelare i laget. Vi kallade in till vårt första föräldramöte 
i vår klubblokal där 12 föräldrar närvarade.  
Laget fick agera ”maskotar” på Tunavallen som uppskattades då det var första upplevel-
sen med matchställ på.  
Då vi inte startat någon lagkassa ännu bjöd vi i juni innan sommarlovet in till en familje-
träff/sommaravslutning i form av en ”knytis” i Sundbyholm där bad & grill stod i fokus & 
för att försöka lära känna barn & föräldrar i stor grupp.  
Efter sommaruppehållet spelade vi 2 st sammandrag i Strängnäs (aug) & i Jäder (sep). 
Båda med två lag anmälda.  (Tyvärr fick vi 2 sammandrag inställda som vi anmält oss till 
då det blev för få lag anmälda). Sammandragen gick väldigt bra & var väldigt uppskat-
tade av både spelare, ledare & föräldrar.  
Året avslutades i oktober med en prisutdelning/fika i klubblokalen där vi fick besök av 
några spelare ifrån A-laget. 
Vi sammanfattar året med att vi lyckats med vårt första mål genom att ha skapat en 
trygg grupp där alla spelare är/får vara delaktiga. Rörelseglädjen är stor! 



 

 

 

Bollskola 2022, F2016 

Bollskolan tränade 5 pass under våren och 5 pass under hösten på Årby på söndagar, 
ledd av 5 duktiga ledare från akademin. 

Flickorna på bollskolan hade jättekul och såg fram emot sina söndagsträningar och var 
duktig på att delta i övningar, lyssna och följa instruktioner, delta i att välja övningar, och 
det var mycket glädje och skratt. 

Nu under våren blir F16 vår yngsta ungdomslag som kommer att träna 1-2 gånger/vecka 
och kommer att spela 3v3 sammandrag. 

Till detta lag behövs tränare/ledare att ta över nu när det blir en del av ungdomsverk-
samhet. Vi har några som har anmält intresse och ser fram emot att välkomna våra nya 
ledare. 

Bollskoleansvarig: Sven Erik Malm 

 

 


