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"Vi har två riktigt bra lag
och det roligaste är ju att
de är representerade både
på herr- och damsidan"
MAGNUS ZETTERLUND, LEDARE
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Kontakt - föreningen
Team ThorenGruppen SK
Post- och besöksadress:
Team ThorenGruppen SK och
Team TG FF
Järnvägsallén 24
903 28 Umeå

04
ADAM CHENNOUFI
Bolltrollaren som skrivit på ett fyra
år långt kontrakt med Team TG FF.

Telefon: 070-726 91 00
E-post: kansli@thorengruppen.se

Kontaktpersoner
Team ThorenGruppen SK/FF
Ordförande:
Lena Sandlin 070-400 74 30
Sportchef, Innebandy herrar:
Peter Sjöström, 070-514 35 59 och
Janne Lundkvist 070-396 85 95
Sportchef, Innebandy damer:
Niklas Ekblom, 070-668 04 81
Sportchef, fotboll herr:
André Ghanbari 073-674 24 67
Sportchef, fotboll dam:
Therese Kapstad 073-043 88 10

Huvudstyrelsen för
Team ThorenGruppen SK/FF
Ordförande: Lena Sandlin
Kassör: Erik Bern
Ledamöter:
Raja Thorén
Christian Robertsson
Magnus Zetterlund
Karina Lundqvist
Suppleant:
Håkan Juthberg

06
NYA UTMANINGAR FÖR
SPELARNA FRÅN UMEÅ FC
Fredrik Wennebro & Radoslaw Erlich
om sitt nya äventyr tillsammans.

10
ETT NYTT DREAMTEAM
André fick igenom sin drömvärvning och nu har han stöd från
Benjamin Kinnunen Nassiri.

Styrelsen för fotbollssektionen
Ordförande: Magnus Zetterlund
Vice ordförande: Håkan Juthberg
Ledamöter:
Peter Karlsson
Michael Söderström

Styrelsen för innebandysektionen
Ordförande: Erik Bern
Vice ordförande: Karina Lundquist
Ledamöter:
Torbjörn Hedin

14
FINSK INVASION I TTG!
Team TG förstärker med äkta finsk
SISU och tar in tre spelare från
andra sidan Bottenviken.

Joakim Ekblom

Kansli
Tomas Hugosson Wallgren 070-726 91 00
Adam Chennoufi 070-410 22 27
Emil Ericsson-Ahari 076-495 81 45
Jakob Arvidsson 070-306 51 50

17
THERESE & MONICA
Therese Kapstad letade med ljus
och lykta efter en assisterande
tränare. En hotellnatt senare hade
hon svaret.
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Under 2016 fick vi också möjligheten att

Genom MOD, KRAFT och
PASSION tog vi platsen som

välkomna ett damlag på fotbollssidan. Även

Umeås bästa fotbollslag

dessa gjorde en fantastiskt första säsong i

2016

föreningen, de var länge med i racet om serie-

Mod, kraft och passion
- aldrig har jag varit en

seger och avancemang, och till sist slutade de
på en fin andra plats.
Men nu är det 2017 och en ny säsong står

förening där just dessa tre
ord passar bättre.
Och jag tror att just det faktum att hela
föreningen andas och lever efter detta motto
är den största orsaken till att vi också har haft
Team ThorenGruppen är en
idrottsförening i Umeå.

fantastiska sportsliga framgångar under de

Föreningen har funnits sedan 2005

framåt. Ser vi på innebandyn (även om detta

och det har mestadels handlat
om innebandy. På senare år har

senaste åren, och vi fortsätter hela tiden sträva

för dörren då vi hoppas kunna ta ytterligare
steg framåt både sportsligt och organisatoriskt
för att nå nästa mål på resan. Förutom allt det
sportsliga så har vi startat upp ett ordentligt
utvecklingsarbete i föreningen där vi helt enkelt
bestämt oss för vart vi vill nå – vi vill bli Umeås
viktigaste förening!
Det kan vid en första anblick låta lite konstigt,

är en fotbollstidning) så lyckades damerna
denna säsong som nykomlingar i sin serie gå

men den vision vi har och kommer att prata om

succéartad fotbollssatsning.

hela vägen till SSL-kval där man förlorande på

innebär just det. Vi vill arbeta med integration,

I dagsläget finns det tre innebandy-

straffläggning. På herrsidan så höll man sig

inte bara av nyanlända utan även av andra

lag och två fotbollslag under Team

kvar i SSL som nykomlingar även om ”exper-

samhällsgrupper – och för att lyckas med det är

ThorenGruppens vingar.

terna” var ganska eniga om att SSL-sejouren

våra hallbyggen av yttersta vikt.

Innebandyns herrlag återfinns i

skulle bli ettårig.

föreningen expanderat rejält med en

finrummet i SSL och damlaget i
Allsvenskan – landets näst högsta
serie. Dessutom finns sarmarbetslaget Umeå City IBK i Allsvenskan på
herrsidan.
Inom fotbollen spelar Team TG:s
herrlag i division I. Ifjol slutade det
med en magisk femteplats som
nykomlingar. Vi har även ett damlag
i division I som satsar mot Elitettan.
Förra säsongen föll de på målsnöret
efter en hård toppstrid.
Team ThorenGruppen är en förening

I fotbollen har vi ju också haft rejäla sportsliga framgångar under de senaste åren.
Och jag är helt övertygad om att just dessa
ord, MOD, KRAFT och PASSION är nyckeln, och
att dessa ord följer oss från spelare, via ledare
Hösten 2016, när domaren sent på eftermiddagen den 6 november blåste av den snöiga
avslutningsmatchen för våra herrar i Division
1 hade vi fått det svart på vitt. Vårt herrlag i
herrarnas Div-1 fotboll hade lyckats med att inta

bra förutsättningar till spelarna att

platsen som Umeås bästa lag på herrsidan i

planen.
Alla lag genomsyras också av ett
konstruktivt tänk där vi alltid strävar
att bjuda vår publik på det lilla extra.
Det ska vara underhållande att se
våra representationslag spela!
Framgången har varit stor för
samtliga lag de senaste åren och
vi ser med spänning fram emot vad
framtiden har att erbjuda.

damsidan. På herrsidan så har vi ju också
ett lag i Division IV. Ett lag som gör lite av en
nystart i år med en tydlig sportslig koppling till
representationslaget.
Nu fortsätter även arbetet bakom kulisser-

upp till styrelse i allt vi tar oss för.

som strävar framåt och som vill skapa
utvecklas både på- och utanför

Vi har två riktigt bra lag, och det roligaste är
ju att de är representerade både på herr- och

fotbollen. Vi hade genom ett otroligt arbete av
Andre Ghanbari och hans mannar vid rodret

na, med bland annat en ny fotbollssektion
som håller på att bemannas. Arbetet kring
organisationen är just nu både intensivt och
målsättningen är tydlig, vi ska bygga upp en organisation som (minst) håller Superettan-klass,
och vi har många intressanta personer som
kommer att bidra. Precis som på planen så vill
vi ha en organisation som håller att växa i.
Men även om vi kommit en bra bit på vägen

inte bara lyckats bli bäst i Umeå, utan vi slutade
också på en femteplats i Division 1 Norra, och

så vill vi ändå ta tillfället att bjuda in Dig.

vi lyckades med detta genom att arbeta med
en bas av lokala spelare. En otrolig prestation
av spelarna och teamet kring dem, men även
av de funktionärer och samarbetspartners vi
hade.
Vi kom till division 1 med en organisation som
hade erfarenhet av ett år i Division 2.

Ju fler vi blir i arbetet runtomkring desto
bättre produkt kommer vi att kunna visa upp.
Med detta sagt så skulle jag ändå vilja gå
ut brett i den här krönikan och be er, alla som
känner att ni vill vara med på resan med Umeås
viktigaste förening, ta kontakt med oss för ni är
varmt välkomna.

Men det goda arbetet gjordes möjligt tack
vare den erfarenhet kring elitverksamhet som
redan fanns inom föreningen.

VI SÖKER FLER!

Vill du bli funktionär?
ATT ENGAGERA SIG I EN
IDROTTSFÖRENING GÖR SÅ
OTROLIGT MYCKET NYTTA!

Oavsett vilket Din drivkraft är och oavsett
vilka Dina förutsättningar är för att hjälpa till
i föreningen så finns det en plats för DIG.

Dels för föreningen men framförallt för DIG
som person.

Här är exempel på områden som Du kan
arbeta med i vår förening:

Alla som bidrar med sitt arbete och sina
kunskaper till Team TG FF har sina egna
orsaker till att vara med. För någon handlar
det om den sociala samvaron, en plats där
Du betyder något och är med i en gemenskap.

• Sälja fika i kiosken

För någon annan handlar det arr vara nära
den idrott Du älskar. För ytterligare någon
annan handlar det om lära känna nya människor och utöka sitt nätverk för att hitta det
där nya jobbet som Du drömmer om.

funktionärerna på matcherna eller kontakta
kansliet:
Telefon: 0707269100
eller mail:
kansli@thorengruppen.se

• Ta emot publik på matcherna
• Sätta upp reklamskyltar
• Utveckla föreningen
• Arbeta med sponsorer
Det finns många fler saker att göra och varje
ny hjälpande hand är varmt välkommen. / Erik
Om du har några frågor eller är intresserad
av att hjälpa till, ta kontakt med någon av

Bern
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Adam
Chennoufi
" DET ÄR DEN STÖRSTA LÄRDOMEN
JAG TAR MED MIG IN I DETTA. HELT

ENKELT HUR MAN TAR POÄNG, HUR

MAN FÖR MATCHER, VAD MAN GÖR VID
LEDNING I SLUTET AV EN MATCH."

Det tisslades och tasslades om att bolltrollaren Adam
Chennoufi var på väg hem till Umeå. De flesta trodde
nog att han skulle välja Umeå FC. Istället skrev han på
för fyra (!) år i Team TG FF.

D

kom det in bra värvningar också,

En annan nyckel som Chennoufi

både inför säsongen och under

tar med sig från proffslivet är kon-

säsongen. På den vägen har vi

sten att stänga en match eller hitta

fortsatt med ett bra transferfönster,

en ny väg att vinna den.

så jag hoppas att vi tar vid där laget
slutade ifjol – som ett av seriens

- Det är den största lärdomen jag

et är något

har vunnit serier, men även åkt ur

riktigt stort på

serier. Jag vet hur det kan svänga i

gång i ”Thoren”

fotboll och jag hoppas kunna bidra

och jag vill vara

mycket på den mentala biten. Jag

som man märker att Chennoufi har

i slutet av en match. Ofta kan jag

en del av det,

vet vad som krävs för att vara ett

”i sig”. Det glöder i ögonen när han

tycka att mycket av det ansvaret

säger han.

topplag, konstaterar han.

börjar prata om framtiden.

läggs på tränaren, men enligt mig är

De senaste åren har Gimonäs-so-

På planen är han tilltänkt som en

bästa lag, säger han.
Just att sikta mot toppen är något

- Umeå som fotbollsstad är värda

nen Adam Chennoufi lirat i GIF

nummer tia som ska operera i ytorna

mer än det som varit de senaste

Sundsvall, Dubai CSC och IFK Värna-

strax bakom anfallarna.

åren. Det har skrikits efter elitfotboll

mo. Nu väntar ett nytt, spännande
kapitel i fotbollskarriären. Inför denna
säsong signade Adam Chennoufi på
ett fyraårsavtal med Team TG.
- Jag har följt laget sedan det

- Det är där jag ska vara och det är
så jag har diskuterat med Ghanbari.
Jag ser verkligen fram emot att ha
honom som tränare. Jag är bara 28
år och har definitivt saker kvar att ut-

i flera år. I ”Thoren” hittade jag en
klubb som stämmer överens med
min vision av hur man når framgångar. Jag är helt klart här för att hjälpa

tar med mig in i detta. Helt enkelt
hur man tar poäng, hur man för
matcher, vad man gör vid ledning

upp till spelarna på planen många
gånger att få till en vinnarmentalitet
och anpassa sitt spel efter olika
situationer i matchen. När det gäller
detta hoppas jag bidra en hel del,
säger han.
Förväntningarna på Adam Chen-

laget mot toppen, sedan får det som

noufi den här säsongen är naturligt-

sagt ta den tid det tar, säger han

vis stora med tanke vilket CV han

och fortsätter:

ansluter med. Men själv känner han

skapades och alltid haft mycket pola-

veckla. Det häftiga var att jag hade

re där. Jag har blivit imponerad av

en tydlig bild av vad jag vill utveckla,

drivet och det nya tänket som finns

och André pekade på samma saker

i föreningen. Vi är igång med en

i våra inledande samtal. Det gör ju

i division I tills vi verkligen är redo

långsiktig satsning och jag vill vara

att jag får ett stort förtroende för

för Superettan. Men Ghanbari har ju

jag kan och vet redan nu att det inte

en del av den. Det kan hända att det

honom, säger Chennoufi.

haft en enorm effekt på de spelare

kommer att finnas någon match där

han tränat och deras utveckling, så

jag kommer vara nervös eller rädd

jag blir inte förvånad om det går fort

att göra fel. Jag kommer vara en

heller. Han kommer med nya synsätt

spelare som alltid vill ha boll, alltid

och nya idéer till spelare som i alla år

vara delaktig. Jag vill visa vägen

fått höra samma sak – och effekten

på planen och ibland kanske man

blir tydlig, han har ”väckt liv” i många

måste våga tunnla någon för att

som inte fått ut något i andra

visa att det är ingen fara, säger han.

går fortare än fyra år att nå våra mål
men jag vill vara med och bidra hela
vägen, säger Chennoufi.
Bolltrollaren från ”Gimo” har hunnit
bli 28 år nu och han tar med sig
mycket erfarenheter in i Ghanbaris
lagbygge.
- Jag har varit i många situationer
både som spelare och som lag. Jag

Laget kom som bekant på en
smått sensationell femteplats ifjol.
Många förvånades över det, men
Chennoufi tycker inte att det var så
anmärkningsvärt egentligen.
- Det var absolut fantastiskt bra
gjort. Men jag har spelat med många
av spelarena och vet vad de går för.
De håller helt klart i division I. Sedan

- Jag ser hellre att vi klättrar sakta

klubbar, säger han.

ingen press.
- Jag känner mig trygg med det
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ADAM CHENNOUFI
ålder: 28
position: mittfältare
säsonger i TTG: första
tidigare klubbar: Gimonäs CK,
Gimonäs UIF, Mariehems SK,
IFK Holmsund, Ersboda SK, Umeå FC,
GIF Sundsvall, Dubai CSC, IFK Värnamo
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MOT NYA

UTMANINGAR
FREDRIK WENNEBRO & RADOSLAW ERLICH
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"TIDEN I UFC BLEV MYCKET UPP

21

OCH NER BÅDE FÖR EGEN DEL
OCH FÖR LAGET. MEN JAG HAR

RADOSLAW ERLICH

ABSOLUT INGA HARD FEELINGS.

ålder: 30

SJÄLVKLART HOPPAS JAG HITTA

position: forward
säsonger i TTG: första
tidigare klubbar: Stilon Gorzow (PL),
Robertsfors IK,Skellefteå FF,Umeå FC

TILLBAKA TILL DEN FORM JAG
HADE I SUPERETTAN, OCH DET ÄR
JU DIT KLUBBEN VILL OCKSÅ SÅ
DET PASSAR BRA, SÄGER HAN. NU
HOPPAS JAG PÅ EN NYTÄNDNING"
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FREDRIK WENNEBRO

– FREDRIK WENNEBRO

ålder: 25
position: mittfältare

Fredrik Wennebro har de senaste åren varit en av
Umeå FC:s största profiler. Men inför den här säsongen
ville han testa något nytt. Valet föll på lokalrivalen
Team TG FF.

J

säsonger i TTG: första
tidigare klubbar: IFK Umeå,
IFK Holmsund och Umeå FC

ag är väldigt

Nu hoppas jag på en nytändning,

är redan avklarat (vinst till Team TG

gick det fort. Jag trivdes kanonbra

taggad och det

säger han.

med 1-0) och där small det rejält i

redan från första träningen och jag

närkamperna även fast det bara

är glad över att ha kommit till ”Tho-

var en träningsmatch. Och läktarna

ren”, säger han.

känns kul med en
nytändning, säger
Wennebro.
Fredrik Wennebro
är ett väl bekant

namn för Umeås fotbollspublik. Sedan 2008 har den avige mittfältaren
spelat för Umeå FC där gjort närmare
150 seriematcher. Därför var det
många som höjde på ögonbrynen
när Wennebro skrev på för Team TG.
- Det är klart att det var lite jobbigt
att lämna UFC efter åtta år, men jag
kände att det var bäst för min egen
utveckling med ett miljöombyte och
att testa något nytt. Nu är jag riktigt
taggad på det här, säger han.
De fotbollskunniga i staden minns
att Wennebro var fantastiskt bra
senaste gången Umeå FC var i
Superettan. Åren efter det har gått
upp och ner, där en del skadebekymmer satt käppar i hjulen.
Nu hoppas 25-åringen hitta
tillbaka till sitt gamla jag i den nya
tröjan.
- Tiden i UFC blev mycket upp
och ner både för egen del och för
laget. Men jag har absolut inga hard
feelings. Självklart hoppas jag hitta
tillbaka till den form jag hade i Superettan, och det är ju dit klubben vill
också så det passar bra, säger han.

Många och långa samtal med TG:s
tränare och sportchef André Ghanbari låg också till grund för klubbytet.
- Vi pratade mycket och han
visade en stor tro på mig. Vi har
samma uppfattning om hur jag ska
spela fotboll vilket känns kul, säger
han och fortsätter:
- Jag hoppas och tror att jag kan
bidra till den spelidé vi har, att vi får
ett ännu bättre spel och mer ”possession”. Sedan har jag ju mycket
rutin från den här nivån och även ett
år i Superettan, säger han.
Ghanbari är inne på samma spår
och är minst sagt lyrisk över att ha
lyckats knyta till sig Fredrik Wennebro inför denna säsong.
- Fredrik har varit en av regionens
skickligaste mittfältare i flera år.
Men han har samtidigt sina bästa
fotbollsår framför sig. Han passar
perfekt in i vår värvningsprofil då
det är en Umeå-kille med erfarenhet
från högre nivåer. Att han signat för
två år hos oss visar också att tror
hårt på den satsning vi gör, säger
Ghanbari.
Just Wennebros övergång är
en faktorerna som gjort att temperaturen i fotbolls-Umeå stigit till
högre gradantal än på flera år. Det
första derbyt mellan TTG och UFC

var mer fyllda än på flera år under
försäsongen.
- Självklart är det mycket prestige i
att bli bäst i staden, och det märktes
då vi möttes att det var mycket
mer känslor än det brukar vara i
en träningsmatch. Det kommer bli
riktigt kul och det känns bara bra om
fotbollsintresset i Umeå väcks till liv
igen, säger Wennebro.
Bara veckan efter Wennebros
signering blev det även klart att
Radoslaw ”Radek” Erlich gick samma väg. De båda är goda vänner
utanför planen och nu följs duon
alltså åt från UFC till TTG. Radek kom
till Sverige från Polen för ett par år
sedan och han har hunnit representera Robertsfors, Skellefteå FF och
nu senast alltså Umeå FC.
- Mitt kontrakt med Umeå FC gick
ut och då ville de vänta med besked
om min framtid. Jag förstod aldrig
riktigt varför eftersom jag redan
hade spelat två år där. Jag ville inte
vara något andrahandsalternativ för
UFC, för det är ju faktiskt inte Real
Madrid vi talar om, säger Radek och
fortsätter:
- I samma veva blev jag kontaktad
av André (Ghanbari) och efter det

Erlich är inne på samma spår
som Wennebro när det kommer till
rivaliteten med just Umeå FC.
- Det är klart att det är speciellt.
När vi möttes på försäsongen så
var det två riktigt taggade lag. Det
handlar inte bara om tre poäng, det
handlar om att vara bäst i staden
och sådana saker som att välja
träningstider först, säger han.
Men i slutändan är det bara två
derbyn som ska spelas i serien
och det är bara en liten del av den
slutgiltiga tabellplaceringen, vilket
Erlich är fullt medveten om.
- Självklart är det så och jag
hoppas att publiken sluter upp även
om det inte är derby. Det känns som
vi har någonting stort på gång och
jag tror vi kommer bevisa det när
säsongen drar igång, säger han.
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VI FIRAR 20 ÅR:

Fönsterbyte i
världsklass
I år fyller vi 20 år, och det är med stolthet vi titulerar
oss Sveriges ledande fönsterbytare. Mockfjärds ger dig
alltid ett tryggt och smidigt fönsterbyte med både fönster
och montage i världsklass.

KONTAKTA OSS

FÖR AKTUELL

KAMPANJ!

Läs mer på www.mockfjards.se

BOKA ETT KOSTNADSFRITT HEMBESÖK AV EN FÖNSTERMÄSTARE

020-43 00 00

www.mockfjards.se
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TTG:S NYA DREAMTEAM

BENJI

André Ghanbari blev ifjol nominerad till årets tränare efter
att ha fört laget till en stark femteplats. Men det fanns ett
tydligt problem – han var ensam. I Benjamin Kinnunen Nassiri
har han nu fått in en perfekt sidekick. – Det är min drömvärvning och mitt förstaval, säger André Ghanbari.

B

och jag trivs oerhört bra med André

att vara

Kinnunen Nassiri

och allt runtomkring. Det märks

ensam. Allt

har trots sin ringa

verkligen att detta är en fräsch

blir lättare

ålder på 28 år varit

förening och man känner tydligt

som duo. Jag vill

tränare i flera år. På

av framåtandan som finns, säger

vara ett bollplank

grund av hjärtpro-

Kinnunen Nassiri.

och komma med idéer.

blem fick han lägga

ner spelarkarriären och sedan dess
har han varit verksam i Umeå FC:s
akademiverksamhet.
- Jag har egentligen hållit på med
fotboll och ledarskap i snart
tio år. Det började med att
jag höll i träningar
inom GUIF när
jag var 19-20 år.
När spelarkarriären
grusades ville jag ändå
vara kvar inom fotbollen
och då är tränarrollen
perfekt, säger ”Benji”.
Han har sedan flera
år tillbaka varit en vän
till André Ghanbari och
de har pratat fotboll i
otaliga timmar genom åren.
Nu får de jobba med varandra
för första gången.
- Det känns väldigt kul att
komma till Team TG FF.
Det är ett riktigt
ambitiöst gäng
spelare

&

enjamin ”Benji”

Som assisterande tränare hoppas
han få bidra med mycket till verksamheten.
- Jag vet själv
hur det kan
vara

Tillsammans ska vi jobba hårt för att
nå våra mål, säger Kinnunen Nassiri
och får medhåll av Ghanbari:

- ”Benji” är absolut ingen ja-sägare
utan han är med och utmanar mina
tankar hela tiden och kommer med
viktiga inputs. Han har en naturlig

endast ett moment kunde tränas åt
gången.

- Så är det. Nu har vi kunnat dela

upp träningen och allt blir mer effektivt. Vi hinner se alla på ett annat

sätt och kan träna på olika moment
samtidigt. Jag har också för första

"HAN VAR MIN DRÖMVÄRVNING SÅ DET

KÄNNS FANTASTISKT BRA ATT HAN ÄR

HÄR. ”BENJI” HAR VÄLDIGT BRA VÄRDERINGAR OCH HAN HAR HELT KLART EN
NATURBEGÅVNING FÖR LEDARSKAP. "
fallenhet för ledarskap och sprider
trygghet runt sig. Att vi är två
personer bakom besluten numera
gör också att jag blir mer beslutsam i
min tränarroll, säger Ghanbari.
Att vara två skapar också
helt andra möjligheter på
träning. Under fjolåret
blev Ghanbari
ofta ”låst” då

gången på sju år släppt
en träning helt och hållet till en assisterande
tränare, och det känns
fantastiskt bra att
kunna göra det,
säger Ghanbari.
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fantastiskt bra att han är här.

se ett lag i förvandling. Premiären

”Benji” har väldigt bra värderingar

(0-4) visade knappast upp ett

och han har helt klart en naturbe-

division I-mässigt spel – men under

gåvning för ledarskap. Det gör att

avslutningen på säsongen var

han sprider en trygghet runt sig som

laget riktigt stabilt. Faktum är att på

får alla i gruppen att må bra. Som

andra halvan av säsongen var det

tränarkollega uppskattar jag också

bara två lag som visade upp bättre

att han hela tiden utmanar mig med

formkurvor. Till detta lagbygge har

nya idéer och tankar.

det kommit in intressanta nyförvärv
och nu ser den nya tränarduon fram
emot en fortsatt utveckling.
- Min förhoppning och förväntning är absolut att vi ska fortsätta
utvecklas både som individer och
taktiskt. Det finns en bra
grund kvar från ifjol
som vi definitivt
ska bygga vidare
på. Nu vill vi ta
allt till en nivå
som är högre
än division I. Vi
vill spela och
träna på en
Superetta-nivå för att
vara redo inför
framtiden, säger
Ghanbari.
André Ghanbari om Benjamin
Kinnunen Nassiri:
- Han var min
drömvärvning så
det känns

Benjamin Kinnunen Nassiri om
André Ghanbari:
- Fotbollsmässigt är André fruktansvärt bra på identifiera olika skeenden i en match och se mönster
utifrån det. Han kan se detaljer
som blir helt avgörande.
I ledarskapsbiten är
han en otroligt
sympatisk ledare
som är omtyckt
– jag har inte
hört någon
spelare tycka
illa om honom.
Han får alla
att känna
sig trygga,
välkomnade
och sedda.



Spelschema
Team Thorengruppen
fotboll Div 1 2017
Mån 17 apr

15:00 Nyköpings BIS – Team TG FF

Lör 22 apr

15:00 Team TG FF – Västerås SK FK

Lör 29 apr

14:00 Sandvikens IF – Team TG FF

Sön 7 maj

15:00 Team TG FF – Enskede IK

Mån 15 maj 19:00 Umeå FC – Team TG FF
Sön 21 maj

15:00 Team TG FF – Carlstad United BK

Sön 28 maj 16:00 Arameisk-Syrianska IF – Team TG FF
Sön 4 jun

15:00 Team TG FF – Sollentuna FF

Sön 11 jun

16:00 Assyriska FF – Team TG FF

Sön 18 jun

16:00 Akropolis IF – Team TG FF

Sön 25 jun

15:00 Team TG FF – Vasalunds IF

Sön 2 jul

16:00 IFK Luleå – Team TG FF

Sön 9 jul

14:00 Team TG FF – IK Brage

Sön 16 jul

14:00 IK Brage – Team TG FF

Sön 20 aug 16:45 Team TG FF – Nyköpings BIS
Sön 27 aug 16:00 Enskede IK – Team TG FF
Fre 1 sep

19:00 Team TG FF – Umeå FC

Sön 10 sep

14:00 Carlstad United BK – Team TG FF

Sön 17 sep

16:00 Team TG FF – Assyriska FF

Lör 23 sep

14:00 Team TG FF – Sandvikens IF

Sön 1 okt

16:00 Vasalunds IF – Team TG FF

Sön 8 okt

15:30 Team TG FF – Arameisk-Syrianska IF

Sön 15 okt

16:00 Sollentuna FF – Team TG FF

Sön 22 okt

14:00 Team TG FF – Akropolis IF

Sön 29 okt

16:00 Västerås SK FK – Team TG FF

Lör 4 nov

14:00 Team TG FF – IFK Luleå

ANDRÈ

11
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#33 JONATAN JONSSON

CAP CORNER

Att förbereda sig inför en säsong i en ny serie efter en
serieseger brukar sällan vara något problem. Oftast
brukar man vilja starta upp försäsongen direkt efter
domarens sista vissling eftersom man avslutat säsongen på bästa möjliga sätt och med en fantastisk känsla
och glädje i truppen.
Det var min känsla inför förra säsongen och jag var väldigt inspirerad att

så ville man köra igång igen.
Ständig utveckling är någonting

ta på sig division 1-kostymen igen.

som genomsyrar vårt lag. Detta är till

Jag tror även stora delar av övriga i
truppen var precis som jag ännu mer
inspirerad att starta igång träningen
inför årets säsong. Jag vet att det kan
låta lite konstigt, men efter den avslutning som vi hade på hösten med
att vara seriens tredje bästa lag under
andra halvan ligger mycket till grund
till denna känsla. Att vi
som nykomlingar

stor del tack vare vår tränare André
Ghanbari som inte nöjer sig med att
någonting är bra, utan allting kan
fortfarande tas till en ytterligare nivå.
Inför denna säsongen känner jag att
just utveckling är någonting som har
skett sedan förra året. Ser man det
som påverkar vår insats på plan har
vi fått in väldigt skickliga spelare med
avgörande spetskvalitéer. Vi har tagit

slutade femma
och även lyckades
bli stans bästa
lag förgyllde den
känslan ytterligare. Detta gjorde
att så fort man
lämnade en snötäckt
plan på Umeå
Energi
Arena

stora steg i vårt tempo på planen och
ökat intensiteten både med och utan
boll. Att Benjamin Kinnunen Nassiri
kommer in som assisterande tränare
gör att vi kan effektivisera träningarna
ytterligare och bryta ner på detaljnivå
på ett helt annat sätt än vad som varit
möjligt tidigare.
Att fotbollen i stan känns hetare nu än
på många år råder det ingen tvekan
om. Båda lagen vill vara bäst i stan
och båda lagen har som ambition att
ta steget upp till fotbollens lite finare
rum inom kort. Vi driver varandra till
utveckling och hoppas att många av
er som läser detta vill vara med på
just vår resa. Vi kommer göra allt
vi kan för att spela med ett stort
hjärta och en attraktiv fotboll, hoppas ni är där för att stötta och heja. Vi
ses under 2017!
/ Cap #33
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Bakre ledet: Markus Forsmark, Andreas Ljung, Malin Skoog, Fystränare, Viktor Björk, Benjamin Zakrisson, Patrik Broman, Fredrik Wennebro, Mats Zingmark, Materialförvaltare, Radek
Erlich, Erik Olofsson.

Mittenledet: Joel Sihlberg, Axel Jönsson, Sjukgymnast, Emil Nilsson, Målvaktstränare, Jonathan Lundbäck, Jonathan Wiberg, Mathias Åkerlund, Joakim Sandström, Materialförvaltare,
Mark McNeil, Lagledare, Linus Marklund.

Sittande: Timothy McNeil, Rabii Hamdan, Ahmed Al-Fadli, Andre Ghanbari, Huvudtränare, Jonathan Jonsson, Hampus Wallgren, Benjamin Kinnunen Nassiri, Assisterande tränare,
Jonathan Renman, Adam Chennoufi, Emil Eliasson.

Frånvarande: Seif Kadhim, Robin Åberg, Tobias Göransson.



FOTBOLL – DAMER



Bakre ledet: Tilde Filén nr 6, Parva Zarassi nr 18, Linda Nieminen nr 28, Frida Strandberg nr 21, Eva Fors nr 19, Karolina Rosendahl nr 23, Rebecca Dahl nr 25.

Mitten ledet: Göran Perjus - Materialförvaltare, Freja Lähteenmäki nr 4, Johanna Ekenberg nr 11, Tilde Wikström nr 22, Ida Blixt nr 7, Therese Kapstad - Huvudtränare
Sittande: Felicia Österlund nr 16, Hanna Kohl nr 1, Julia Wänglund nr 2, Linnea Tiensuu nr 12, Elin Abrahamsson nr14, Monica Svonni - Ass.tränare, Jessica Ahlm nr 9

13

14

KICK OFF – Hela denna bilaga är en annons från Team Thorengruppen



28

LINDA NIEMINEN
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FREJA LÄHTEENMÄKI

25

REBECCA DAHL

ålder: 22

ålder: 19

ålder: 19

position: mittback/ytterback

position: mittback

position: innermittfältare

tidigare klubbar: FC Kuusysi (Lahtis),
FC Honka (Esbo) och HJK (Helsingfors)

tidigare klubbar: FC Honka,
Vasa IFK, MSK

tidigare klubbar: Ik myran, Kpv,
Gbk (alla i Finland)

bästa egenskap på planen:
ger aldrig upp och har en bra spelöga

bästa egenskap på planen:
snackar mycket och styr spelet

bästa egenskap på planen:
lugn och bollsäker

det här kan jag utveckla:
snabbheten

det här kan jag utveckla:
snabbheten

det här kan jag utveckla:
snabbhet, försvar

KAN TRE VINNARSKALLAR FRÅN ANDRA
SIDAN BOTTENVIKEN HJÄLPA TEAM
THORENGRUPPEN ATT NÅ SITT MÅL?

EN FINSK "MAFFIA" MED LEGENDARISK SISU
FÖRSTÄRKER LAGET OCH HOPPAS NÅ EN NY
NIVÅ TILLSAMMANS.
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Den blott andra upplagan av Team TG
FF:s damlag har en speciell krydda: en
Finsk trio. Tillsammans ska de hjälpa
till att lyfta klubben till toppen.
- Vi har en bra stämning och en klar
målsättning så känslan är på topp
inför säsongen, säger Linda Nieminen.

L

inda Nieminen,
Freja Lähhteenmäki
och Rebecca Dahl
har alla tre tagit
steget över Kvarken för att studera
och spela fotboll i

Umeå. Och hittills är alla i trion smått
lyriska över flytten.
- Umeå är en jättefin stad med
härligt folk så jag trivs riktigt bra. Min
första tid i Team TG har också varit
riktigt bra, vi har ett satsande lag
med bra träningsmöjligheter, säger
Läghteenmäki och får medhåll av
Dahl:
- Jag är väldigt glad över min första tid i Umeå och det var verkligen
enkelt att komma in i det nya laget,
jag känner mig varmt välkommen,
säger hon.

- Vi är som en liten ”finsk mafia”
och det känns bra att några förstår
vissa ord som bara vi använder,
skrattar Nieminen.
De har också blivit väl införstådda
med att denna klubb satsar framåt
och uppåt i seriesystemen. Trion är
imponerade över hur pass seriöst
och professionellt allt har varit.
- Vi får verkligen bra förutsättningar att lyckas och har två bra och
ambitiösa tränare. Sedan är det lyx
att inte behöva tvätta matchkläderna själv och att kaffet alltid är klart
när vi kommer till träning. Göran
Perjus ska hyllas för detta, säger
Nieminen
Förra säsongen slutade laget tvåa
och nu har ett antal tongivande
spelare försvunnit. Men mycket
ny energi har också tillförts och

"VI ÄR DEFINITIVT HÄR FÖR ATT HJÄLPA
LAGET TILL NÄSTA NIVÅ OCH JAG TROR
OCH HOPPAS ATT VARENDA SPELARE,
INTE BARA VI TRE, KÄNNER ATT DEN

SKA SPELA EN VIKTIG ROLL FÖR OSS. "
Men de är ju inte bara här i Umeå
för att trivas bra. Alla tre sitter inne
på stora vinnarskallar och när bollen
väl är igång är det bara vinster som
gäller.
- Vi sitter helt klart inne på den
legendariska finska sisun, skrattar
Nieminen, och fortsätter:
- Vi är definitivt här för att hjälpa
laget till nästa nivå och jag tror och
hoppas att varenda spelare, inte
bara vi tre, känner att den ska spela
en viktig roll för oss. Nyckeln blir att
vi kommer samman som lag, att vi
kan ha en positiv attityd och att vi
litar på varandra på planen, säger
hon.
En anledning till att de har kunnat
anpassa sig så fort i laget är hjälpen
av varandra.
- Det är helt klart en trygghet att
ha fler finska tjejer i laget, men det
var framförallt i början. Spelarna
har tagit emot oss väldigt bra så
nu spelar det egentligen ingen roll
längre, säger Dahl.

förhoppningen är helt klart att även
detta år sluta i tabellens absoluta
toppskikt.
- Vi har tränat på riktigt bra under
vintern och försäsongen så rent
fysiskt borde vi vara förberedda. Jag
tror snarare det blir viktigt med det
mentala, att vi är jämna sett över
hela säsongen. Jag ser verkligen
fram emot utmaningarna vi har
framför oss, säger Läähtenmäki.
- Det ska bli väldigt spännande att se hur serien är
och att möta allting
som är nytt. Att vi
förväntas tillhöra toppen känns bara väldigt
roligt och jag hoppas
vi når upp till förväntningarna. Likt Freja
tror jag att nyckeln
blir att hitta en hög
lägstanivå och att
spela på en hög nivå
oavsett motstånd
– då kan det här bli
en riktigt rolig säsong,
säger Dahl.



Spelschema
Team Thorengruppen
damer div 1 2017
Mariehem SK – Team TG FF

Sön 23 apr

15:00

Lör 29 apr

14:00 Team TG FF – Sunnanå SK

Lör 6 maj

14:00 IFK Timrå – Team TG FF

Lör 13 maj

14:00 Team TG FF - Alviks IK

Lör 20 maj

16:00 Team TG FF – Umedalens IF

Tor 25 maj

14:00 AFC Luleå – Team TG FF

Sön 28 maj 12:30 Team TG FF – Notvikens IK
Lör 3 jun

15:00 Morön BK – Team TG FF

Sön 11 jun

13:00 Team TG FF – Själevads IK

Sön 18 jun

14:00 Storfors AIK – Team TG FF

Sön 25 jun

18:00 Team TG FF – IFK Östersund

Tor 29 jun

19:00 Sunnanå SK – Team TG FF

Tis 1 aug

19:30 Team TG FF – Mariehem SK

Lör 5 aug

15:00 Team TG FF – IFK Timrå

Lör 12 aug

14:00 Alviks IK – Team TG FF

Sön 20 aug 18:00 Umedalens IF – Team TG FF
Lör 26 aug

15:00 Team TG FF – AFC Luleå

Lör 2 sep

13:00 Notvikens IK – Team TG FF

Lör 9 sep

14:00 Team TG FF – Morön BK

Lör 16 sep

15:00 Själevads IK – Team TG FF

Sön 24 sep 15:00 Team TG FF – Storfors AIK
Lör 30 sep

14:00 IFK Östersund – Team TG FF

15

16
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PARVA
ZARASSI
VILL HA
REVANSCH

18

PARVA ZARASSI
ålder: 21
position: forward/mittmitt
säsonger i TTG: 2
tidigare klubbar: GUIF, Umeå IK,
Umeå Södra

Parva Zarassi vet hur det är att komma ny till ett
lag. Nu är hon en av dem som välkomnar de nya
spelarna. Tillsammans siktar de mot toppen.

- Vi har haft stor spelaromsättning men jag väljer
att se det som något positivt. Känslan i laget är
sjukt bra, säger hon.

D

en förra säsongen

ta med oss är att säsongen är lång,

- Det kommer absolut att vara en

där. Jag vill alltid försöka bida med

var speciell på

och vi hade en för tunn trupp vilket

jämnare serie än den varit tidigare,

trygghet och glädje, sedan vet jag

många sätt för

gjorde att varje skada drabbade oss

så det gäller att leverera match efter

ju hur vi vill spela och agera och det

Parva Zarassi och

hårt, säger Zarassi och fortsätter:

match. Morön tror jag blir tuffaste

ska jag föra vidare så gott jag kan,

laget, de har en spännande satsning

säger hon och fortsätter:

hennes lagkamrater. Efter ekonomiska bekymmer i
Umeå Södra fick de

komma in under Team ThorenGruppens vingar och bilda Team TG FF.
- Det var kul och motiverande att
få komma till ”Thoren” och vara med
om denna nysatsning. Allt var nytt
och det skedde väldigt snabbt för
oss, men nu känns det som att vi har
landat i klubben och hela organisationen kring laget har verkligen fallit
på plats, säger Zarassi.
Den första, historiska, säsongen
slutade med en stark andraplats
bakom seriesuveränen Assi från
Kalix. Målet var att vinna serien och
i slutändan var Team TG bara en
förlust och en oavgjord match efter
Assi.
- All respekt till Assi, de är absolut
ett bra lag – men jag tycker inte att
vi är sämre. Vi hade lite stolpe ut
medan de hade stolpe in. Det vi kan

- Vi behöver också hitta en högre
lägstanivå den här säsongen och bli
jämnare i våra prestationer. Då kan
det bli en riktigt rolig säsong, säger
hon.
Till den här säsongen är det också
mycket som är nytt. Några nyckelspelare har lämnat och ett flertal
nya spelare har anlänt. Givetvis blir

och har sett starka ut på försäsongen, säger Zarassi.
En nyckel för Team TG blir också

- Jag vill självklart vara en viktig
spelare för laget och hålla mig
skadefri. Jag vill fortsätta utvecklas

att snabbt få in alla nya spelare

och pusha mig själv mot nya mål.

i gemenskapen, att tillsammans

Hoppas också få göra en massa mål

bilda en stark grupp som siktar mot

såklart.

toppen.
- Lagsammanhållningen är grymt

Nytt för i år är också att Monica
Svonni kommit in som assisterande

det en utmaning att fylla tomrummet

bra trots att vi har så många nya,

tränare. Det gör att laget nu har två

från de som lämnat, men Zarassi är

vilket är väldigt roligt. Har vi inte

kvinnliga tränare.

optimistisk.

träningar så hänger vi med varandra

- Jag tycker man kan se kommande säsong på två olika sätt.
Antingen kastar vi in handduken på
grund av alla spelartapp och tänker
att det var bättre förr, eller så ser vi
det positiva i allt nytt. Nya spelare

på fritiden. Just det tror är väldigt
viktigt, för vi vill alla åt samma håll
och om vi känner varandra bra kan vi
våga ställa krav på varandra på ett
helt annat sätt, fastslår hon.
Zarassi har inte bara höga krav på

kommer med nya kvalitéter och så

sin omgivning. Hon hoppas givetvis

jobbar vi hårt efter det, säger hon.

själv vara en ledande spelare både

På tal om Assi och topplag så ser
det enligt alla experter ut att bli en

på och utanför planen.
- Jag har ju gått från att vara helt

jämnare serie i år utan någon serie-

ny till att vara en av de gamla rävar-

suverän. Det gör också att jämnhe-

na. Det har varit en snabb utveckling

ten i spelet blir ännu viktigare.

- Två kvinnliga tränare på den
här nivån känns som ett steg i rätt
riktning på många sätt. Vi har en
grymt bra tränarduo som kompletterar varandra bra. Dom är hela
tiden hungriga på att utvecklas.
Tillsammans ska vi sikta mot toppen,
säger hon.
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Therese &
Monica

Therese Kapstad letade med ljus och lykta efter en assisterande tränare. En hotellnatt senare
hade hon svaret. Tillsammans med Monica Svonni bildas nu en helt unik tränarduo. - Jag är jätteglad att ha henne vid min sida och vi brinner verkligen för det här, säger Therese Kapstad.

D

et var på en

slut kändes det naturligt att tacka ja,

tränarkurs i Luleå

säger Svonni.

inför den här
säsongen som
Therese Kapstad
kom i kontakt med
Monica Svonni.

- Det var egentligen en slump

att vi båda åkte dit. Jag hade velat
fram och tillbaka och bestämde mig
samma dag för att åka. Vi hördes
under dagen om att samåka dit och
på den vägen är det, säger Therese
Kapstad.
På kursen deltog ungefär 30
tränare och de enda två kvinnorna
på plats var Therese och Monica.
Följden blev att de också fick dela
rum.
- Vi började snicksnacka lite och
jag berättade om att jag sökte en
tränare. Jag kände att vi klickade bra
så till slut fick Monica frågan rakt ut,
säger Therese.
För Monicas del innebar frågan
att ett frö planterades och några
dagar senare kunde hon tacka ja till
uppdraget.
- Jag hade egentligen planer på
att fortsätta vara tränare inom IFK
Umeå, men det var någonting med
detta som kändes spännande och till

Därmed bildades den enda

rutin som idrottslärare.
- Jag kan bidra med ett starkt
ledarskap där jag har god insikt i

kvinnliga tränarduon inom svensk

olika grupprocesser och individens

elitfotboll.

roll i en grupp. Therese å andra

- Det är bara att konstatera att
fotboll är en mansdominerad idrott
med mansideal. Vi var ju de enda
kvinnorna på tränarkursen till exempel. Jag vet många från min tid i UIK

jag berömma de befintliga spelarna
i välkomnandet av de nya. Vi känns
redan som en stark grupp som har
roligt tillsammans, säger Kapstad.
Svonni tycker också att det känns

sidan har mer fotbollskunnande än

positivt i gruppen inför säsongsstar-

vad jag har, men där vill jag såklart

ten.

lära mig mer och mer. Tillsammans
känns vi som en riktigt stark duo.
Vi kompletterar varandra, vi litar på

- Vi har fått vara med om det
mesta under försäsongen och
redan avklarat en del scenarion. Vi

"VI HAR FÅTT VARA MED OM DET MESTA UNDER FÖRSÄSON-

GEN OCH REDAN AVKLARAT EN DEL SCENARION. VI HAR SPELAT
I STORM, SPELAT MED TIDIG UTVISNING OCH SÅ VIDARE. IN I
SÄSONGSSTARTEN GÄLLER DET ATT VI LYCKAS HÖJA LÄG-

STANIVÅN FÖR ATT KUNNA SIKTA PÅ TOPPEN AV TABELLEN "
som hade kunnat ta sig an saker och
ting, sedan vet jag inte hur många
av de som fått en konkret fråga.

varandra, och vi har har roligt ihop,
säger hon.
Ifjol slutade laget på en fin andra-

har spelat i storm, spelat med tidig
utvisning och så vidare. In i säsongsstarten gäller det att vi lyckas höja

Hursomhelst är jag otroligt glad över

plats. Inför denna säsong har några

lägstanivån för att kunna sikta på

att ha fått in Monica vid min sida och

nyckelspelare lämnat och det är ett

toppen av tabellen, säger Svonni

nu går vi i bräschen i den här frågan,

delvis nytt lag som ska spelas ihop.

och fortsätter:

säger Kapstad.

- Det är klart att det är två olika

- Förhoppningsvis fortsätter

lag. Vi har nu ett nytt lag med ny en-

gruppen ta steg i rätt riktning. Vi vill

gången hon tränar ett lag på

ergi och det känns jättebra. Sedan

känna varandra bra för att på så sätt

elitnivå. Hon är däremot en mycket

är det mycket bitar som ska ihop

kunna ställa högre krav. Vi vill mot

rutinerad ledare från andra samman-

och vi ska klaffa tillsammans. I det

toppen och ska göra allt för att nå

hang – inte minst hennes mångåriga

arbetet är vi på god väg och där vill

dit.

För Monica Svonni blir det första
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FOTBOLL – HERRAR DIV IV



"Början på
något stort"
Team TG 2 fanns redan i fjol. Men den här säsongen blir det ”andra bullar”
som det brukar heta. Helt nya krav på spelarna, helt ny tränartrio och en
i princip helt ny trupp. - Vi ska vara professionella i allt vi gör och det ska
finnas en röd tråd mellan oss och A-laget, säger nye tränaren Ali Hussein.

A

Spelschema
Division 4
Fre 5 maj 19:00
Team TG FF 2 – Umedalens IF
Sön 14 maj 12:00
IFK Umeå 2 – Team TG FF 2
Fre 19 maj 19:00
Team TG FF 2 – Mariehems SK
Ons 24 maj 19:30

li Hussein är blott

på den saken. Bland annat går laget

21 år gammal men

från en-två träningar i veckan till fyra

Röbäcks IF – Team TG FF 2

har redan stora

träningar i veckan.

Lör 27 maj 15:00

drömmar kring sin
tränarroll. Som
så många andra
var han spelare
från början men

en svår knäskada gjorde att han
testade på tränarrollen.

- Vi har ett långsiktigt mål med
det här laget och vill bygga en riktigt
seriös och professionell verksamhet.

Team TG FF 2 – Sandviks IK 2
Mån 5 juni 19:00

Det ska finnas en röd tråd och ett

Sörfors IF - Team TG FF 2

samarbete mellan oss och A-laget.

Fre 9 juni 19:00

Förändringarna gjorde att fyra spelare blev kvar, resten är nyförvärv.

Team TG FF 2 – Sörmjöle IK

Efter några år som tränare för

Stommen i laget är födda 99-01 och

Tis 13 juni 19:00

GUIF:s pojkar OO tar han nu steget

gemensamt är att alla i gruppen nu

att träna Team TG FF 2 i division IV.

har ambitionen, viljan, och talangen

Hörnefors IF - Team TG FF 2

- André Ghanbari var min mentor
under tiden i GUIF. Vi sågs en gång
i veckan för att prata igenom läget.
De samtalen gjorde att vi fick en

att bli bra fotbollsspelare. Det känns
riktigt inspirerande och spännande,

IFK Holmsund - Team TG FF 2

säger han.

Mån 26 juni 19:00

Vid sin sida kommer Ali Hussein

stark och bra relation, säger Husse-

att ha Ihab Odeh och Abdi Moha-

in.

med.

Ali Hussein gick samtidigt och bar
på en vision om en satsning
som han kände att
fotbolls-Umeås ungdomar var i behov av, och
Ghanbari hade i sin tur
en idé om hur Team TG:s
verksamhet kunde
utvecklas.
- Vi började bolla
idéer kring det laget och det visade
sig att vi har samma
visioner och mål, så
när jag fick frågan var
det självklart att tacka
ja och det har jag inte
behövt ångra. Jag har
blivit väldigt väl omhändertagen och det känns
som att hela Thoren-fotbollen
är en stor familj, säger han.
I fjolårets upplaga av laget
hade ambitionsnivån kunnat
beskrivas som ”sådär”. Träningsdosen var låg och den riktiga
ambitionen att bli något som
spelare kanske inte fanns
hos alla. Från och med
nu ska det bli ändring

Lör 17 juni 15:00

- Liksom mig två unga killar som
verkligen vill något med det här. De
passar perfekt in i profilen på hela
den här satsningen, säger Hussein.
Det glöder i ögonen när Hussein

Team TG FF 2 – Young boys FC
Sön 2 juli 19:00
FC Marys Home - Team TG FF 2
Mån 31 juli 19:00
Team TG FF 2 – IFK Umeå 2
Sön 6 aug 18:00

pratar om framtidsmålen för det här

Umedalens IF - Team TG FF 2

laget.

Sön 13 aug 15:00

- Som det är just nu kan vi inte gå
upp någon division eftersom vi är
i samma förening. Men i framtiden,

Mariehems SK - Team TG FF 2
Ons 16 aug 19:00

när vi är redo för det, ska vi ordna

Team TG FF 2 – Röbäcks IF

förutsättningarna för det. Det viktiga

Lör 19 aug 17:00

för mig är att denna satsning visar
att drömmarna ska kunna finnas här

Sandviks IK 2 - Team TG FF 2

i Umeå. Det finns gott om talanger

Fre 25 aug 19:00

här, och den här satsningen är ett

Team TG FF 2 – Sörfors IF

sätt att visa att det ska gå att lyckas
och nå sin fulla potential utan att
flytta, säger han.
Och för Hussein själv är det här
bara början på en förhoppningsvis
framgångsrik tränarkarriär.
- Jag vill verkligen detta till 100 %

Sön 3 sep 14:00
Sörmjöle IK - Team TG FF 2
Fre 8 sep 19:00
Team TG FF 2 – Hörnefors IF
Fre 15 sep 19:00

och jag skulle vilja leva på tränaryr-

Team TG FF 2 – IFK Holmsund

ket. Jag lägger ner all energi jag kan

Lör 23 sep 15:00

för att nå dit. Allt från det akademiska med olika utbildningar till det

Young Boys FC - Team TG FF 2

praktiska. Sedan vart jag hamnar

Lör 30 sep 13:00

– det får framtiden utvisa, säger han

Team TG FF 2 – FC Marys home

med ett leende.
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INNEBANDY – HERRAR

De var nederlagstippade av i stort sett allt och
alla. Men i slutändan klarade SSL-herrarna nytt
kontrakt med god marginal.

J

ag är stolt över att vi

Noterbart är att också att när

grejade det, men känner

laget väl förlorade blev det oftast

samtidigt en revansch-

med stora siffror.

lusta. Vi kan absolut mer
än vad vi visade, säger

lagkapten Victor Öberg.





- Vi har ett par prestationer under
året som vi bara vill glömma. Där vi

INNEBANDY – DAMER



Team ThorenGruppens damlag föll på det berömda målsnöret i kvalet till SSL. Oerhört bittert
– såklart – men vi får inte glömma den magiska
säsong som laget gjort.

D

et känns tomt. Men jag

varit enormt att få dela glädjen med

är jättestolt över laget,

laget. Men jag är absolut stolt över

säger Sara Wilhelmsson.

vad vi alla presterat den här säsong-

Team ThorenGruppen
gick efter en förkrossan-

en, säger Wilhelmsson.
När ett lag förlorar med så liten

inte alls kommer upp i någon nivå.

de fjolårssäsong upp i Allsvenskan.

marginal finns såklart mängder med

Det är en sådan grej vi måste ta

Som nykomling brukar fokus normalt

detaljer som hade kunnat göras

Gruppen SK:s innebandyherrar

tag i nu andra året när vi inte kan

sett ligga på att hålla sig kvar och

annorlunda. Wilhelmsson pekar på

slitit för att nå finrummet i Svenska

skylla på att vi är nykomlingar längre,

etablera sig. För TTG har det sett

en viktig lärdom inför kommande

Superligan. Väl där trodde i princip

säger han.

betydligt bättre ut. Laget har verk-

matcher i framtiden av liknande

ligen varit en frisk fläkt i serien och

karaktär.

I fem års tid hade Team Thoren-

varenda expert att sejouren skulle bli
ettårig. Men killarna i laget bevisade
motsatsen. Med fyra omgångar kvar
hade laget säkrat nytt SSL-kontrakt.
- Det var en säsong som gick

Tillsammans med övriga laget har
nu de fysiska förberedelserna inför
nästa säsong dragit igång. Målet är
helt klart att prestera bättre nästa
år och att sluta på en högre tabell-

mycket upp och ner men då vi var

placering än den elfteplats som

som bäst spelade vi riktigt bra och

grejades under första året.

visade att vi hör hemma i finrummet,
säger lagkaptenen Victor Öberg.

visat upp ett imponerande spel som
har räckt till gott och väl mot alla
motstånd.
Faktum är ju att laget tog sig hela
vägen till kval mot IBF Falun.
Efter förlusten på hemmaplan med

- Försäsongen vi kliver in i nu

3-4 togs en imponerande 6-2-seger i

– Det är viktigt att ha ett lugn i
uppgiften. Vi blev lite stressade och
fick faktiskt inte ut allt vi har i oss –
det blev lite krampaktigt. Det kan lätt
bli så i matcher av större karaktär
och det är något vi får ta med oss.
En nyttig lärdom, säger Wilhelmsson.

känns väldigt bra då vi fortsätter

match två. Det bäddade för en direkt

Öberg var en av spelarna som

jobba med samma fystränare som

avgörande match hemma i Umeå. En

slicka såren lite, men snart börjar

testat på SSL förut, men detta var

ifjol. Som spelschemat ser ut i SSL

match som TTG förlorade på värsta

det hårda arbetet och de fysiska

ändå första gången ”på riktigt” även

nu (tätt matchande) så är våra

möjliga sätt – straffar. Ett brutalt slut

förberedelserna inför nästa säsong.

för honom.

förberedelser extremt viktiga för att

på en magisk säsong.

Wilhelmsson är optimistisk inför

- Det är riktigt kul att få spela
och tävla mot de allra bästa. Just
”matchen i matchen” mot någon av
motståndarnas stjärnor är något jag
som back uppskattar väldigt mycket
och det är riktigt motiverande, säger
kaptenen.
Totalt blev det 10 vinster och två
sudden-vinster under året. Noterbart
är att många vinster var med uddamålet.
- Lite olikt en nykomling ändå att
lyckas reda ut så pass många tighta
och jämna matcher. Vi visade upp

vi ska hålla oss hela och fräscha hela
säsongen. Även vårt träningsupplägg under säsongen måste vara
genomtänkt för att vi ska kunna
stämpla in och leverera, säger han.
På vissa håll börjar det till och med
tisslas och tasslas om slutspel nästa
år. En målsättning som Öberg inte
tycker är helt irrelevant.
- Vi var elva ifjol och har tre

– Det har varit en känsla av
tomhet efter kvalet. Framförallt
började inte så bra men vi åt oss in i

verkligen som att klubben har något

matchen och att då sedan få det där

spännande på gång. Nu när vi var så

avslutet… att förlora på straffar - det

nära är det självklart att vi får blodad

är tomt, säger Sara Wilhelmsson.

tand och med lite perspektiv så ger

Med några veckors perspektiv till
det dystra slutet så kan ändå Sara
se lite ljus i det idrottsliga mörker
som visade upp sig den eftermiddagen.
– Jag är jättestolt över laget och
sjukt tacksam över säsongen. Jag

väldigt bra hjärta i många av vinster-

känner så mycket för hela laget och

na och var beredda att offra mycket

när det finns så mycket engage-

för att nå vårt mål, just därför var det

mang i och runt gruppen så förstärks

extra skönt att vi grejade det, säger

alla känslor. Med det sagt hade det

Öberg.

– Jag tror stenhårt på det som håller på att byggas upp och det känns

för att nå dit krävs betydligt jämnare
dröm att nå dit, säger han.

klubbens framtid.

utifrån hur sista matchen såg ut. Vi

placeringar upp till ett slutspel. Men
prestationer. Det vore givetvis en

Nu har spelarna fått tid att

det också motivation inför framtiden,
säger hon.
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ALLT INOM GLAS
Handla hos oss och få chansen att vinna
en resa till Glasmässan i Dubai 2018!
Läs mer på vår hemsida www.glasmästeriet.se

Telefon: 090 - 12 61 61
Adress: Hamrinsvägen 2B, 903 33 Umeå
Öppettider: Måndag - Fredag 07.00 - 16.00

Östra Kyrkogatan 67
Haga
Tel. 090 – 14 15 00

Öppet alla dagar
11:00-20:30
Dagens: 70:Mån-Fre 11:00-14:00
Välj bland 30 olika rätter

Pizzasallad, bröd och kaffe ingår.

Klipp ut och ta med denna
kupong för gratis dryck och
pizzasallad till ditt köp.

Kupongen lämnas vid betalning.

Klipp ut och ta med denna
kupong för gratis dryck och
pizzasallad till ditt köp.
Kupongen lämnas vid betalning.

Välkommen in!
Stolt sponsor av Team Thorengruppen
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[Date]

Pellentesque vitae risus. Pellentesque tempus tellus a mauris. Nulla facilisi
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Vill du ha hjälp att komma igen?

Vi är kända för att hjälpa elitidrottare tillbaka efter en skada. En stor del av
våra patienter har dock andra krav. Att ge sig ut på en löptur, promenad
eller att samla kompisarna till en spontan fotbollsmatch, ger livskvalitet åt
många. Då kan ett ömmande knä, ömmande knöl på stortån, eller en
värkande häl upplevas som väldigt begränsande. På Sports Medicine
tycker vi att det är viktigt att skadade motionärer kommer tillbaka i rörelse
igen så fort som möjligt. Det tjänar alla på. Därför erbjuder vi dig snabb och
enkel hjälp att få ditt rörliga liv åter.
Sports Medicine Umeå, inte bara för elitidrottaren!

Tel 090-719 300.
contact@sportsmedumea.se,
www.sportsmedumea.se
Besöksadress: Kuratorvägen 2B,
907 36 Umeå

