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Likt 2020 var 2021 en speciell säsong, där verksamheten fortsatt fick anpassa sig efter
förutsättningar som rådde utifrån pandemin både vid träning och match.
Vi är idag en stor förening som fortsätter att växa, idag är vi ca 650 spelare och 100 ledare
som under 2021 tillsammans genomfört 4174 aktiviteter i en verksamhet som är i gång mer
eller mindre alla årets dagar.
Under 2021 slutade damlaget 5:a i div 1 och herrlaget slutade till slut 7:a i Superettan. Våra
äldsta lag P16, P17, P19 och F17 har fortsatt att spela i de högsta serierna i Sverige och gjort
det mycket bra samtidigt som de fortsätter vara goda ambassadörer för klubben.
Genom TFF - En Kraft i Samhället fortsätter vi att bidra till en bättre verksamhet och ett bättre
Trelleborg, detta gör vi genom att vara aktiva inom bland annat skola, arbetsmarknad och vårt
ständiga arbete om att få fler att vara aktiva.
Trelleborg Cup blev en succé med 148 lag som under två dagar fyllde området runt
Vångavallen. Det var en stor glädje att se så många barn och ungdomar spela match men
också att se alla föräldrar och andra människor röra sig runt området under dagarna.
Ett stort tack till alla som gör det möjligt. Medlemmar, supportrar, samarbetspartners,
matchfunktionärer, ledare, föräldrar och givetvis spelare. Det är vi tillsammans som är
Trelleborgs FF!
Vi från styrelsen vill rikta ett stort TACK till personalen på kontoret som på mindre resurser har
gjort sitt yttersta för att ge sitt stöd och framtidstro till verksamheten. Nu kan vi alla blicka
framåt och ta nästa steg såväl på planen som utanför planen.
Vi ses på Vångavallen 2022!

Torbjörn Jönsson
Styrelseordförande

Mattias Kronvall
Klubbdirektör

Trelleborgs FF har cirka 600 aktiva medlemmar som spelar i någon av de lag som finns i
klubben. I klubben finns idag sjutton pojk- och herrlag i åldrarna 4 – 19 år samt A-lag. Våra
åtta flick- och damlag har spelare i åldrarna 6 - 17 år samt A-lag.
VÅR IDÉ
Trelleborgs FF erbjuder alla pojkar och flickor möjligheten att träna och spela fotboll och
därmed vara en del av den bredd som långsiktigt bygger etablerade elitlag. Vår verksamhet
byggs utifrån ett ideellt engagemang där alla är viktiga ambassadörer för Trelleborgs FF.
MISSION
Vi arbetar för att göra fotbollen tillgänglig för alla i en verksamhet som aktivt bidrar till att
sprida samhällsnyttiga värden och värderingar i Trelleborgs kommun och dess närområde. Vi
skapar möjligheter för alla att utvecklas inom Trelleborgs FF, som spelare, ledare och som
person.
VÅR VISION
Vi är det självklara valet för alla i Trelleborgs kommun och dess närområde, som har
ambitionen att utveckla sig som personer och fotbollsspelare. Vi har ett framgångsrikt herrlag i
Allsvenskan som är med och konkurrerar om Europaspel. Vi har ett framgångsrikt damlag i
damallsvenskan.
VÅRA LEDORD
Respekt
Vi föregår med gott exempel och visar öppenhet och respekt för människors lika värde och
olika åsikter. Vi förespråkar rent spel både på och utanför plan.
Gemenskap
Vi är välkomnande, genuina och värnar om det personliga mötet i relationen till alla vi möter
inom och utanför Trelleborgs FF. Vi gör alltid vårt yttersta för att vara en god kamrat och bidra
till gemenskap där alla är välkomna. Vi står upp tillsammans i med- och motgång.
Nyfikenhet
Vi är modiga, vågar prova nytt och ser utmaningar som något som utvecklar oss.

Året 2021 har varit händelserikt för TFF – En Kraft i Samhället, då det efter ett tag lättades på
restriktionerna i samhället.
Vi i rörelse
Detta gjorde att vi äntligen fick besöka kommunens skolor igen med vårt projekt ”Vi i rörelse”
som vi kan genomföra tack vare stöd av Leader Söderslätt 2020 och AKEA – Part of Eleda
Group.
Vi besöker klasser i årskurs 4 med föreläsningen vi i rörelse och den förgrenar sig sedan i det
vi kallar ”Öppen hall/plan” där ungdomar får chansen att komma och spendera tid
tillsammans med oss på en plan. Detta är en satsning klubben gör inom området fler aktiva
ungdomar.
Motivationslyftet by Star for Life med stöd från Trelleborg AB
Under våren 2020 startade Trelleborg FF och Motivationslyftet by Star for Life med
stöd från Trelleborg AB upp ett unikt samarbetsprojekt ”Motivationslyftet för unga
idrottare”. Samarbetsprojektet är det första i sitt slag i Sverige och syftar till att öka
motivationen för träning, förebygga psykisk ohälsa samt att öka motivationen för
skolarbetet hos Trelleborgs FF:s ungdomsspelare.
Projektet startade med en begränsad grupp av föreningens unga spelare, pojkar och
flickor födda -06, och kommer att pågå under två och ett halvt år och startade i februari. Efter
att programmet avslutats och utvärderats är avsikten att utöka utbildningsprogrammet till att
innefatta fler grupper i föreningen.
Föreningssamarbete
Trelleborgs FF har också påbörjat ett arbete för att utveckla samarbetet mellan föreningarna i
staden Trelleborg och på landsbygden runt omkring. Detta arbete görs i syfte att skapa bästa
möjliga förutsättningar för samtliga barn och ungdomar i kommunen.
Bollutlämning
En årlig återkommande höjdpunkt är när vi åker runt till skolorna i Trelleborgs kommun och
delar ut bollar. Alltid lika uppskatta från skolorna och barnen när våra A-spelare kommer med
bollar till dem.

Styrelsen har under året bestått av:
Torbjörn Jönsson, ordförande
Johan Schubert, vice ordförande
Pia Jönsson, ledamot
Bo Andersson, ledamot
Katarina Ivholt, ledamot
Thomas Svensson, ledamot
Lotta Berséus, ledamot

Organisationen på kontoret på Vångavallen har under 2021 sett ut enligt nedan:
Klubbdirektör: Mattias Kronvall
Administrativ chef: Hans Torsmar, slutade i december 2021
Samhällsengagemang & Värdegrundsansvarig: Stefan Jönsson
Sportchef Herr/Akademi: Salif Camara Jönsson
Sportchef 5-14 år/Ansvarig eSport: Martin Biärsjö
Utvecklingschef: Alexander Tengryd
Administration ungdom: Magnus Andersson
Materialansvarig: Lars Olsson
Material/säkerhet: Bo Andersson
Material/matcharrangemang: Danny Villadsen
Säkerhetsansvarig: Cile Skoog
Säkerhet: Lars Hansson
SLO: Ulf Ekstrand
Konsult CRM & IT: Emanuel Ragnar
Webbredaktör: Jacob Cronhag, slutade under 2021
Webbredaktör/fotograf: Björn Sandberg

Efter straffdramat 2020 så såg vi med spänning fram emot en ny spännande säsong i
Superettan 2021.
Säsongen startade på ett bra sätt, vi gick in en tuff grupp i Svenska Cupen mot
allsvenska Örebro, Sirius och överraskningslaget IF Lödde. I starten på bortaplan
lyckades vi besegra Örebro med 1-0. Resan fortsatte mot Uppsala och ännu en tuff
bortamatch mot IK Sirius och även i denna match lyckades vi göra 1-0 innan
hemmalaget till slut fick in en kvittering i slutet av matchen. Detta gjorde att vi hade allt
i egna händer inför sista omgången i gruppspelet, och IF Lödde besegrades planenligt
med 3-1 och gruppsegern var klar. Imponerande start med tanke på 2020 års
avslutning.
Efter lottningen av kvartsfinalerna var det klart att vi ställdes mot Hammarby IF på Tele
2 Arena. En riktigt tuff utmaning som blev en rysare då vi kvitterade till 1-1 precis i
slutet av matchen vilket betydde förlängning. Väl där åkte vi på två mål bakåt men gav
oss aldrig utan vi reducerade och i slutet av den andra förlängningen var vi ytterst
nära att kvittera. Tyvärr blev det förlust och uttåg i kvartsfinal men ett imponerande
cupspel var det.
Premiären av Superettan skulle ske mot Norrby IF på Vångavallen och efter ett
underläge med ett mål vände vi på matchen och kunde ta hem tre poäng. I övrigt
hade vi bra prestationer under våren men vi hade svårt att ta med oss samtliga poäng
i matcherna. Ett exempel på det var mötet med Västerås SK på Vångavallen, en match
där vi var väldigt bra men som slutade med säsongens första förlust i Superettan, 0-1.
Inför sommaruppehållet besegrade vi GIF Sundsvall, IFK Värnamo och Falkenbergs FF
vilket gjorde att vi gick på ledighet med tre raka segrar och en topplacering inför en
höst som skulle visa sig bli väldigt jämn.
Hösten inleddes med ett möte mot Landskrona på bortaplan och efter en tuff inledning
på matchen blev det förlust. Några matcher senare tog vi revansch mot ett annat lag
från Skåne när Helsingborgs IF besegrades inför vår hemmapublik och just den
matchen var en av våra bästa prestationer under hela säsongen.

Vi tävlade om en allsvensk plats under hela säsongen och kvalplatsen fanns inom
räckhåll mer eller mindre hela vägen. Vi stod för en svagare avslutning på säsongen
och slutade på en sjunde plats i tabellen med 43 inspelade poäng via 11 segrar, 10
oavgjorda och 9 förluster.
Totalt sett tog vi ett stort steg framåt mot året före och det gäller att bygga vidare på
detta.

2021 inleds med större förhoppningar att få till ett normalt år där vi kan träna, spela
träningsmatcher och även kunna få ett spelschema som ser ut som ”vanligt”.
Då pandemin fortsätter så får vi ej tillträde till Vångavallen, så under hela försäsongen
fick vi byta om hemma för att komma direkt till planen. Inga träningsmatcher kunde
spelas under våren utan vi fick träna på i väntan på nya besked.
Under vintermånaderna arbetade vi med att säkerställa truppen, genom att försöka få
till oss nya spelare. Det var svårt, ingen provträning för att se spelare kunde
genomföras. Under samma period så tappar vi tre väldigt duktiga spelare i Ebba
Jahnfors, Elina Lenir och Matilda Liljefors. Ett par nya tjejer ansluter samtidigt som vi
arbetar med att flytta upp talangfulla tjejer från vårt F17-lag.
Den 6 juni får vi besked om att serien ska köra i gång. Full serie med kortare
sommaruppehåll och sista matchen 6 november.
Vi går in i seriespelet med sämsta möjliga start. tre förluster där vi analyserat att den
svaga starten hörde emot att vi hade flera nya ansikten som inte fått chansen att spela
ihop sig som inför en vanlig säsong.
Vi kommer i gång bättre och bättre men vi är ojämna under första halvan av
säsongen, och när vi går in i säsongens andra halva ligger vi på en mittenplacering.
Under uppehållet lyckas vi rekrytera två nya spelare och det var värdefullt för oss.
Under hösten hittar vi en stabilitet och gör bättre ifrån oss men det var tyvärr för långt
upp till toppen efter den dåliga starten.
Vi avslutar serien med en femteplats och tar lärdom av detta inför kommande säsong.
Vi har gett flera F17-spelare speltid i division 1 och det lovar gott inför 2022.
Ledarstaben 2021: Hans Malmgren, Mehmet Bajgora, Robert Prytz, Danny Villadsen,
Johan Bauer och Fredrik Borg.

Under 2021 genomförde TFF eSport sin andra säsong i eAllsvenskan. Ligan bestod av
2 grupper som var uppdelade geografiskt.
Pandemin gjorde att även 2021 års eAllsvenska genomfördes digitalt. Våra spelare
spelade sina matcher på Vångavallen med utsikt över gräsplanen.
TFF eSport presterade bra under grundspelet men missade slutspel i den sista fiktiva
minuten. Åtta lag, fyra ur varje grupp, gick vidare och TFF eSport slutade på femte
plats i grupp A som bestod av 12 lag.
Utöver eAllsvenskan har våra spelare deltagit både i kval till större internationella
tävlingar och mindre turneringar i Sverige.
Spelare under 2021 har varit: Gustav Larsson, Felix Martinsson, Lukas Torstensson.
Ansvariga under 2021 har varit: Martin Biärsjö och Mika Loimi.

P19 har spelat i P19 Allsvenskan Södra.
Placering: 12
P19 spelade i P19 Allsvenskan under 2021 och det var många utvecklande matcher
under säsongen som också krävde en hel del extraplanering med tanke på pandemin.
Det innebar ändrade träningsförutsättningar, försenad seriestart och utebliven Ligacup
bland annat, men killarna arbetade på bra under hela året.
Laget har gjort stora framgångar spelmässigt under året, till stor del tack vare
spelarutbildningsplanen, organisationen och den tydliga träningsmetodiken. Spelarna
som har representerat P19 under 2021 har varit födda -02, -03, -04 och -05.
Många av spelarna i P19-laget har också spelat U21-Allsvenskan där vi haft ett ungt
lag jämfört med många andra föreningar. Spelarna har haft en fin utveckling både
som individer och som lag. Edgar Navassardian och Lukas Minter Wettergren gjort Alagsdebut i Svenska Cupen mot FC Rosengård och senare under hösten belönades
Minter Wettergren med både lärlingskontrakt och Superettan-debut.
Ledarna för P19 under 2021 har varit György Millinkhoffer (huvudtränare), Toni
Boskovski (assisterande tränare) och Roger "Ratten" Holmberg (lagledare).

P17 har spelet i P17 Allsvenskan Södra.
Placering: 9
2021 var ett väldigt påfrestande år rent planeringsmässigt i och med pandemin. Vi
tränade i 8-mannagrupper ända fram till seriestart (som var 1 juni) vilket ställde
ledarstaben inför stora organisationsprövningar. Plötsligt skulle vi få allt att fall på plats
spelmässigt utan att någonsin få jobba med fullt lag eller större spel under träningarna.
Trots det tycker jag att gruppen tog sig igenom prövningarna på ett positivt sätt.
Under året växte truppen samman och vi hade 6 stycken 05:or som i princip var
ordinarie hela säsongen vilket jag uppfattade som det yngsta P17-laget Trelleborgs FF
någonsin haft. Vi kom på plats 9 i P17 Allsvenskan och hade länge känn på topp 4positionerna med en liten dipp mot slutet av säsongen som kunde förklaras med att
våra bästa spelare matchades rätt frekvent i P19-laget.
Som exempel kan nämnas att vi i bortamatchen mot Norrköping endast ställde upp
med 3 spelare födda -04 i truppen. Resten av killarna var födda -05 och -06. Våra
bästa prestationer kom också i de tuffaste matcherna, till exempel vinst med 4-1 mot
Häcken hemma, 1-1 mot IFK Göteborg borta, 1-1 mot HIF borta som senare skulle
vinna serien samt två jättebra prestationer i derbyna mot MFF.
Ju längre säsongen pågick, desto mer växte killarna in i kostymen och dominerade
majoriteten av matchbilderna med ett passningsorienterat eget spel och ett högt
presspel.
Vi hade 5 stycken födda -05 med i Landslagets breddläger uppe i Luleå under slutet av
året. Johannes Käck (född -06) som gjorde ett tiotal matcher med oss var också med i
06-landslagets samlingar under året samtidigt som ett antal spelare som ofta var uppe
och tränade med seniorerna.
Ledare under året har varit Amar Caluk (huvudtränare), Maxim Khalil och Niklas Dahl.

Höjdpunkten är naturligtvis att varit det första tjejlaget i Trelleborg FF:s historia som
spelat i F17 SM-serien. Året har varit enormt utvecklande för både laget och klubben.
Tjejerna har mött ordentligt bra motstånd i serien där flera av matcherna varit väldigt
tuffa. Även om resultatet inte alltid gått med oss så har man varje vecka kämpat hårt
för att ständigt bli bättre.
Fyra spelare har fått lärlingskontrakt med A-laget vilket visar att vi arbetar på rätt sett
med att utveckla spelare för högre nivå och det är något vi ska fortsätta med.
Det har varit några längre bortaresor i serien och då vi inte kunde ha något
träningsläger med tanke på pandemin har vi ledare använt dessa resor som möjlighet
att hitta på roliga saker för att komma närmare varandra som grupp, vilket varit lyckat.

P16 Nationell Grupp 1
Placering: 3
P16 har spelat i U16 Nationell A1
Placering: 3
Vi har bedrivit träning fyra dagar i veckan under 2021 och det har varit en lång
säsong med drygt 30 spelare i match och träning.
Vi har spelat i Nationell serie med en kvalificeringsgrupp under våren, och där vi
spelade i A-slutspelet under hösten. Det har varit många bra matcher där
prestationerna varit oerhört bra där vi bland annat vann mot Malmö FF i slutspelet med
2–0 efter en fantastiskt bra prestation. Tyvärr räckte resultatet inte till för att nå
kvartsfinal, utan nöja oss med att vara bland dom 10–15 bästa lagen i Sverige vilket
är en fantastiskt bra prestation.
Årgång -05 är en väldigt talangfull årskull, där många redan spelar, eller fått prova på
att spela, med åldersgrupp P17.
Vi har även haft vår breddverksamhet i gång med spel i U16 Skåne B, med bra
insatser, där det vi tränat på också omvandlats till bra prestationer i matchsituationer.
I vår verksamhet har vi också roterat på spelare i både tränings och matchmiljöer, där
vi lånat upp spelare i äldre åldersgrupper, samtidigt som vi fått till oss yngre spelare
som gjort väldigt bra ifrån sig.
Pandemiåret har tyvärr präglat en stor del av verksamheten då vi inte kunnat spela
cuper som vanligt, eller vara på träningsläger för den delen. Träningar har hållits i
mindre grupper för att följa de rekommendationer som varit. Det har föranlett en hel
del förberedelser för både tränare och spelare men alla har anpassat sig väldigt bra
under dessa förhållanden.

Laget fick en ny huvudtränare i Izzetin Adiguzel och assisterande tränare har varit
Magnus Björk. Det var spännande med en ny tränare och hela laget fick en
nytändning.
Ledarstaben för gruppen uppmärksammande under året att spelarna verkligen började
förstå att de närmade sig större utmaningar i sin fotbollsutbildning.
Året innebar seriespel på A- och B-nivå där tränarna fokuserade mycket på laget före
jaget och att varje spelare själv är ansvarig för att driva sin utveckling framåt. Varje
träning är av stor vikt för både ens egna och lagets utveckling.
Vi spelade SEF Trophy i Norrköping under höstlovet vilket var både spännande och en
väldigt viktig utbildning för spelarna.
Säsongen avslutades runt jul med futsal, pizza och julklappsutdelning. ”Izze” höll ett
fint tal och känslan är att spelarna kommer att se tillbaka på 2021 på ett bra sätt.

Tidigare var vi tre åldersgrupper i samma lag men inför året togs beslutet att spelare
födda -06 och -07 skulle spela i ett lag och de födda -08 spela ihop med -09. Det
gjorde att vi hade 15 tjejer i gruppen men har under året kunnat låna upp spelare vid
behov.
Vi gick upp och spelade 11-manna detta år och då vi bara var 15 tjejer i grupper så
var det ett hårt slit men alla har ställt upp så mycket det bara gått. Vi har tränat tre
gånger per vecka och spelat i en F15-serie.
Då det varit pandemi har vi inte kunnat spela så många cuper som vi velat men vi har
spelat Halör Invitational vilket var en trevlig upplevelse.
Ledare har varit Jessica Aldenhov och Staffan Stedt.

Vi har haft 31 spelare i truppen och det har varit en bra närvaro trots pandemi-år.
Spelarna har gjort det väldigt bra under den del av säsongen då det bara var träning
och inget klart när matchspel skulle komma i gång igen.
Under säsongen har spelarna utvecklats både som fotbollsspelare och som personer.
Vi hade som mål att vara topplag i båda serierna vi ställde upp men samtidigt fokus
på att utveckla vårt spelsätt och hur vi spelar fotboll. Vi ledare tycker att vi verkligen
utvecklade det sistnämnda.
Vi har varit i väg på en cup under året och det var väldigt skoj att kunna åka i väg
med tanke på hur samhällssituationen varit de senaste åren. Vi ser fram emot nästa år!

Året som helhet har varit positivt där spelarna utvecklats på ett bra sätt. Vi hade det
tufft under våren spel i A-serien men vi tycker ändå att vi tog steg i rätt riktigt gällande
vårt eget spel men det är klart att självförtroendet fick sig en törn när resultaten inte
gick med oss.
Under hösten spelade vi i B-serien och det resulterade i att spelarna fick mer tid med
bollen och att vi kunde vara bollförande samt spela offensiv fotboll i stället för att
fokusera lika mycket på försvarsspel som under våren.
Spelarna har utvecklats mycket mentalt under året, att ta mer ansvar och lyfta
varandra.
Vi har varit 22 spelare under året och huvudledare Alexander Engbe har utbildat
dessa på ett fint och bra sätt.
Ytterligare en höjdpunkt var Pågacupen i Staffanstorp som var en lyckad cup för
spelarna.

I början av 2021 bestämde vi oss för att slå ihop åldersgrupperna födda -08 och -09
till en gemensam grupp och i aprils slogs dessa två grupper ihop fullt ut.
Sedan dess har gruppen bestått av 25 spelare i åldrarna 12 till 13 år. Gruppen har
under 2021 haft två lag i seriespel, ett i nivå B och ett i nivå C. Båda lagen har under
året haft fina prestationer både som lag och individuellt och tagit rejäla kliv i sin
utveckling.
Under hösten blev laget mer och mer samspelt och lagen har spelat väldigt bra fotboll
under 2021.
2021 har spelarna också agerat bolltjejer till damlaget vilket varit en spännande
upplevelse. Med tanke på pandemin så har vi endast varit med i en cup under 2021
och det var Trelleborg Cup som var en lyckad cup.
Det är ett härligt gäng tjejer som har alla möjligheter att fortsätta göra fina prestationer
i den blå matchtröjan och vi ser fram emot 2022!

2021 har varit ett spännande år för pojkar födda 2009 med övergång till 9mannaspel.
Gruppen bestått av 22 spelare och närvaron på träningar har varit god. Gruppen har
under 2021 haft ett lag i seriespel, i P12 sydvästra B2. Laget har under året presterat
bra både som lag och individuellt och tagit kliv i sin utveckling.
Höjdpunkten under 2021 var vår egen cup Trelleborg Cup som var väldigt lyckad!
Det är ett härligt gäng grabbar som kommer fortsätta att ta stora steg i utvecklingen i
den blå matchtröjan under 2022!
Ledare under 2021 har varit: Samuel Klyft-Persson

Vi började säsongen sent med tanke på pandemin och det var i slutet av januari vi
gjorde vår träningsstart. Vi tränade två dagar i veckan men fick inte spela matcher. Vi
kunde under denna tid välkomna nya spelare till träningarna vilket var mycket
glädjande.
Vi hade tre lag i seriespel: A-, B- och C-nivå. 9 maj fick vi spela årets första matcher
och det kändes viktigt att komma i gång med matcherna igen. Vi hade ett kortare
uppehåll i juli innan andra halvan av säsongen började.
TFF-dagen den 5 september var ett glädjeämne, det är alltid roligt att träffa övriga
åldersgrupper och ledare i Trelleborgs FF.
16 oktober spelade vi Trelleborg Cup med tre lag och det var en uppskattad cup med
fint fotbollsspel.
I november spelade vi LB Indoor Cup i Bromölla med två lag. En mycket bra
inomhuscup med väldigt bra spel från båda våra lag.
I december spelade vi Tomtecupen i Oxie med två lag där båda imponerade. Sista
matchen för säsongen spelades 19 december och efter det blev det ett välbehövligt
jullov.
Pojkarna har under året fortsatt sin positiva utveckling både fotbollsmässigt och socialt.
Vi är stolta över hur våra spelare uppför sig under både träning och match.
Under året har vi haft en hög träningsnärvaro och det var sällan vi var färre än 30
barn på träningarna. Som mest var vi 40 barn på en och samma träning och vi vill ge
en stor eloge till alla föräldrar som ställer upp och skjutsar barn till varje träning. Vi
tackar också Niclas Längby och Joakim Nilsson som valt att sluta som tränare i vår
grupp.
Ledare för laget har varit Mathias Jönsson, Meti Bajgora, Niclas Längby, Joakim
Nilsson, Frida Borg, Jonas Jönsson, Yousef Fakhro och Pär Faxby.

F11 har under 2021 varit 39 inskrivna tjejer vilket vi ledare är otroligt stolta över att vi
lyckats få så många tjejer att fortsatt vilja spela fotboll hos oss i Trelleborgs FF.
Då vi under början på året under rådande Covid-restriktioner endast fick träna i
grupper om 8 spelare och ej spela matcher, så var vi ledare var lite rädda att det
skulle bli svårt att bibehålla glöden hos tjejerna. Så blev verkligen inte fallet och vi
körde i stället tre träningspass i veckan och tjejerna var hungriga att utvecklas som
fotbollsspelare och när väl sedan matcherna kom i gång i Maj månad så var det som
kalvar på grönbete!
Vi har haft tre lag i gång i seriespel vilket gjort att alla fått spela mycket matcher.
Spelarna hjälper varandra föredömligt på och utanför planen vilket såklart bidrar till
den goda sammanhållningen i gruppen.
Höjdpunkter under året har varit att vi äntligen fick spela lite cuper igen och då framför
allt vår egen cup Trelleborg Cup! I fint höstväder bjöd våra tre lag hemmapubliken på
underbar fotboll och mellan matcherna njöt tjejerna av att kunna umgås och heja fram
sina lagkamrater. I september månad ordnade föräldragruppen en väldigt uppskattad
Kickoff i Albäck där spelare och föräldrar fick chansen att umgås utanför planen.
Föreningsstyrka har visats genom att Vasko Trampevski och Marcus Holmgren som till
vardags tränar F9 och F17 vid flertal tillfälle hjälpt oss vid träningar och matcher under
året vilket vi uppskattat enormt.
Ledare i laget har varit Tobias Nyström, Henrik Persson, Hans Månsson Rantzow,
Oskar Svärd och Stefan Jönsson.

2021 spelade vi i två olika serier, P9 Sydvästra A1 och P9 Sydvästra C4.
I A-serien har det gått väldigt bra där killarna spelar en fin och fartfylld fotboll. Killarna
får ofta beröm från motståndarlag och andra tränare vilket naturligtvis är glädjande.
Vi har haft en god omsättning på spelare (för att undvika statisk nivåindelning) och
väldigt många spelare av den totala spelartruppen har fått testa på spel på denna
nivå.
I C-serien är det en annan typ av spel. Här har vi killar som kanske inte spelat lika
mycket fotboll tidigare och vi arbetar mer med grunder gällande bollbehandling och
att skapa ett intresse för sporten. Det är en utmaning med denna mix av spelare men
det är med glädje man följer utvecklingen.
Vi är 35 aktiva spelare just nu, och som vanligt slutar någon och någon annan
tillkommer. På träning brukar vi vara runt 25 spelare. Under året har flera spelare fått
testa på spel med det laget som är ett år äldre.
Höjdpunkten under året var absolut Trelleborg Cup på Vångavallen. Det var
fantastiska kämpainsatser inför hemmapubliken. Även LB Hus Cup i Bromölla var en
riktigt bra och välorganiserad turnering.
Ledare under året har varit Robin Liljegren (huvudtränare), Thobias Larsson, Marcus
Sörensen och Andreas Nordin.

Trots pandemi samt att några tjejer har andra aktiviteter som är samtidigt som
fotbollsträningarna har vi ändå haft en relativt hög träningsnärvaro.
Vi har glädjande också fått 8 nya tjejer till vårt lag samt fått en ny tränare, Rickard
Wirén. Rickard har målvaktserfarenhet vilket har bidragit stort till att höja nivån på
målvaktsövningar på träningarna. Vi är runt 25 spelare i truppen.
Två individuella samtal har genomförts med tjejerna under året för att få inblick i vad
de vill bli bättre på, vad vi som ledare kan förbättra samt vad de önskar att vi tränar
på med mera. De har också fått individuell feedback på vad som de utvecklat under
året samt vad de kan förbättra framöver.
Vi har spelat några cuper under året vilket varit mycket uppskattat men tyvärr har
många blivit inställda på grund av pandemin.
Höjdpunkterna under året har varit minilägret som vi hade med alla tjejer under våren,
övergången från 5-manna till 7-manna har varit uppskattat och funkat överraskande
bra.
Vi har dessutom haft väldigt roligt tillsammans, fått ännu bättre lagsammanhållning och
utvecklats rent fotbollsmässigt.
Tjejerna har tillsammans under slutet av året pantat för miljön och för att stärka sin
lagkassa vilket de gjort riktigt bra.
De stora utmaningarna under året förutom pandemin har varit deltagandet av ledare
vid match. Ann-Louise har dragit ett stort lass då övriga ledare i ett flertal tillfällen inte
kunnat närvara på grund av arbete.

Året började tufft, med ännu en säsong under pandemi. Vi försökte genomföra året på
bästa sätt ändå så att killarna skulle märka av det så lite som möjligt.
Vi började året med 38 inskrivna spelare och 8 ledare. Fokus var 5-mannaspel hela
våren/sommaren/hösten 2021. Tanken var att spela i nivå A och B men i stället fick vi
pröva med två lag i nivå A och ett lag i nivå C. Trots denna indelning så kämpade
killarna tappert och gjorde suveräna insatser i A-serien. Dock blev de väldigt få matcher
för vår del och först i maj började matcherna komma i gång.
Våra killar kämpade tappert på träningarna men det fanns en oro hos ledarna att
spelarna skulle tappa lusten på grund av bristen på matchspel. Samtidigt anslöt sig allt
fler till vårt gäng som var nya inom fotbollen. För att öka möjligheten för dessa att lära
sig mer ordnades nybörjarmatcher mot lag som Västra Ingelstad, FC Trelleborg, Gislöv,
Hyllie och Husie. Framför allt Hyllie och Husie var på samma nivå därför fortsatte
matcher att bokas med dem.
Hösten 2021 tog vi ett stort steg in i 7-mannafotbollen (Vinterserien) och nivåindelning i
form av A, B och C. Detta var en omställning för våra killar. Det blev en stor utmaning
för dem i början och då fotbollsplanen hade större ytor att röra sig på de fick koncentrera
sig på att springa rätt samtidigt som speltiden ökade.
Hösten 2021 förändrades en del i laget, då vi tappade några spelare och ledare. Det
är alltid tråkigt att spelare och ledare slutar, men samtidigt får man fokusera på att
utveckla de som är kvar.

2021 har varit ett speciellt år både när det kommer till träning och matcher som vi
ledare tillsammans med spelare och föräldrarna har genomfört på bästa möjliga sätt
och efter en trög start så blev det mycket fotboll under året vilket vi alla som älskar
fotboll såklart är glada för.
Det har varit första året som vi har deltagit i seriespel och vi har haft 4 lag i spel under
våren och hösten. Alla spelare har fått spela mycket och gjort stora framsteg i deras
utveckling både på och utanför fotbollsplanen.
Förutom seriespel så har vi hunnit med cuper i Höganäs, Bromölla samt testat vingarna
internationellt i Brøndby Mini Cup i Köpenhamn. Vi har även testa på att spela 7mannafotboll med gott betyg mot ett år äldre i Trelleborg Cup som avslutning på
hösten.
Truppen har under året bestått av 36 spelare och ledarstaben 2021 har varit följande:
Christian Andersson, Florim Sopi, Johan Andersson, Jonas Ohlin, Niclas Längby, Ola
Nimåker, Patrik Berglund och Rickard Wiren.

Under säsongen har vi växt både i ledarstaben och på spelarfronten. Vi har varit 31
träningsflitiga tjejer och ledarstaben har utökats med Belmira Gredic och Martin
Jönsson.
Vi har deltagit med tre lag i seriespel: F8 Sydvästra, F9 Sydvästra och F9 Sydöstra.
Tjejerna har utvecklats både individuellt som spelare och som lag och alla ser fram
emot att ge sig på 7-mannaspel nästa säsong.
Trots ett ständigt skiftande läge i form av pandemin och rekommendationer har vi
kunnat spela några träningsmatcher samt delta i cuper där vi även testade på 7mannaspel i Trelleborg Cup.
Ledare under säsongen har varit Fredrik Westerlund, Vasko Trampevski, Mikael
Karlberg, Belmira Gredic, Martin Jönsson samt Andreas Tobiaeson.

Vi kan se tillbaka på ett väldigt bra år, med enorm utveckling på samtliga. Vi startade
2021 med 21 spelare där tre spelare tyvärr slutade men fyra killar valde att börja hos
oss. Vi spelade både 3-manna och 5-manna under året med väldigt bra resultat.
Positivt, förutom utvecklingen, har varit killarnas gehör från oss ledare. De tar till sig
vad vi säger och är mer koncentrerade. Vid ett par tillfälle har våra motståndare efter
matcher kommit fram och varit imponerade över vårt spel och sättet att röra oss på
vilket naturligtvis är väldigt glädjande.

Året började kallt för pojkarna då deras inomhusträning blev flyttad, på grund
av pandemin, till Köpinges konstgräsplan. De var många tappra killar som
tränade hela vintern trots kyla och snålblåst.
När grässäsongen kom i gång så började vi träna på Södan. Gruppen växte
stadigt och vi är i skrivandets stund cirka 25 killar i träning.
Vi har försökt delta i några cuper och vi deltog med två lag i Bilia Cup och
Vellinge.
Pojkarna har älskat att äntligen få spela matcher, något som varit svårt att få till
under pandemin. Deras utveckling har varit stark och vi ser fram emot nästa
säsong.

Under året har vi varit runt 25 spelare i laget och snittat nästan 20 tjejer på varje
träning.
Höjdpunkterna under året har varit cupspel i Uppåkra vid två tillfällen där tjejerna fick
känna på matchspel på riktigt för första gången. Det var givetvis väldigt roligt att vara
med om både för tjejerna och för oss ledare.
Vi ser fram emot fler matcher 2022 så att tjejerna får bygga vidare på sina kunskaper.

P5 är en härlig grupp med hela 33 spelare.
Vi har tränat utomhus hela året och spelare och föräldrar har ställt upp på detta på ett
fantastiskt sätt. Fokuset har varit på individuell utveckling och glädje.
Höjdpunkten på året var när vi under TFF-dagen fick spela matcher inne på stora Aplanen. Glädjen efter varje mål och känslan av att höra publiken på läktarens jubel
var en upplevelse som killarna verkligen tog med sig!
Ledare i laget har under 2021 varit Martin Lagerborg, Yousef Fahkro, Mathias Roos,
Stephanie Thärn

F4-5 är en nystartad boll och lek grupp med 31 härliga tjejer!
Fokuset i denna grupp är att leka fram kärleken till fotbollen. Vi har dansstopp med
fotboll, vi flyttar bollen från land till land, vi dribblar av spindlar och krokodiler, allt för
att tjejerna skall lära sig älska fotbollen och framför allt älska att röra på sig!
Varje träning avslutas med stor hejaklack från publiken (föräldrar/syskon/mor och
farföräldrar) när tjejerna gör mål till stort jubel. Efter att alla spelare gjort mål så
sjunger vi TFF-låten innan vi säger hejdå.
Ledare i laget har under 2021 varit Benny Andersson, Thomas Olsson, Jonas
Steffensen, Markus Evander, Ebba Pålsson, Isabella Bergman och Stefan Jönsson.

P4 är en nystartad grupp under 2021 med 15 grabbar som älskar boll och lek.
Glädjen på träningarna är enorm och vi får verkligen med oss killarna på både fotboll
och lek vilket vi ledare är oerhört glada för.
Höjdpunkten på året var när vi under TFF-dagen fick spela matcher inne på stora Aplanen precis som de stora killarna och tjejerna i A-lagen, häftigt!
Vi ser verkligen fram emot ett härligt fotbollsår med grabbarna under 2022!
Ledare i laget har under 2021 varit Emil Samnegård, Christoffer Berggren, AnneSophie Samnegård.

