
 

 

Verksamhetsberättelse 2018 
Styrelsen har under det gångna året haft 10 protokollförda möten. Styrelsen har bestått av Håkan Svanberg, 
ordförande, Niklas Svanberg, vice ordförande, Emma Ny, sekreterare. Anders Tegnerud, kassör plus 
ledamöterna, Perra Stensveden, Anders Granström och Suvad Barucija 

2018 har varit ett mycket händelserikt år. Säsongen inleddes med att vi tack vare våra huvudsponsorer ICA 
Maxi, Team Sportia, Elon, Värmevärden och Nynäshamnsbostäder kunde köpa in helt nya matchställ till 
föreningen.  Via ett samarbete med Team Sportia kan vi även erbjuda en klubbkollektion med fotbollskläder 
och utrustning på hemmaplan till rimliga priser. 

När vi tittar tillbaka på året som gått är det framförallt några saker som vi gläder oss extra. Antalet medlemmar 
har ökat betydligt mer än föregående år, och framförallt på tjejsidan. Av 133 helt nya medlemmar är 49 stycken 
tjejer. Från att för några år sedan inte ha några tjejlag alls har vi nu vid årets slut fem flicklag. Det här är en 
utveckling vi värnar och som vi arbetar systematiskt med tillsammans med vår sponsor Magnolia.  

Under 2018 fick vi verkligen fart på vårt herrlag som i år spelat i division 7 och där hamnade på en tredje plats i 
serien. Ett mål och en poäng från ett avancemang till division 6. Det är ett ungt lag som har stora möjligheter 
att utvecklas för att nå vårt mål om division 5 till säsongen 2022.  

En utmaning för en mindre klubb som vår är att kunna erbjuda våra spelare tillräcklig utveckling på individnivå. 
Vi har därför under året provat på ett samarbete med ECC Sport Academy som både stöttat några lag och 
erbjudit extraträningar samt en sportscamp på höstlovet. Vi utvärderar nu insatsen för att ta beslut om och hur 
vi i så fall går vidare. I vår satsning på barn och ungdom har vi engagerat Javier Villegas som Ungdomsansvarig i 
klubben. Javier kommer att ansvara för att systematiskt bygga upp en modell för vår ungdomsverksamhet.  

Spelarna i herrlaget har också ställt upp som ungdomsledare, dels under vår traditionsenliga Fotbollsskola i juni 
där 70 barn deltog, men även vid kommunens sport- och höstlovsaktiviteter där de hållit öppna 
fotbollsträningar för barn och ungdomar i Viahallen. 

För att öka intresset kring herrlaget och deras hemmamatcher testade vi i slutet av säsongen att låta våra yngre 
lag ställa upp som bollkallar, något vi planerar att fortsätta med under nästa säsong.  

Förhoppningsvis har ni sett att vi inlett en renovering av Café Nifen under året. Det har kanske inte gått riktigt 
så snabbt som vi hoppats, men vi har börjat och kommer fortsätta med de utrymmen som ännu inte är fixade 
under 2019. Vår ambition är att få till ett klubbhus som är inbjudande där våra barn och ungdomar gillar att 
hänga, före och efter träningar, och dit andra lag uppskattar att komma och spela match.  Vi har även kunnat 
anställa Joni som en resurs i cafeterian vilket gör att vi kunnat hålla cafeterian öppen även på vardagkvällar. 
Under nästa år kommer vi ta det ett steg längre och se över utbudet i cafeterian med målet att få in fler 
hälsosamma alternativ på menyn.  

Helgen innan skolan startade arrangerade vi traditionsenligt Nifencupen, i år med betydligt fler lag än året 
dessförinnan. Det kommer vi fortsätta med 2019 och dessutom arrangera en renodlad cup tjejer. Målet är att 
öka fotbollsintresset bland unga tjejer och att fortsätta växa. Det gör vi i samarbete med vår sponsor Magnolia 
Bostad den 15 juni på Kvarnängen.   

 

 



 
 

Vår ambition är som sagt att fortsätta växa och utvecklas med många nya medlemmar under 2019. Då är det 
viktigt att alla har möjlighet att vara med, oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Därför fortsätter 
vi med NIF 2017 Fond där medlemmar med ansträngd ekonomi kan söka bidrag till medlemsavgift, viss 
utrustning och deltagande på cuper. Vi är också väldigt måna om att kunna ge våra barn och ungdomar en bra 
fotbollsutbildning som bidrar till deras utveckling både på och utanför planen. Föreningens värdegrund Glädje, 
Gemenskap, Respekt är central i det arbetet och vår ambition är att den 6 juni 2019 kunna arrangera en 
temadag kring detta med fokus på föräldraengagemang. Planeringen pågår tillsammans med nätverket ”Vi 
Lirare” som består av ex-allsvenska fotbollsspelare, ledare och domare med ambitionen att sprida sunda 
värderingar inom fotbollen.  

 

Seniorlag herrar 
Inför säsongen 2017 tog vi beslut om att flytta upp vårt juniorlag till division sju. När nu även säsongen 2018 är 
avslutad kan vi konstatera att det var ett riktigt beslut vi tog inför 2017. Under 2018 har laget mognat och visar 
på en bra utveckling. Laget slutade på tredje plats endast ett mål och en poäng ifrån ett avancemang till 
division 6. Speltekniskt är laget på en högre nivå än div sju. Styrkan och snabbheten är i jämförelse med övriga 
lag i serien är bra men förmågan att avgöra eller hålla hela vägen till slutsignalen saknades i några matcher 
vilket gjorde att det inte bar hela vägen fram. Träningsviljan har i någon mån varierat, men har i stort varit god. 
Laget har tränat 2 ggr per vecka under såväl inne som utesäsongen. 

Ledare: Pelle Axelsson, Perra Stensveden och Håkan Svanberg. 

 

Nifenlirarna 
En viktig satsning inom föreningen är Nifenlirarna som introducerar de yngsta barnen för fotbollsspelande på 
ett lekfullt och roligt sätt. Vi har under året haft ca 25 spelare, tjejer och killar, mellan 5 och 7 år. Huvudtränare 
var initialt Niklas Svanberg som under våren ersattes av Javier Villegas med assistans av Emma Ny. Nifenlirarna 
har inte deltagit i seriespel eller cuper utan fokuserat på att träna och ha kul. Som avslutningen innan 
sommaruppehållet spelade vi en föräldramatch, vilket barnen tyckte var oerhört roligt och även uppskattades 
av föräldrarna. Under samma avslutning bjöds det på fika och barnen fick var sin tröja med en Nifen-logga på 
bröstet och på baksidan stod det NIFENLIRARNA. 

Efter sommaruppehållet bildades även ett flicklag med flickorna vi hade i truppen vilket var oerhört roligt.  

Antecknat av: Javier Villegas (tränare) 

 

F11-12 
Underlaget för ett lag har varit begränsat tidigare under året och vi har därför under hösten fokuserat på att få 
ihop fler tjejer i aktuell ålderskategori. Under tiden har tjejerna fortsatt att träna med Nifenlirarna. I samband 
med Nifenlirarna sista utomhusträning startade vi direkt upp med inomhusträning den 30/9 enbart för tjejerna. 
Vi har försökt att öka på medlemsantalet genom kontinuerlig information i skolorna. Information i skolorna är 
något vi kommer att fortsätta med och vi bedömer att förutsättningarna för seriespel med fullt lag till våren  

 

 



 
 

2019 är goda. Vi har förhoppningar att truppen kommer att växa när utomhussäsongen drar igång. Under våren 
kommer ledarna också att gå tränarutbildning för C-diplom. 

Skrivet av Tobias Sagestam och Dan Jarl 

 

F09 och F10 
Vi inledde säsongen inomhus i februari – då med gemensamma träningar för F09 och F10 som har cirka 12 
spelare vardera. Under våren har föräldrar från F10 ställt upp och coachat laget under seriematcher och cuper. 
Under hösten bildade F-10 ett eget lag med Siyabendé sibba Holm som tränare, Linda Öhman som 
hjälptränare, Viveca Vardam och Jenny Måhlgren som lagledare.  

Båda lagen deltog i St. Erikscupen och tre cuper vardera: En försäsongscup i Älvsjö och Nifencupen i augusti. I 
oktober deltog F10 i Tyresöcupen och F09 i Årstapokalen där vi testade 7-mannaspel för första gången. Vi har 
dessutom byggt upp var sin lagkassa genom försäljning av NewBody, Ullmax och Bingolottos adventskalender 
för att gemensamt kunna åka på Örebrocupen sommaren 2019.  

Skrivet av Jenny Måhlgren, Emma Ny och Johan Tegnerud 

 

F08  
Vi har under året haft ca 10 spelare i laget med ledarna, Jesper Kjellerås (tränare), David Pyring (tränare) och 
Tobias Sagestam (lagledare). Vi deltog i S:t Erikscupen (serie) och Santis Spring Cup samt Nifen cupen. Vi har 
dessutom anordnat en tjejkväll för alla tjejer i hela kommunen. 

Skrivet av Jesper Kjellerås 

 

F07 
Vi är ca 16 st spelare i laget med, tränare Johan Gustafsson, hjälptränare Fredrik Lundberg och lagledare 
Lina Tegelstam. Vi spelade i år i St. Erikscupen lätt. Vann och förlorade lika många matcher så det var en bra 
nivå. Ungefär fyra spelare har börjat och slutat under året. Tränar inomhus 1 gång i veckan under vintern och 
två gånger i veckan utomhus resten av året. Måndagar och onsdagar. 
Vi är inne på vårt andra år så vi ligger lite efter men närmar oss motståndarna i teknik och spel. 
Vi har börjat lite försiktigt med taktiska detaljer eftersom tekniken inte funnits där. Efter att vi satsat på mycket 
passningar första året så har vi skjutit mycket och drivit mycket boll och börjat utmana en mot en, det här 
andra året. Vi spelade en cup inomhus i Ösmo på våren och en Nifen cupen utomhus samt ett par 
träningsmatcher. 
Tjejerna är drivna och är oerhört skärpta på matcherna. Lite problem med koncentrationen på träningar. Något 
vi jobbar med. 
 
Skrivet av Johan Gustafsson 
 

 

 



 
 

FFA 
Vi har under året haft ca 10 spelare med ledare, Dan Niklasson, Magnus Pettersson, Anders Mattsson, Monica 
Svensson och Malin Mattsson. Vi började året med fotbollsträning blandat med hinderbanor Inför vår stora 
utmaning i juni, Toughest family. Toughest family gick av stapeln i Lida friluftsområde, där samma hinder som 
använts till den stora tävlingen stod kvar. På ett mycket imponerande sätt tog sig alla igenom den hårda banan, 
för att till slut få den efterlängtade medaljen. Vi har inte lyckats få till några matcher, då det visat sig svårt att 
hitta för vårt åldersspann och vi deltog inte i seriespel eller cuper. Vi har kunnat se stora framsteg både på och 
utanför planen, vad gäller fysisk och psykisk utveckling. Sammanfattat ett mycket bra och roligt år, med detta 
underbara, glada gäng. Avslutning med Shuffelboard inklusive mat. 

Skrivet av lagledare/tränare Monica Svensson 

 

P11 
Laget är nystartat och hade sin första träning 26/8. Vi har under året haft mellan 12 – 18 spelare med på våra 
träningar torsdag och söndag. Två ledare och upp till två hjälpledare.  Ledare är Mathias Persson och Johan 
Otterström samt hjälpledare på vissa träningar har även varit Christoffer Lindby samt Nihad Hazirovic. Vår 
förhoppning är att i vår kunna anmäla två lag och kunna vara tre eller fyra ledare. Vi har spelat en match mot 
Ösmo P11. 

Skrivet av Mathias Persson och Johan Otterström 

 

P10                                            
Vi har under året haft ca 23 spelare i ett lag med ledarna, Aydan Bilgic, Bljerim Bajrami, Niklas Svanberg och 
Jonas Olsson. Vi deltog i alla matcher i St. Erikscupen samt 4-5 cuper samt 3-4 egna arrangerade matcher mot 
andra lag. Vi har dessutom sålt kläder genom Mybody med gott resultat och har en lagkassa. Varit med och 
arrangerat cup i Nynäshamn som blev succé. Laget är nystartad men gjorde jättebra insatser både i St. 
Erikscupen och andra cuper vi deltog i. Utmärkt fungerande lag både på planen och utanför. Tränare/lagledare 
genomför sina träningar/matcher på bra sätt och gör de mycket attraktiva och roliga för barnen. Föräldrar 
hjälper till och vi har en jättebra uppslutning på matcher och träningar. Alla är mycket engagerade! Till nästa 
säsong kommer vi att spela med ett lag.  

Antecknat av Jonas Olsson Lagledare 

 

P08 
Vi har ca 25 aktiva barn som har tränat med P08 under 2017. Tränare Gamal Hatipovic, Tobias Myhre, Shoresh 
Palani lagledare Samir Keric & Christoffer Riddernäs. Alla utom Christoffer med C-diplom. Vi har tränat två 
gånger i veckan och deltagit på tre cuper och spelat i St. Erikscupen där vi deltagit med ett lag i medelserien och 
ett lag i lätt serie. För säsong 2019 har vi anmält två lag, ett lag i medelserie och andra i svår. Resultatmässigt 
har vi haft en väldigt framgångsrik säsong där vi vunnit merparten av matcher. 

 



 
 

P07  
Vi har under året haft ca 16 spelare med ledare, Fredrik Wellgard och Joakim Sehldal. Vi deltog i St. Erikscupen 
med stor framgång, Nynäscupen (mycket bra arrangemang) samt Stuvsta Outdoor-cup i en svår grupp. 4 
spelade matcher, alla med förlust bland annat på grund av att vi saknade några spelare, men gott mod och bra 
insatser generellt. Föräldramatch med fika och framtidsmöte i klubbhuset på hösten.  

Antecknat av Fredrik Wellgard och Joakim Sehldal 

 

P06 
Vi har under året haft ca 15 spelare med ledare, Ronnie Nyberg, Johan Andersson och Johan Persson. Vi deltog i 
St. Erikscupen. Avslutningsaktivitet med grillning. 

Antecknat av Ronnie Nyberg 

 

P05                                                       
Vi har under året haft ca 14 spelare och 3 ledare, Fredrik Bostedt, Patrik Whitfeldt och Peter Ljungdell. Vi deltog 
i St. Erikscupen. Vi har under säsongen satsat på att få ihop truppen som till vissa delar var ny då vi förra hösten 
tog emot Sorundas 05 lag och deras tränare. Vi har dessutom startat upp ett samarbete med P06, vilket 
resulterade i en gemensam tränings grupp efter sommar uppehållet.  

Antecknat av Fredrik Bostedt 

 

P04 
Vi har under året haft ca 15 spelare och haft dispens från fotbollsförbundet att spela tillsammans med P04-
spelarna från Ösmo. Samarbetet har inneburit att tränare från Nynäs och Ösmo hjälpts åt att skapa bra 
träningar och dessutom har träningsanläggningarna i Ösmo och Nynäshamn kunnat gemensamanvändas på ett 
sätt som varit positiv för utvecklingen av laget. I veckorna har det varit tre träningar och på helgerna har oftast 
två matcher spelats i två olika divisioner i seriespelet. Samarbetet har fungerat väl och laget lyckades i sista 
seriematchen säkra segern i division 3 till stor glädje för spelare, tränare, lagledare och föräldrar.  

I juni deltog laget i Örebrocupen och hade några intensiva och fina dagar med mycket fotboll både på plan och 
vid sidan av plan eftersom även fotbolls-VM börjat.   

Laget har genomfört ett antal försäljningar för att få ihop pengar till deltagande i Örebrocupen och dessutom 
räckte överskottet till en säsongsavslutning med bowling och middag där 25 spelare deltog från både 
Nynäshamn och Ösmo tillsammans med tränare och lagledare.  

P04 har haft en positiv och framgångsrik säsong mycket tack vare det goda samarbetet mellan spelare, tränare 
och lagledare från Nynäshamn och Ösmo. Kanske kan det stimulera klubbarna till ökat samarbete även 
framöver.  

Antecknat av: Ari Stenman 

Nynäshamn, 2019-01-24 
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