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Varmt välkommen till Tranås Fotbollförening, TFF och
framförallt välkommen till en ny fotbollssäsong! En
säsong där vi ser fram emot att få välkomna publik på
matcherna.
Vår förening bildades 1997 efter en sammanslagning
av Tranås BoIS och Tranås AIF. Detta innebär att vi i
år firar 25 år! Detta kommer att uppmärksammas och
firas under året - håll utkik.
Föreningen har över 700 spelare i åldrarna 5 år och
uppåt som spelar i något av våra 26 lag.
I vår verksamhet jobbar vi med ungdomar och deras
utveckling inom fotboll. Vi arbetar även med att ha en
attraktiv seniorverksamhet, för att få en ungdomsidrott
med bredd och spets.
Vårt mål är att alla våra medlemmar - seniorer som
ungdomar - ska utvecklas som fotbollsspelare. Fotboll
är en lagsport och vi vill skapa utvecklingsmöjligheter
både för lagen och för varje individuell spelare.
Hos oss får alla vara med! Alla är lika värda och spelar
på samma villkor.

Storgatan 40 • 573 32 Tranås
070-636 20 45 • fotograf@erikhellquist.nu
www.erikhellquist.nu

Välkommen!
Patrik Blom, klubbchef
Foto: Erik Hellquist

Vår värdegrund

Gemenskap
I Tranås Fotbollsförening känner vi gemenskap.
I en god fotbollsgemenskap finns kamratskap
och delaktighet, såväl på som utanför planen.

Glädje
Fotboll är glädje och genom glädje utvecklas vi, som
spelare och som lag. Vi ska se till att det finns glädje
i det vi gör vilket blir en viktig drivkraft som leder till
intresse och engagemang.

Trygghet

Integrationsprojekt för barn och ungdomar
Fotboll är en världssport som kan utövas av alla. TFF erbjuder,
tillsammans med sponsorer, att hjälpa till med integrering av barn
och ungdomar. Konkret innebär det att alla är välkomna att träna
fotboll oavsett bakgrund.

Vi har alla lika värde och samma rätt att känna oss
trygga. Var och en av oss bidrar till att skapa en trygg
miljö för både barn och vuxna där alla känner sig
välkomna.

För att hjälpa till med material och avgifter finns möjlighet att söka
bidrag hos TFF. Detta samordnas via kansliet.
Foto: Joannis Brandt

Start 11:an 2022
- våra största sponsorer

0140-77 00 00 • www.lofgrensel.com

Till dig som spelar fotboll
Kul att du vill spela fotboll i Tranås FF! Vår ambition
är att du ska ha roligt och utvecklas, tillsammans
med ditt lag.
Som spelare är du är en viktig ambassadör för
föreningen - både på och utanför fotbollsplanen.
Din inställning till fotbollen är viktig, för din utveckling
men också för din upplevelse. Du bestämmer själv
hur skicklig du vill bli eller hur kul du kommer få.
Tillsammans skapar du, dina lagkompisar och ledare
en laganda som vilar på kamratskap, glädje och
”Fair play”.
Ledarna spelar en viktig roll för dig och ditt lag. De vill
ge er de bästa möjligheterna att utvecklas och ha roligt
tillsammans.
Som spelare i Tranås FF behöver du känna till och följa
föreningens olika regler och riktlinjer. Läs därför igenom
punkterna här nedan noggrant, och diskutera dem
gärna med dina lagkompisar.

Allmänt
• Du är en bra kompis och en god förebild för yngre
spelare.
• Du deltar i lagets aktiviteter.

Träning och match
• Du gör alltid ditt bästa, både på träning och på
match.
• Du kommer alltid i tid och har med dig rätt
utrustning, till såväl match som träning.

Utveckling

Matchning

• Du visar respekt och har en positiv inställning till
domare, motståndare och ledare.

11 MOT 11
Det är ledaren som ansvarar för att ta ut spelare till
match. Som spelare har du alltid rätt att få en förklaring
till laguttagningen. Du behöver även vara beredd att
respektera svaret, samt följa de råd och träningsanvisningar som ledaren ger dig.

• Du känner till och stödjer Tranås FF:s engagemang
för FairPlay och nolltolerans.

Sund livsstil
• Du tar ansvar för din kosthållning och livsstil,
eftersom du vet att de är viktiga byggstenar
för att kunna utvecklas som fotbollsspelare.
• Du respekterar och följer de regler som dina
ledare informerar om vid träning, match eller
annan aktivitet.

Främlingsfientlighet, mobbning,
diskriminering och kriminalitet
• Du tar avstånd från all form av rasism och
främlingsfientlighet.
• Du tar avstånd från all form av mobbning.
• Du tar avstånd från all form av diskriminering,
exempelvis på grund av hudfärg eller sexuell
läggning.
• Du tar avstånd från bruk av alkohol och droger.
• Du tar avstånd från all form av kriminell verksamhet.

7 MOT 7
Även här är det ledaren som är ansvarig för att ta ut
spelare till match. Spelarens skicklighet eller mognad
får aldrig vara skäl till att inte få speltid. Istället grundas
matchningen på träningsnärvaro. Är fler spelare i träning
än vad som kan delta i match, får spelare stå över en
match.
När säsongen summeras ska alla spelare fått lika mycket
speltid, förutsatt att man varit med på träningarna. Även
disciplinfrågor kan vara orsak till att en spelare får stå
över en match.
5 MOT 5
I 5 mot 5 lär vi barnen att spela fotboll på ett lekfullt sätt.
Här ska alla få vara med!
Träning och matcher genomförs på ett enkelt och positivt
sätt - med mycket bollkontakt. 5 mot 5 är fotboll på
barnens villkor, vilket innebär att:
• Tongångarna runt matchen ska vara positiva.
• Spelarna ska få prova att spela på olika platser i laget.
• Alla spelare får spela lika mycket.
• Varje spelare ska få möjlighet till bollkontakt.
• Verksamheten ska genomsyras av enkelhet.
Kom ihåg: Det är fotboll på barnens villkor!
Foto: Sandra Rosandher

Nya T-Roc.

Vad är det bästa med att spela fotboll?
”Det roligaste är att träffa
kompisarna och att det är
en rolig sport.”
Olle Argus, P10

Precis i din smak.

”Det bästa med att spela fotboll
är att jag får träffa kompisar
och spela en sport jag verkligen
gillar. Vi har kul och bra sammanhållning och får alltid lära
oss nya saker!
Det bästa med fotboll är även
att spela matcher och träningar
och alltid få nya utmaningar.”
Julia Ranler, Dam

”Det bästa med fotboll är
att få spela match. Att vara
en del av ett lag där man
kämpar för varandra och
såklart känslan när man
vinner.”
Olivia Nimarker, F07

”Det bästa med fotbollen är
gemenskapen. Att vid varje
träning komma upp och skratta
ihop skapar en kemi och
dynamik som smittar av sig i
matchspel. Alla vill vinna matcher för varandra och man vill inte
svika sina kompisar. När man
sedan lyckas som lag är det en
svårslagen eufori.
Själva träningen i sig är också
en viktig bidragande faktor till
att jag spelar fotboll. Fotbollen
ger mig en bra grundläggande
kombination av styrka och
kondition vilket gör att jag i mitt
övriga liv mår bättre. Dessutom
är det enligt mig 100 gånger
roligare än att exempelvis gå
till gymmet eller ge sig ut i
löparspåret.”
Anton Segerson, Herr

Privatleasing fr. 3 195 kr/mån*
Inkl. serviceavtal 36 mån 3000 mil.

Bränsleförbrukning bl. körning 6,0 l/100 km (CO₂-utsläpp 136 g/km). Miljöklass Euro 6. *Volkswagen Privatleasing 36 mån 3000 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen serviceavtal ingår.
Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Erbjudandet kan ej kombineras med
ramavtal och andra rabatter. Reservation för slutförsäljning. Bilen i annonsen kan vara extrautrustad.

Upplev bilarna
hos Atteviks.
Boka tid för
provkörning på
atteviks.se.

Tiguan.

Anpassad för dig.

Privatleasing fr. 3 495 kr/mån*
Inkl. serviceavtal 36 mån 3000 mil.

Lägg till: Vinterhjul för endast 299 kr/mån**
Bränsleförbrukning bl. körning 7,0 l/100 km (CO₂-utsläpp 159 g/km). Miljöklass Euro 6. *Volkswagen Privatleasing 36 mån 3000 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS
basränta. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift
tillkommer. **Gäller samma avtalsperiod som privatleasingen, dvs. 36 mån. Erbjudandet kan ej kombineras med ramavtal eller andra rabatter. Reservation för slutförsäljning. Bilen i annonsen kan vara extrautrustad.

Atteviks Jönköping
Tel: 036-34 88 80

Atteviks Ljungby
Tel: 0372-267 70

Atteviks Tranås
Tel: 0140-38 46 00

Atteviks Växjö
Tel: 0470-75 31 30

Atteviks Nässjö
Tel: 0380-55 63 00

Atteviks Älmhult
Tel: 0476-511 00

ett kvalitetsbegrepp

Till dig som ledare
Som ledare spelar du en avgörande roll för utvecklingen av föreningens fotbollsverksamhet. Vi uppskattar
din tid och ditt engagemang enormt.
Att vara ledare är ett ansvarsfullt uppdrag som kräver
såväl omdöme som eftertanke. Du är en viktig förebild
för föreningens barn och ungdomar och samtidigt är
du föreningens ansikte utåt - såväl på som utanför
fotbollsplanen.
Med ansvaret följer också en fantastisk möjlighet - att
få vara en viktig vuxen för flertalet barn och ungdomar.

engagemang bygger på ett stort intresse för fotboll på alla nivåer; såväl barn-, ungdom- och seniorfotboll.
För att lyckas i din roll som ledare i Tranås FF behöver
du känna till och följa föreningens olika regler och
riktlinjer:

Allmänt
• Du deltar i föreningens aktiviteter.
• Du tar ansvar för samt vårdar föreningens material.

Som ledare följer du ditt lag i med- och motgång. Ditt

Träning och match
• När du representerar Tranås FF, bär du alltid
föreningens träningsoverall/profilkläder.

Främlingsfientlighet, mobbning,
diskriminering och kriminalitet

• Som ledare ansvarar du för att lämna omklädningsrummet i städat skick. Du kommer först och går
sist.

• Du tar avstånd från all form av rasism och främlingsfientlighet.

• Du vägleder och uppmuntrar spelarna på ett positivt
sätt.

• Du tar avstånd från all form av diskriminering,
exempelvis på grund av hudfärg eller sexuell
läggning.

• Du hälsar på motståndare och domare före match,
och tackar dem efter match.
• Du protesterar varken mot domare eller
motståndare.

• Du tar avstånd från all form av mobbning.

• Du tar avstånd från bruk av alkohol och droger.
• Du tar avstånd från all form av kriminell verksamhet.

• Du stöttar domaren i dennes uppdrag att leda
matchen.

Utveckling

Utbildning

• Du sätter föreningens bästa i första hand, på kort
och på lång sikt.

Svenska Fotbollsförbundet och Smålands
Fotbollsförbund erbjuder flera utbildningstillfällen
till dig som ledare - alla med hög kvalitet.

• Du är positiv till att utveckla ditt ledarskap.
• Du respekterar och efterfrågar andra ledares
kunskap.
• Du sätter spelarnas utveckling före resultat.
Spelarna ska uppmuntras att komma så långt som
möjligt i sin egen utveckling.
• Du har en personlig kontakt med alla spelare, för att
säkerställa deras välmående och trygghet i laget.
• Du föregår med gott exempel genom att uppvisa ett
gott beteende.
• Du säkerställer att spelarna känner till och stödjer
Tranås FF:s engagemang i Fair Play samt nolltolerans.
Foto: Sandra Rosandher

Ledare i Tranås FF ska som lägst genomgå
utbildningen Avspark. Kurserna hålls på
hemmaplan med egen instruktör.
Utöver Avspark uppmuntrar Tranås FF dig som
ledare att ta tillvara på möjligheten till fortbildning.
Du kommer ha nytta av utbildningarna även utanför
fotbollen.
Se även Tranås FF:s ”Riktlinjer för Tränarutbildning”.

Vad är det bästa med att spela fotboll?
”Det bästa med fotboll, tycker
jag är att vara med i den
gemenskap vi har som grupp i
TFF.
Att man får vänner via intresset
man har för fotbollen, och på
samma gång träna och framförallt tävla.
Att spela matcher och vinna är
ju bland den skönaste känslan
som finns! Sen är det ju faktiskt
roligt att spela fotboll!”
Theo Stensson, Herr

På Strömsholmen arbetar
vi aktivt med att främja
delaktighet och samarbete.
Därför är vi stolta över att
sponsra Tranås FF.

Och såklart förbättra kondition,
styrka och uthållighet.”
Emilia Ström, F06

”Det finns mycket som gör att
fotboll är så kul! Men framförallt
är fotboll en riktigt rolig lagsport
och just laget är nog det bästa
med fotbollen.
Den sammanhållningen och gemenskapen man bildar i ett lag
är bland det bästa som finns.
Att få utöva en sport man älskar
med ett gäng fantastiska och
härliga tjejer som alla brinner
för samma sak, är nog det som
gör att jag älskar fotbollen och
lagidrotten så mycket.”
Linnea Gillén, TT Dam

www.stromsholmen.com

”Det bästa med att spela fotboll
måste nog ändå vara gemenskapen i laget och att ha kul
tillsammans.

”Det bästa och viktigaste
med att spela fotboll är att
ha kul. Det är också roligt
att få nya kompisar och
spela med dem.”
Malte Hansson, P10

”Det bästa är att spela
matcher och att ha en
sammanhållning i laget
och kompisarna.”
Amanda Sparv-Helgesson, F06

Till dig som förälder

Hur du som förälder kan stötta på bästa sätt

Du är den viktigaste personen i ditt barns liv. Ditt stöd,
din uppmuntran och ditt engagemang betyder därför
oerhört mycket. Både för barnets personliga utveckling
som den fotbollsmässiga.

Träning

Utveckling

• Stötta ditt barns träning på ett balanserat sätt,
utan att pressa.

• Fotbollsverksamheten i Tranås FF ska vara
rolig - både för barn och föräldrar.

• Uppmuntra ditt barn att träna, samt att ha en
långsiktig målsättning med sin träning.

• För att stötta ditt barns utveckling, ta del av
informationen du får från ledare och förening.

• Hjälp barnet att komma i tid till träning och
match.

• Under de tidiga åren prioriteras utbildningen
- inte resultatet. Det är alltså lika viktigt att
vara en bra lagkamrat som att göra en god
prestation på planen.

Som förälder är du en viktig förebild - både för ditt och
andras barn.
I samband med matcher är du även en representant för
föreningen. Ta därför alltid ansvar för ditt uppträdande
kring fotbollen.

För att verksamheten ska fungera på bästa sätt behöver
du som förälder visa engagemang och ställa upp för
laget vid sidan av planen.
Det kan gälla skjuts till träning och match, att tvätta
smutsiga matchkläder eller att delta vid olika aktiviteter
som laget arrangerar.
Här följer exempel på hur du som förälder kan stötta på
bästa sätt:

• Se till att barnet har rätt utrustning med sig.
• Låt inte ditt barn träna när han/hon är sjuk.
• Var gärna publik på träning, men håll dig på
lämpligt avstånd från planen. Det finns annars
risk att barnet tittar mer på dig än på tränaren.

Hur är en bra fotbollsförälder?
”En bra fotbollsförälder är närvarande, uppmuntrande och ställer upp för sitt
barn/laget! Ditt barns motivation till att spela fotboll måste komma från honom/
henne själv.
Hjälp och uppmuntra ditt barn att alltid göra sitt bästa! Uppmuntra prestation i
alla lägen, inte resultatet eller utfallet av prestationen! Uppmuntra alltid en bra
inställning/attityd och insats, det vill säga att barnet gjort sitt bästa utifrån sina
förutsättningar. Hjälp ditt barn att hantera misslyckande och frustration genom
att avdramatisera dem och lär ditt barn att förstå att det är en naturlig del av
utvecklingen.
Tryck på att det är viktigt med respekt för tränare/ledare. Var med och skapa en
trivsam fotbollsmiljö med glädje och respekt för alla som finns i den. Det som rör
fotbollen/fotbollsutvecklingen sköts av ledarna.
Lev inte genom ditt barn. Låt honom/henne göra sin egna resa med hjälp av
kloka tränare och ledare samt med dig som intresserad åskådare. Ha alltid fokus
på långsiktig utveckling och glädje.”
Foto: Erik Hellquist

Magnus Ahlgren, tränare P10

• Man presterar sitt bästa, fokuserar på fotboll
vid träning och match samt verkar för
Fair Play – i alla lägen.

• Skulle olyckan vare framme vid match eller
träning, låt då i första hand ledarna ta hand om
ditt barn. Behöver de hjälp, säger de till.

Match
• Låt föreningens ledare ansvara för barnet under
match och träning.
• Uppmuntra alla barn i laget, inte bara ditt eget.
Detta gäller såväl i med- som i motgång.
• Kritisera aldrig domarens beslut. Se domaren
som en vägledare.
• Ställ upp om ledaren behöver hjälp.
• Genom att agera sportsligt gentemot båda
lagen är du en god förebild för spelarna.
• Ha fokus på utveckling - inte resultat.

Foto: Sandra Rosandher

#2 Maria Kåhlin
Forward • 24 år

Årets damlag 2022
Div 2 Nordöstra Götaland

Ekonomi • Skatt • Juridik • Fastighetsförmedling
ludvig.se/kontor/tranas
Lagfoto och samtliga spelarfoton: Erik Hellquist

#3 Lovisa Rembsgård
Mittfältare • 19 år
www.kanonaden.com

#4 Evelyn Karlsson
Back • 17 år
Besök gärna vår webbshop
www.mixofbrands.se
Följ oss gärna på
Storgatan 32 - 573 32 Tranås - 0140-128 29

#5 Ida Andersson
Back • 17 år

CYKLAR - TILLBEHÖR - REPARATIONER
Sveagatan 10, Tranås. Tel. 0140-125 42

#6 Tilda Linnér
Mittfältare • 20 år

#10 Vilma Lindström
Forward • 20 år

Storgatan 13 Tranås
Qla
070-578 04 96

Urban
070-518 61 63

#7 Hanna Sparv
Forward • 25 år

#11 Clara Fång Strand
Forward • 18 år
NYBYGGNATIONER
OMBYGGNATIONER
RENOVERINGAR

070 662 11 45
#8 Jennifer Hedin
Mittfältare • 25 år

070-253 46 32

#9 Linnéa Gilén
Back • 24 år

#12 Medina Isakovic
Forward • 18 år

www.svenskcertifiering.se

#13 Lydia Gustafsson
Back • 27 år

Vi utför även hjulinställningar &
enklare reparationer av bilar!

#14 Alicia Josefsson
Mittfältare • 25 år

0140-170 80

#18 Moa Wallén
Mittfältare • 25 år

073-978 63 55

info@persdackservice.se
www.persdackservice.se

#15 Maja Pihl
Mittfältare • 16 år

#19 Emma Galveus
Back • 21 år

Öppet alla dagar kl 06.00-23.00
#16 Michelle Sparv
Helgesson
Mittfältare • 17 år

#17 Siri Lorentzon
Back • 17 år

#20 Erna Ramic
Forward • 19 år

#22 Alexandra Olsson
Back • 19 år

På torget i Tranås fredagar

SKAPA REKLAM Floragatan 12 Tranås - 0140-77 02 40 – Öppet Måndag-Torsdag 7-17 - Fredag 7-16

Välkommen att lista
dig som patient hos oss!
- snart i nya lokaler centralt.

#31 Emilia Nilsson
Målvakt • 18 år

Robin Blomberg
Tränare

www.lakarhusettranas.se • 010 243 98 60

#33 Julia Ranler
Målvakt • 17 år

Alfred Palmer
Tränare

Ågatan 31, 573 31 Tranås
0768 42 40 40 bjorn@mrduo.se

LIONS CLUB
Stödjer TFF:s Integrationsprojekt

Marigona Berisha
Lagledare

HEMMAMATCHER, DAM
Division 2 Nordöstra Götaland:
2022-04-18 16:00

* 18/6, 13/8, 20/8 spelas på Torpavallen
i Hestra, övriga matcher på Bredstorp.

2022-05-06
2022-05-22
2022-06-18
2022-06-26
2022-08-13
2022-08-20
2022-09-03
2022-09-17
2022-10-01

19:00
15:00
15:00
15:00
13:00
15:00
13:00
13:00
16:00

Tranås FF/Torpa AIS - Hjulsbro IK
Tranås FF/Torpa AIS - FC Vetlanda
Tranås FF/Torpa AIS - Lindö FF
Tranås FF/Torpa AIS - Svärtinge SK *
Tranås FF/Torpa AIS - BK Kenty
Tranås FF/Torpa AIS - Rimforsa IF *
Tranås FF/Torpa AIS - Västerviks IF *
Tranås FF/Torpa AIS - Vimmerby IF
Tranås FF/Torpa AIS - Linköping BK Tinnis
Tranås FF/Torpa AIS - Eneby BK

Västra vägen 35 TRANÅS. Tel 0140-150 70
- Vitvaror
- Kök
- Småel
- Belysning
- Spabad

Falkgatan 2
573 33 Tranås
0140 173 00

Företagsutveckling – tillsammans.

BYGG & MÅLERI
VI HAR HELHETSLÖSNINGEN!

Ledande inom
industriella komponenter.
OEM International är en av Europas
ledande teknikhandelskoncerner inom
industriella komponenter och system.

ELTEKNIK - SECURITY - INDUSTRI & FASTIGHETSAUTOMATION - ENERGITJÄNSTER - OVK

Enskilda avlopp
Komplett sortiment
i robust betong

Levereras i Tranås av:

Slamavskiljare och Minireningsverk

Vi är verksamma på utvalda marknader i
norra, centrala och östra Centraleuropa
och koncernen omfattar 37
rörelsedrivande enheter i 15 länder.
Omsättningen 2021 uppgick till
3,8 miljarder SEK. Vårt huvudkontor
är placerat i Tranås.

Till dig som domare
Att vara domare innebär att vara en person som andra
har förväntningar på. Du förväntas vara seriös, opartisk,
passa tider, kunna spelreglerna med mera.

Agera förebyggande och skapa bra relationer till spelarna
i matchen du dömer. Visa att du alltid gör ditt bästa – då
blir reaktionerna och protesterna färre.

Det absolut viktigaste i domarrollen är att du är seriös
och visar passion och engagemang för uppdraget.
Matchen du dömer är förmodligen veckans höjdpunkt för
alla spelare och ledare och de förtjänar en domare som
tar uppdraget på allvar.

Gör jobbet i varje match och ta tag i matchen redan från
början. Blås direkt när du ser ojustheter och var tydlig
med dina tecken. Markera var inkasten ska kastas och
var frisparkarna ska slås och se till att spelet sätts igång
snabbt redan från början.

Hur är det att vara domare, Olle Edborg?
”Jag har dömt fotboll i TFF sedan sommaren 2019. Det som lockade mest var
både att tjäna extrapengar men också att få de erfarenheter och egenskaper
som utvecklas när man dömer fotboll.
Det handlar om att ibland våga ta tuffa beslut och att stå upp för vad som är rätt
och fel vilket jag anser är något mycket viktigt och bra att ha med sig i livet.
Att vara domare är helt fantastiskt. Man får ett helt annat perspektiv på spelet.
Det som motiverar mig mest är all positiv feedback man får av spelare, tränare
och åskådare mellan matcherna.
Det negativa är ifall man bemöts på ett dåligt sätt av spelare, publik och ibland
även tränare. Detta är tack och lov sällsynt med sker ibland och då får man
bemöta det på ett vuxet och moget sätt.
Domarutbildningen var otroligt givande och lärorik. Man fick tydliga instruktioner
och en bra förklaring gällande spelregler. Jag rekomenderar alla som vill lära
sig om att ta ansvar, om att leda och som vill tjäna bra med pengar att hoppa på
domarprogrammet, det är inget ni kommer ångra.”
Olle Edborg, barn- och ungdomsdomare

Utbilda dig till domare!
Barn- och ungdomsdomare

i utbildningen och du hör själv av dig till oss i klubben
om du är intresserad av denna.

Året då våra spelare fyller 14 år, får de en utbildning till
barn- och ungdomsdomare. Domarutbildningen kör vi
i TFF tillsammans med Sommens AIF. Efter genomförd
utbildning kan deltagaren döma ungdomsmatcher upp
till 12 år, 5 mot 5 och 7 mot 7. Domarutbildningen är
obligatorisk för våra medlemmar men man får sen själv
välja om man vill döma eller ej.

Efter genomförd utbildning blir du klassificerad som
distriktsdomare och kan döma som domare upp till
och med division 2 damer och division 6 herrar och som
assisterande domare upp till och med division 1 damer
och division 4 herrar.

Att vara föreningsdomare är kul, lärorikt och ansvarsfullt
och ger dessutom en extrainkomst.

Domarutbildning steg 1
Nästa steg, efter barn- och ungdomsdomare, är att
utbildas till domare i spelformen 11 mot 11. En instruktör
från Smålands Fotbollsförbund kommer till oss och håller

Detta är Svenska Fotbollsförbundets domarutbildning
steg 1, i en utbildningsstege med totalt 5 steg inom
svensk fotboll.

Vill du, eller någon du känner,
arbeta hos oss som domare?
Hör av dig till Patrik Blom på kansliet!

Vi älskar Tranås
Genom att erbjuda trivsamma hem
och tillhandahålla lokaler och fastigheter
såsom skolor, sportanläggningar
och idrottsarenor bidrar vi med
trygghet, engagemang och skapar en
plats där människor kan mötas.
Det känns bra i magen.

Rum för mer fotbollsliv

VARUHUSET FÖR
HELA FAMILJEN.
ÖPPET ALLA
DAGAR I VECKAN!
MÅN-FRE 10-19, LÖR 10-16 OCH SÖN 11-16
VÄSTRA JÄRNVÄGSGATAN 1, TRANÅS

Sellino AB

- En fastighetsägare i Tranås -

Vi är bra på två saker,
dina fötter & våra skor!
Vi hjälper TFFs spelare med inlägg
Lycka till 2022!

Följ oss på Instagram och Facebook

www.foten.se

#1 Noah Birgersson
Målvakt • 16 år

Årets herrlag 2022
Div 4 Småland, norra

Storgatan 9, Tranås • Tel. 0140-124 20 • www.innegm.se
Lagfoto och samtliga spelarfoton: Erik Hellquist

#2 Jacob Malm
Back • 27 år

ÖPPETTIDER
Må-To 11-22
Fre
11-22
Lö-Sö 12-22

Lunchpriser må-fr 11-15
Falkgatan 7, Tranås
Tel 0140-108 33
Välkomna!

#3 Elvis Fång
Back • 17 år

a are
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D golvlägg
073-314 31 24
#4 Tobias Åkesson
Mittfältare • 28 år

#5 Hugo Nyström
Back • 28 år

#9 Nils Svensson
Forward • 17 år
BUTIKENS ÖPPETTIDER:
MÅ-FRE 07-22 • LÖ-SÖ 08-22

Välkommen till
Kronans Apotek i Tranås

Vår onlinehandel är alltid öppen - välkommen!

#6 Adnan Skrijelj
Mittfältare • 19 år

#11 Theo Stensson
Back • 27 år

STORGATAN 36 TRANÅS • 0140-38 54 00
www.colorama.se

#7 Tinus Jonsson
Mittfältare • 26 år

#12 Hannes Kvist
Back • 16 år

Vi stödjer det
lokala föreningslivet
#8 Marcus Eriksson
Mittfältare • 30 år

#13 Axel Wigren
Mittfältare • 17 år

Storgatan 21, Tranås • 0140-126 21

#14 Ludvig Gustavsson
Mittfältare • 17 år

#18 David Ingesson
Forward • 22 år

Tel 0140-100 50
www.tranas-skinn.se

#15 Hannes Samuelsson
Forward • 21 år

#19 Hugo Wåhlberg
Mittfältare • 18 år
fribergsbegravningar.se

Begravningar . Bouppteckningar
Familjejuridik . Ring för tidsbokning

0140-535 75, 070-576 55 37
www.brehmersindustrilack.se
#16 Herman Lago
Mittfältare • 17 år

Tranås: 0140-121 50, Aneby: 0380-418 69
Ydre: 0381-601 45, Gränna: 0390-109 36

Genom service
och installation ger
vi fastigheter liv
0140-38 55 00

#17 Alex Virtamo
Mittfältare • 18 år

#21 Daniel Haglind
Målvakt • 29 år

#20 Isak Segerson
Forward • 23 år

#22 Emil Ljung
Mittfältare • 25 år

#25 Anton Kellner
Målvakt • 31 år
• PROJEKTLEDNING, - ADMINISTRATION och -EKONOMI
• DRIFTSÄKERHET och UNDERHÅLL
Tranås 0140-38 48 30

#23 Anton Segerson
Forward • 30 år

#26 Sherabbas Kasemi
Back • 21 år

HårWERNERS
hos Åsa logotype
Pantone gul 123 CVU

blå 29470
CVU
Vasagatan 6 Pantone
Tranås | 076-027
71

#24 Nosrat Habibi
Forward • 22 år

Patrik Blom
Tränare

BYGGSERVICE
Anders Linnér 073-337 46 63

FALLA SPELT- & BAGARBOD
Vi kommer till torget med bröd, bullar, kakor,
ostkaka. I säsong även egna inläggningar av
bland annat gurkor och rödbetor.

GÅRDSBAGERI MED SOMMARSERVERING
Öppet 14 juni-20 augusti: tisdag-lördag 11-15.
FIKA, LUNCH, OSTKAKA.

Annika & Sven-Olof Wahlström
070-627 12 07 • fallabagarbod@outlook.com • www.fallabagarbod.se

Vägbeskrivning: Tranås södra infart (Säbyvägen), följ vägvisning mot
Bordsjö i cirka 6 km, ta vänster mot Falla, åk ytterligare 1 km - framme!

Christian Hörlenius
Ass. tränare

VI HYR UT:
BYGGMASKINER - LIFTAR - STÄLLNINGAR
0140-141 35, www.wernersmaskin.se

Hampus Blom-Gotte
Lagledare

HEMMAMATCHER, HERR
Division 4 Småland, norra:
2022-04-22 19:00

2022-05-07
2022-05-20
2022-06-03
2022-06-09
2022-06-22
2022-06-27
2022-08-16
2022-08-20
2022-09-02
2022-09-23

Hannes Gustavsson
Lagledare

Mikael Lago
Tränare U-lag

13:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
13:00
19:30
19:00

Tranås FF - Malmbäcks IF
Tranås FF - Ölmstads IS
Tranås FF - Aneby SK
Tranås FF - Vimmerby IF
Tranås FF - Örserums IK
Tranås FF - Stensjöns IF
Tranås FF - Ekhagens IF
Tranås FF - Höreda GOIF
Tranås FF - Djursdala SK
Tranås FF - Tenhults IF
Tranås FF - Gullringens GOIF

Välkommen till.baks!
Vi jobbar för att din vardag ska bli enklare och
tryggare. Hos oss får du den stora byråns breda
kompetensutbud, med den lilla byråns personliga engagemang. Vi på baks & co kan ekonomi.
–Låt oss följa med på din resa till.baks till
framtiden!

Vi utför allt inom:
• Byggnationer • Takarbeten
070-548 23 25 • 070-682 65 90

#framtidsbyrån

revision

granskning
revision

redovisning
granskning

redovisning
rådgivning telefonsupport
rådgivning telefonsupport
baks 24.7

Adress
Tingsvägen 3

Webb
www.baks.se

E-post

Telefon
0140-770 200

baks 24.7 tranas@baks.se

Så här kan man stötta TFF
Som privatperson
BLI STÖDMEDLEM
Som stödmedlem blir du medlem i TFF. Du får fri entré
till samtliga herr- och dammatcher och vid varje matchtillfälle bjuder vi dig på en kopp kaffe eller thé.
Du kommer också att få inbjudan till informationsmöte
inför en seniormatch, då vi informerar om verksamheten
samt att tränaren berättar om matchen som vi ser tillsammans.
För att bli stödmedlem i Tranås Fotbollsförening betalar
du 500 kronor till bankgiro 604-9720 (glöm inte att
uppge ditt namn).
ENGAGERA DIG I FÖRENINGEN
Anmäl ditt intresse för att till exempel sälja lotter, stå i
kiosken, grilla korv med mera. Hör av dig till kansliet för
att anmäla dig samt för att få mer information.
CLUB INTERSPORT
Bli medlem i Club Intersport och få bonus på dina köp.
Koppla även en förening till ditt medlemskap så ger
Intersport tillbaka 3% till föreningslivet på allt du handlar
hos dem (utan att din egna bonus påverkas).

Bli medlem i
Club Intersport

Bli medlem
i Gräsroten

Bli medlem i
Sponsorhuset

GRÄSROTEN
Svenska Spels sponsringsalternativ Gräsroten innebär
att du, hos Svenska Spel, kan välja vilken förening som
du vill stötta. Det kostar inget att vara med och går ut på
att varje krona som du spelar för hos Svenska Spel Tur
och/eller Svenska Spel Sport & Casino ger 10 poäng till
din favoritförening. I oktober varje år räknas den totala
poängpotten i Gräsroten ihop. Ju fler poäng desto mer
får respektive förening av de 42 miljoner som delas ut.
SPONSORHUSET
Bli medlem hos Sponsorhuset så kan du tjäna pengar
själv samtidigt som du stödjer din förening, när du
handlar från över 600 välkända nätbutiker. Varje köp ger
pengar tillbaka till dig och din förening och det blir inte
dyrare att gå via Sponsorhuset.

Som företag
BLI SPONSOR
Det finns flera sätt att sponsra TFF som företag. Våra
största sponsorer hittar du i Start 11:an. Du som företagare kan även sponsra oss i till exempel Läktarstödet, bli
bollsponsor, genom annonser och reklamskyltar, sponsra
omklädningsrum med mera.
Vi kan även hjälpa er att anordna företagsaktiviteter.
På våra ytor och i våra lokaler kan ni träffas för allt från
interna fotbollsmatcher, brännboll till konferenser eller
bastukvällar.
Kontakta kansliet för mer information.

Årets förening i Tranås kommun 2020
”Tranås FF tilldelas årets förening för deras integrationsfrämjande åtgärder och insatser för ungdomar. Föreningen
har 700 spelare och 30 lag i seriespel. Föreningen arbetar
aktivt med att medlemmarna ska utvecklas och trivas i en
trygg miljö.
Nämnden konstaterar att föreningen genomför en värdefull
insats för föreningslivet i Tranås kommun, arbetar för
meningsfullhet, tillhörighet och delaktighet samt skapar
aktiviteter och sammanslutningar som verkar för flera av
de globala målen som jämställdhet, minskad ojämlikhet,
hälsa och välbefinnande samt inkluderande samhällen.”
		Kultur- och fritidsnämnden, Tranås Kommun

Årets ungdomsförening i Småland 2019
”Tranås FF bedriver fotbollsverksamhet med starkt fokus på ungdomsarbete och utveckling. I Tranås FF:s likabehandlingsplan har alla rätt att
trivas, känna sig trygga och utvecklas. Föreningen har fått ett uppsving
på ungdomslag i seriespel med 30 anmälda lag inför säsongen 2020.
I en tid när det är svårt att behålla våra ungdomar har Tranås FF bland
annat lyckats få ihop 30 stycken spelare i P05/04.
Under 2019 gjorde föreningen ett uppsving med att utbilda sina ledare
i alla ungdomslagen. I de minsta lagen är kravet att alla ledare ska gå
minst Tränarutbildning C och högre upp i åldrarna krävs att minst ett par
ledare har Tränarutbildning B. I Tranås FF är alla välkomna och föreningen har jobbat och jobbar flitigt med integration och särskilt ensamkommande flyktingbarn. Nyckelord i Tranås FF är respekt, lika värde och
personligt ansvar.”
						Smålands Fotbollsförbund

Foto: Joannis Brandt

Föreningen fyller 25 år!
År 1997 slogs fotbollsklubbarna Tranås BoIS och
Tranås AIF samman och Tranås Fotbollförening
bildades. Vi är idag Tranås största förening med över
700 spelare i åldrarna 5 år och uppåt, fördelade på
26 lag.
DET SKA VI FIRA!
Givetvis ska vi fira att föreningen i år fyller 25 år och
vi vill göra det tillsammans med dig! Jubileumsårets
första stora händelse blir lördagen den 21 maj, i
Bredstorp. Vi bjuder på en händelserik och rolig dag för
stora som små. Det kommer såklart att spelas fotboll
och det kommer att finnas en massa roliga aktiviteter.
Hoppa i hoppborgen, testa din skicklighet i fotboll,
njut av poolspel på våra olika planer, testa turen i halva
potten-lotteriet med mera. En riktig heldag helt enkelt
och självklart kan du köpa mat och fika på plats under
dagen.

Över 90 skäl att shoppa, fika och äta i Tranås
www.tranas.se/shopping

En av dagens höjdpunkter blir när våra seniorlag
möter TV-laget med Patrick Ekwall i spetsen. Till
denna match kan du redan nu boka din biljett med
hjälp av QR-koden uppe till höger.

VARMT VÄLKOMMEN!

MAJ

21

Vad är ditt första TFF-minne?
Föreningen har över 700 spelare
i åldrarna 5 år och uppåt som
spelar i något av våra 26 lag.

”Mitt första TFF-minne är när jag
var 8 år och F03 vann en cup i
Eksjö.”
Clara Fång Strand, damlaget

Clara Fång
Strand
2010 samt 2022
Foton: Erik Hellquist

” Mitt första TFF-minne måste vara
ute från Malinskog när man gick i
fotbollsskolan.
Man fick lägga straffar på tränarna
och den som gjorde mål fick en glass
vid nästa träning. Blev inte jättemånga
glassar kan jag meddela!”

Isak Segerson
Foton: Erik Hellquist

2022 samt 2009
Foton: Erik Hellquist

Isak Segerson, herrlaget

Tranås Fotbollförening
Sportvägen 1• 573 36 Tranås
tranasff@live.se • www.tranasff.se

Foto: Erik Hellquist

