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WWW.TEAMTHORENGRUPPEN.SE

TEAM THORENGRUPPENS
OFFICIELLA KLUBBTIDNING

 FOTBOLL HERR      FOTBOLL DAM

Säsongstart! SIDAN 14

MITTBACKEN ATT LUTA SIG EMOT 
NÄR DET BLÅSER

Karolina 
Rosendahl

SIDAN 04

MÅLVAKTSPARET SOM 
KOMPLETTERAR VARANDRA

Sudar &
Forsgren

KRÖNIKOR 
SPELSCHEMAN

REPORTAGE MM

SIDAN 16

SPEEDKULAN SOM ÖVERTYGAT PÅ 
FÖRSÄSONGEN

Moa Sjöström

PREMIÄR 
EXTRA!

HERRAR DIV 1 - SÖN 15 APR 16:00
TEAM TG FF – SYRIANSKA FC
 
DAMER DIV 1 - LÖR 28 APR 14:00 
TEAM TG FF – SUNNANÅ SK
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GRANNARNA SOM 
VAKTAR MÅLBUREN

KLIPPAN ATT LUTA SIG 
EMOT

SPEEDKULAN SOM 
HOTAR ALLT OCH ALLA

BROMAN TAR SIKTE MOT 
SKYARNA
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Kontakt - föreningen 

Team ThorenGruppen SK

Post- och besöksadress:
Team ThorenGruppen SK och 
Team TG FF

Järnvägsallén 24

903 28 Umeå

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

 

Styrelsen för fotbollssektionen

Ordförande: Magnus Zetterlund

Vice ordförande: Håkan Juthberg

Ledamöter:
Peter Karlsson 
Michael Söderström

Felix Sjöblom

 

Styrelsen för innebandysektionen

Ordförande: Erik Bern

Vice ordförande: Karina Lundquist

Ledamöter:
Torbjörn Hedin

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

HERRTRUPP 2018

DAMTRUPP 2018
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Team ThorenGruppen är en idrotts-
förening i Umeå.  
 
Föreningen har funnits sedan 2005 
och det har mestadels handlat om 
innebandy. Men på senare år har 
föreningen expanderat rejält med en 
succéartad fotbollssatsning.  
I dagsläget finns det tre innebandy-
lag och två fotbollslag under Team 
ThorenGruppens vingar. 

Inom fotbollen spelar Team TG FF:s 
damlag för tredje året i rad i division I 
med en tydlig satsning mot Elitettan. 
Herrlaget satsar också uppåt och gör 
nu sitt tredje raka år i division I där de 
tidigare slutat femma och sjua.  
 
När det gäller innebandyn så har 
damlaget precis kvalat till SSL för 
andra året i rad. De får dock finna 
sig i att spela vidare i Allsvenskan. 
Herrlaget har två raka SSL-säsonger 
bakom sig men i år blev det degra-
dering till Allsvenskan. Utöver detta 
finns samarbetslaget Umeå City IBK i 
Allsvenskan på herrsidan. 

Team ThorenGruppen SK/FF är en 
förening som alltid strävar framåt och 
som vill skapa bra förutsättningar till 
spelarna att utvecklas både på- och 
utanför planen.   
Alla lag genomsyras också av ett 
konstruktivt tänk där vi alltid vill bjuda 
vår publik på det lilla extra. Målet är 
att det ska vara underhållande att se 
våra representationslag spela! 

Den sportsliga framgången har 
överlag varit stor de senaste åren 
och vi ser med stor spänning fram 
emot vad framtiden har att erbjuda. 

Här i Umeå är det fortfarande 
vinterkänsla även om termome-
tern visar på ett par plusgrader i 
solen. 
Just nu är känslan att det kommer 

dröja ytterligare ett bra tag innan 
vi har full tillgång till våra fotbolls-

planer, då de flesta fortfarande ligger 
under ett rejält snötäcke. 

Samtidigt har vi i vår förening två elitsatsande 
fotbollslag med höga ambitioner.  
Lag som tillsammans med övriga Umeå-lag fått varva 
mellan Nolias lilla inomhushall och utomhusträning 
på Umeå Energi Arena under försäsongen (då det 
inte snöat för mycket).  
Givetvis är detta inte idealt på något sätt, och inte 
heller särskilt rättvist mot dessa utövare som i sina 
serier möter motstånd som i många fall har tillgång 
till helplan inomhus under hela vintersäsongen. 

Behovet av en fotbollshall i Umeå känns i år större 
än någonsin, både vad beträffar elitsatsande fören-
ingar, men även bredd- och ungdomsföreningar som 
saknar vettiga träningsmöjligheter i det här läget. 
Vi i föreningen Team TG FF har länge lobbat för en 
fotbollshall, främst i riktning mot vår huvudsponsor 
Thorengruppen AB som i sin tur lagt ner stora resur-
ser på att ta fram ett förslag tillsammans med Umeå 
Kommun. Förslag som skulle kunna vara hållbart 
både för dem som företag men även för kommunen 
som hyresgäst. Och framför allt, en lösning som 
verkligen skulle göra skillnad för fotbolls-Umeå med 
alla dess utövare – från ung till elit.  

Så när planerna offentliggjordes i samband med 
en presskonferens var vi alla fantastiskt glada, 
tillsammans med de flesta fotbollsintresserade i 
Umeå skulle jag vilja påstå, åtminstone om man 
ska dra några slutsatser baserat på kommentarer i 
sociala medier. 

Ska fotbollen i Umeå klara av att ta nästa steg och 
etablera sig på en högre nivå så måste vi få till en 
lösning med vettiga möjligheter att även träna på 
fullstora fotbollsplaner även vintertid. 

Så just nu är vi i föreningen otroligt glada över 
arbetet och energin som både vår huvudsponsor 
Thorengruppen AB och Umeå Kommun lagt ner i den 
här frågan. Även om hallen ännu är några år bort så 
har vi något riktigt bra att se fram emot.

För att fortsätta lite på ämnet fotbollshall så kan 
jag bidra med följande. Vi kan konstatera att våra 
lag bara får några veckor på sig att träna på fullstor 
plan inför respektive seriepremiär. Det känns nästan 
jämförbart med att en tennisspelare får träna på 
ett litet pingisbord i garaget innan det är dags för 

match, eller att ett basketlag tränar i omklädnings-
rummet, och sen får komma ut på den riktiga planen 
när det väl är dags för match. Det säger sig självt att 
det inte är helt lyckat om man har en hög sportslig 
målsättning med sitt idrottande.

För oss Inom Team TG FF då?
Vi vill fortsätta ta kliv som Umeås viktigaste 

förening. Vi fortsätter arbeta med integrationsfrågor 
och vårt samarbete med stadsdelsklubbar. Vi vill 
fortsätta ta kliv på den sportsliga stegen.  Vi vill helt 
enkelt väldigt mycket. Nytt för i år är ju bland annat 
det samarbete som vi har startat ihop med GUIF, 
som ni kan läsa om i den här tidningen. Det känns 
som ett otroligt spännande samarbete.

Just nu ser vi fram emot att serierna ska dra igång 
på allvar och för vår del så ser det väldigt spännande 
ut både på herr- och damsidan. Vi har tappat en del 
tongivande spelare, och det har varit hög spelarom-
sättning i trupperna, men där har våra respektive 
sportchefer gjort ett fantastiskt jobb. Trupperna vi 
kan presentera längre fram i tidningen känns väldigt 
intressanta. 

Målsättningen är hög, även om vi återigen får 
reservera sig för att vi inte kommer att vara som 
bäst just nu i inledningen, på grund av de klena 
förutsättningarna för förberedelser. Det gäller också 
att spelarna håller sig friska och krya, och att vi klarar 
oss utan skador, men detta gäller ju alla lag så det är 
inte något unikt för oss. Så, vi siktar högt!

Hoppas vi ses på Umeå Energi Arena i sommar i år!
Avslutningsvis, ang fotbollshallar. Island, har ju 

som bekant tagit några rejäla kliv framåt på den 
internationella scenen vad beträffar fotbollen. Island 
har idag drygt 300 000 invånare, det är lite grovt 
tillyxat den dubbla befolkningen som finns i Umeå 
Kommun om man räknar in kranskommunerna. På 
Island finns bland annat:

7 fullstora fotbollshallar
4 halvstora fotbollshallar 
22 fullstora uppvärmda konstgräsplaner
5 halvstora konstgräsplaner
111 miniplaner som byggts intill skolor
Om dessa fakta har något att göra med att Island 

numera rankas på 18:e plats (herrar) respektive 19:e 
plats (damer) på FIFAS världsranking (Sverige på 19:e 
respektive 9:e plats), är väl inte helt vetenskapligt 
belagt men nog känns det som att dessa tränings-
förutsättningar knappats varit till nackdel för den 
utvecklingen.

 / Erik Bern 

Vill du bli funktionär?
Att engagera sig i en idrottsförening 
gör så otroligt mycket nytta!  
Dels för föreningen men framförallt för 
DIG som person.  
Alla som bidrar med sitt arbete och 
sina kunskaper till oss 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.  
För någon annan handlar det att vara 
nära den idrott Du älskar. Det kan 
också handla om att lära känna nya 

människor och utöka sitt nätverk för 
att hitta det där nya jobbet som Du 
drömmer om.  

Oavsett vilken Din drivkraft är och oavsett 
vilka dina förutsättningar är föra att hjälpa 
till i föreningen så finns det en plats för DIG.  
Här är exempel på områden som behöver 
förstärkning i vår förening:  

•  Sälja fika i kiosken  
• 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. 

Om du har några frågor eller är intresserad 
av att hjälpa till, ta kontakt med någon av 
funktionärerna på matcherna eller kontakta 
kansliet (telefon: 0707269100 eller mail: 
kansli@thorengruppen.se)
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   FOTBOLL – HERRAR   

1
VLADIMIR SUDAR
Ålder: 32

Position: Målvakt

Tidigare klubbar: FK Leotar, Umeå 
FC, IFK Mariehamn, IFK Luleå

97
FELIX FORSGREN
Ålder: 21

Position: Målvakt

Tidigare klubbar: Umeå FC,  
Lamin Sillah

- Felix är explosiv och snabb och hungrig. 
Han är väldigt social och pratar mycket, inte 
bara på planen utan även utanför. Han vill 
hela tiden utvecklas och vi diskuterar mycket 
mellan varandra om alla möjliga situationer. 

- ”Vlado” som målvakt är väldigt skolad i det 
tekniska. Han behärskar alla olika typer av 
räddningar egentligen. Han är duktig i boxen 
och har en fantastisk teknik när det gäller 
utsparkar och utkast. Han är lugn och väldigt 
allround i sitt spel.

Grannarna
som vaktar
målburen
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   FOTBOLL – HERRAR   

 
ag tror vi kommer 
komplettera var-
andra mycket bra, 
säger Sudar. 

Den här sä-
songen är det tio 
år sedan Vladimir 
Sudar lämnade 

hemlandet Bosnien till förmån för 
ett äventyr. Han hade hamnat på 
bänken i den bosniska högstaligan 
och var ute efter speltid. Sverige och 
Umeå FC blev hans klubbadress då. 

- Min agent ringde mig och sa att 
han kunde fixa något. Jag landade 
i februari och det var väldigt kallt 
och mycket snö. Jag minns att jag 
var livrädd i bilen på väg in till stan 
eftersom de körde så fort på den 
isiga vägen. I Bosnien finns inga 
dubbdäck, skrattar Sudar. 

Det han inte visste då var att 
Sverige och Umeå skulle bli som ett 
andra hem för honom. 

-  Jag har varit en sväng i Finland 
och Luleå också men Umeå har blivit 
som min andra hemstad. Speciellt 
eftersom min sambo och hennes 
föräldrar också kommer härifrån, 
säger han. 

Inför den här säsongen blev det 
klart att Sudar med familj skulle 
tillbaka till Umeå från Luleå. Direkt 
började det ryktas om vilken klubb 
han skulle hamna i. En återkomst till 
Umeå FC eller något helt nytt med 
Team TG? Valet föll på det senare. 

Det är en förhandlingsprocess där 
många punkter ska falla på plats för 
att det ska klicka. Ser man till helhet-
en med familjen – som är viktigast 
för mig - så var Team TG lite mer 

konkreta, och Ghanbari (sportchef 
och tränare) visade på ett bra sätt 
att han verkligen ville ha mig, säger 
han och fortsätter: 

Det är alltid en ny utmaning att 
byta klubb och jag ser Team TG som 
en förening som utvecklats mycket 
och kommer utvecklas ännu mer. Jag 
ser mycket potential och gruppen av 
spelare och ledare känns jättebra, 
säger Sudar. 

Han fyller 33 år i juli men det är ju 
ingen ålder för en målvakt… 

- Vi målvakter blir bara bättre med 
åren, skrattar han och fortsätter: 

- Jag tycker det är kul fortfarande 
och upplever att jag fortfarande kan 
utvecklas. Men nu när jag har familj 
och två småbarn kan jag inte bara 
ta för givet att spela. Frida drar det 
tuffaste lasset hemma och ger mig 
fantastisk support, så länge det är 
så kan jag fortsätta spela, säger han 
tacksamt. 

Han har gott om rutin i division I 
och upplever att serien utvecklats 
enormt mycket sedan han kom. 
Hans förhoppning är att Team TG 
ska kunna konkurrera i den absoluta 
toppen. 

J
Med de spelare vi har ska vi sträva 

efter att ta poäng i varje match och 
på så vis bli ett topplag. Att vi har 
en bred trupp är också viktigt. Vi 
behöver spelare som hela tiden är 
hungriga och redo att ta sin chans. 
På så vis behåller vi kvaliteten i laget 
även om vi åker på skador, säger 
han. 

När Sudar gick upp till Superettan 
med Umeå FC fanns nuvarande 
målvaktskollegan Felix Forslund i 
publiken. Lycklig som få gick Felix 
hem från ”Vallen” med Sudars 
målvaktshandskar i sin ägo.  
Han har fortfarande kvar dem 
hemma. 

”Vlado” var min idol när jag var 
liten och jag har alltid följt hans 
karriär. På så vis känns det väldigt 
kul att vi är målvaktspar nu. Jag har 
mycket att lära av honom och det 
känns bra att få lära sig av någon 
man sett upp till, säger Forsgren, 
som anslutit till TG från Umeå FC 
inför den här säsongen. 

- Det som fick mig att komma var 
att det öppnade det sig en möjlig-
het. Jag tycker att ThorenGruppen 
gör något bra för Umeå och driver 
den lokala fotbollen framåt – det vill 

jag vara en del av, säger Forslund. 
Sudar kan lätt ses som läromästa-

ren och Forslund som lärjungen. Men 
han tänker definitivt ta upp kampen 
om platsen som förstamålvakt. 

Jag kommer såklart gå för 
”förstaspaden” och visa att jag vill 
spela. Jag kommer inte bara luta mig 
tillbaka utan jag kommer tävla mot 
honom under alla dagar som går. 
Sen förstår jag givetvis hans status 
och vad han tillför till laget, säger 
Forslund. 

Han trivs mycket bra i sitt nya 
lag och lyfter särskilt fram lagsam-
manhållningen. Förhoppningen från 
Forsgren påminner om Sudars – 
laget ska slåss i toppen.

Jag tror absolut att vi kan lyckas 
med den här truppen. Vi ska defini-
tivt sikta uppåt – sedan kanske vi 
måste växa något år till innan vi på 
fullaste allvar kan slåss om platsen 
till Superettan, säger Forslund. 

Ett helt nytt 
målvaktspar är på plats.  
 
En rutinerad räv i form av 
Vladimir Sudar kombinerat med 
Felix Forsgren som hade Sudar 
som sin barndomsidol. 

"JAG KOMMER 
SÅKLART GÅ FÖR 
”FÖRSTASPADEN” 
OCH VISA ATT JAG 
VILL SPELA. JAG 

KOMMER INTE BARA 
LUTA MIG TILLBAKA 
UTAN JAG KOMMER 
TÄVLA MOT HONOM 

UNDER ALLA 
DAGAR SOM GÅR." 
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   FOTBOLL – HERRAR   

8
PATRIK BROMAN
Ålder: 24 

Position: Mittfältare

Tidigare klubbar: Matfors IF, GIF 
Sundsvall, Selånger FK, Skellefteå FF, 
Hudiksvalls FF
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   FOTBOLL – HERRAR   

atrik Broman kom 
till Team TG FF 
inför den första 
säsongen i division I 
år 2016. Trots att det 
gått relativt kort tid 
sedan dess har det 
hunnit hända en hel 
del i klubben enligt 

Broman. 
- Jag tycker laget har utvecklats väldigt 

mycket från år till år och organisations-
mässigt är det tydlig skillnad i dag jämfört 
med när jag kom. Det märktes då att det 
var en ung förening vilket inte märks nu 
på samma sätt. Det har skett en snabb 
förändring till det positiva. Nu har vi be-
tydligt bättre förutsättningar som lag och 
föreningen satsar hela tiden. Jag känner 
verkligen av en ständig förbättring vilket 
känns kul och inspirerande, säger han. 

Förbättringarna som Broman pratar om 
märks bland annat på att klubben har be-
tydligt större ledarstab nu. Dessutom har 
videoanaly-
serna ökat 
och blivit 
bättre. 

- Alla 
småbitar har 
helt enkelt 
fallit på plats 
vilket stärker 
helhetsbilden 
av klubben, 
konstaterar han. 

Innan åren i Team TG hade Broman 
bytt lag fyra år i rad. Nu går han in på sitt 
tredje raka år i klubben. 

- Det har nog mest varit tillfälligheter 
som gjort att jag bytt lag tidigare. Men 
jag trivs väldigt bra i laget nu. Det är ett 
väldigt skönt gäng där många trivs och 
dessutom umgås mycket vid sidan av 
planen. Staden passar mig bra också då 
jag kan kombinera fotbollen med univer-
sitetsstudier, säger Broman som läser 
energiteknik med ingenjörsinriktning. 

Nytt för den här säsongen är Jonatan 
Jonsson slutat och därmed lämnat 
kaptensbindeln efter sig.  
När ledarstaben skulle utse ny kapten 
föll valet på Patrik Broman flankerad av 
Timothy McNeil och Adam Chennoufi som 
assisterande lagkaptener. 

- Det var ganska förvånande måste jag 
säga. Vi hade ett möte med ledarna och 
då tog André (Ghanbari) upp kaptensfrå-
gan och frågade om vi tre ville köra. Det 
var ingen jättediskussion men han gick 
igenom vad han förväntade sig av oss. 
Det kändes väldigt ärofyllt att få frågan 
och det blir stort att få vara lagkapten – 

framförallt 
efter en 
så bra 
kapten 
som 
Jonatan 
Jonsson, 
säger 
Broman. 

Även 
om detta 

blir en ny roll för honom i klubben så 
tänker han inte förändra särskilt mycket i 
sitt sätt att vara. 

- Jag tror att vi tre kaptener tillsam-

mans kan komplettera varandra. Ingen av 
oss har väl hela ”kaptenspaketet”, men 
vi är de inofficiella ledarna i laget. Jag 
försöker att visa vägen genom kropp-
språk och attityd medan andra spelare är 
mer verbala, säger Broman. 

Delar av hans fjolårssäsong blev spo-
lierad av skador. Något som han hoppas 
slippa den här säsongen. 

- Jag har varit extremt less på alla 
skador jag haft, men nu känns det bättre 
än på flera år. Jag har fått bra hjälp och 
förhoppningsvis kommer jag kunna få 
vara skadefri och hjälpa laget, säger han. 

Sportchef André Ghanbari har rustat 
upp styrkorna rejält inför denna säsong – 
inte minst på Bromans mittfältsposition. 

- Det här är den bästa trupp vi har haft 
sedan jag kom. Faktum är att vi kommer 
ha kvalitetsspelare på bänken och det 
kommer bli rejält krig om platserna. Jag 
tar verkligen inget för givet bara för att 
jag har bindeln. Det gäller att bita i och 
fortsätta prestera för att behålla sin plats. 
Konkurrensen är bara positiv för oss och 
bredden i truppen är extra viktig nu då 
serien har utökats, säger han. 

Efter fem säsonger i division I på lite 
olika klubbadresser hoppas nu Broman 
kunna ta rejält sikte mot högre serier med 
Team TG FF. 

- Jag vill jättegärna upp i seriesyste-
met. Jag känner att jag har gjort bra ifrån 
mig i den här serien men att skadorna har 
bromsat mig lite. Jag är extremt hungrig 
att prova spel högre upp – allra helst med 
Team TG, säger han. 

Broman tar 
sikte mot 
skyarna

P

Rivjärnet Patrik Broman går nu in i sin 
tredje säsong i klubben. Nu är han  
dessutom lagkapten.  
- Det kändes väldigt ärofyllt när jag fick 
frågan om att vara kapten, säger han. 

"Jag har varit extremt less på alla 
skador jag haft, men nu känns det bät-
tre än på flera år. Jag har fått bra hjälp 
och förhoppningsvis kommer jag kunna 
få vara skadefri och hjälpa laget"
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Säsongen 2018 är  Z-Profil stolt leverantör av
Team ThorenGruppens nya supporterkit.

Team Thoren supporterkit består bland annat av halsduk, fleecepläd, nyckelband, stickad mössa och en flatpeak keps.

Med 30 års erfarenhet av varumärkesbranding är Z-Profil
en stark partner till er och ert varumärke.

ww.zprofil.se - 090-143232 - info@zprofil.se

Z-PROFIL LEVERERARZ-PROFIL LEVERERAR

BLIVANDE YRKESPROFFS GÅR HOS OSS

www.yrkesgymnasiet.se

Umeå j Järnvägsallén 24  

ÖPPET HUS
Umeå

NÄR: TORSDAG 19 APRIL
TID: 18.00 – 19.00

50%
PÅ FÖRETAG
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 av din utbildningstid är på ett företag.

ELEKTRIKER

HOTELL-
RECEPTIONIST

FRISÖR

SVETSARE

RÖRMONTÖR MÅLARE
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Säsongen 2018 är  Z-Profil stolt leverantör av
Team ThorenGruppens nya supporterkit.

Team Thoren supporterkit består bland annat av halsduk, fleecepläd, nyckelband, stickad mössa och en flatpeak keps.

Med 30 års erfarenhet av varumärkesbranding är Z-Profil
en stark partner till er och ert varumärke.

ww.zprofil.se - 090-143232 - info@zprofil.se

Z-PROFIL LEVERERARZ-PROFIL LEVERERAR
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PATRIK BROMAN
Ålder: 24 
Position: Mittfältare
Tidigare klubbar: Matfors IF, GIF Sundsvall, 
Selånger FK, Skellefteå FF, Hudiksvalls FF
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Studerar energiteknik 
Bästa spelare du har spelat med:  
Ari Skulason 
Bästa spelare du spelat mot:  
Emil Forsberg
Kommentar: “No Broman - No party”. Viktig 
och slitstark mittfältare. 

LINUS SAHLIN
Ålder: 21 år
Position: Mittback
Tidigare klubbar: Kubikenborgs IF, GIF 
Sundsvall 
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Extraknäcker lite här och var 
Bästa spelare du har spelat med: 
Markus Danielsson
Bästa spelare du spelat mot: Runar Mar 
Sigurjonsson
Kommentar: Bollsäker mittback med bra 
uppspelsfot. Bidrar med ett lugn i spelet. 
Hög potential framtidsnamn! 

TIMOTHY MCNEIL
Ålder: 27
Position: Anfallare
Tidigare klubbar: Sandviks IK, IFK Holmsund, 
Umeå FC, Umedalens IF, Skellefteå FF, Tegs SK
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Studerar till mellanstadielärare 
Bästa spelare du har spelat med:  
Andreas Hermansson
Bästa spelare du spelat mot:  
Petter Andersson
Kommentar: Ett ständigt orosmoment för 
motståndarna. På senare år en riktigt vass 
målskytt!  

ADAM CHENNOUFI
Ålder: 29
Position: Anfallare/Mittfältare
Tidigare klubbar: Gimonäs CK, Mariehems 
SK, IFK Holmsund, Ersboda SK, Umeå FC, 
GIF Sundsvall, Dubai CSC, IFK Värnamo
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Jobbar på TG:s kansli
Bästa spelare du har spelat med:  
IssamJemaa
Bästa spelare du spelat mot:  
Stephen Boateng
Kommentar: Teknisk kreatör med starka 
meriter. Han är fortfarande hungrig och 
skapar målchanser på löpande band. 

JONATHAN LUNDBÄCK
Ålder:  23
Position: Anfallare
Tidigare klubbar: Ope IF, Östersunds FK, 
IFK Östersund, IK Sirius
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Fritidspedagog på lågstadieskola
Bästa spelare du har spelat med: 
Stefan Silva
Bästa spelare du spelat mot: 
Anders Svensson
Kommentar: Elegant spelstil men samti-
digt väldigt löpstark. Han är teknisk och har 
ett minst sagt aktivt kroppsspråk. 

STEFAN LINDMARK
Ålder: 23
Position: Mittfältare
Tidigare klubbar: JSG Fuldabrück, Lek-
sands IF FK, Dalkurd FF Kongsvinger IL, IK 
Brage
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Resebokare
Bästa spelare du har spelat med:  
Dulee Johnson
Bästa spelare du spelat mot:  
Kennedy Bakircioglü
Kommentar: Motståndarnas mardröm på 
mitten. Viker inte en tum i närkamperna och 
har bra passningsfot. 

OTTO ERIKSSON
Ålder: 22
Position: Mittfältare
Tidigare klubbar: IFK Karlshamn, Högadal 
Is, Asarums IF, Östers IF, IFK Värnamo 
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Vikarie på förskola
Bästa spelare du har spelat med:  
Johan Andersson
Bästa spelare du spelat mot:  
Emil Forsberg
Kommentar: Otroligt duktig med boll och 
har en “kvick” teknik. Jobbar på 1-2 tillslag 
och är väldigt rörlig i sitt spel. 

JUUSO LAITINEN
Ålder: 28
Position: Mittback
Tidigare klubbar: PeKa, MyPa, KTP, FC 
Jazz, FC Levadia Tallinn, PS Kemi
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Inget just nu
Bästa spelare du har spelat med:  
Filip Valencic
Bästa spelare du spelat mot:  
Jari Litmanen
Kommentar: Kärnkraftverket från Finland. 
Kommer sätta skräck i många anfallare den 
här säsongen med sitt aggressiva spel. 

JOHANNES NILSSON
Ålder: 20
Position: Anfallare
Tidigare klubbar: Nyborgs SK, IFK Kalix
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Studerande 
Bästa spelare du har spelat med: 
Bästa spelare du spelat mot: 
Kommentar: Kraftfull forward som skjuter 
som en häst. Har en stor potential och har 
framtiden för sig.

ROBIN ÅBERG
Ålder: 28
Position: Anfallare/Mittfältare
Tidigare klubbar: Obbola IK, IFK Umeå, 
Ersboda SK, Mariehems SK
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Ställningsmontage
Bästa spelare du har spelat med: 
Fredrik Wennebro
Bästa spelare du spelat mot:  
Fredrik Wennebro
Kommentar: Fysiskt monster som gjorde 
många magiska inhopp i fjol. Lagspelaren 
personifierad och han stämplar in i alla 
väder. 

LUDVIG MARKLUND
Ålder: 24
Position: Mittfältare
Tidigare klubbar: Rönnskärs IF, Morön BK
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Studerar till förskollärare 
Bästa spelare du har spelat med:  
Dan Cayford
Bästa spelare du spelat mot:  
Samuel Mensah
Kommentar: Riktigt stark spelare som 
agerar med kraft i alla moment. Inte lika 
snabb som lillebror Linus men skjuter desto 
hårdare! 

FELIX FORSGREN
Ålder: 21
Position: Målvakt
Tidigare klubbar: Umeå FC
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Elektriker 
Bästa spelare du har spelat med:  
Lamin Sillah
Bästa spelare du spelat mot:  
Måns Sundström
Kommentar: Dansant målvakt som flyger 
fram i luften. Vill på allvar utmana Sudar om 
förstaspaden.  

LINUS MARKLUND
Ålder: 22
Position: Vänsterback
Tidigare klubbar:Rönnskärs IF, Morön BK, 
Skellefteå FF
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Jobbar på förskola
Bästa spelare du har spelat med: 
Mathias Hedmark Dackenberg
Bästa spelare du spelat mot:  
Mathias Hedmark Dackenberg
Kommentar: Flyter fram på sin vänster-
kant med ett imponerande driv. Svårpas-
serad på grund av sin snabbhet och ett 
ständigt hot framåt.  

VLADIMIR SUDAR
Ålder: 32
Position: Målvakt
Tidigare klubbar: FK Leotar, Umeå FC, IFK 
Mariehamn, IFK Luleå
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Pappa
Bästa spelare du har spelat med:  
Sinisa Mulina
Bästa spelare du spelat mot:  
Edin Dzeko
Kommentar: Rutinen personifierad. Agerar 
lugnt och tryggt i målet. Har sanslöst bra 
utkast. 

MATTIAS LIDBERG
Ålder: 23
Position: Mittfältare
Tidigare klubbar: IFK Umeå, Umeå FC, 
Täfteå IK 
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Pluggar
Bästa spelare du har spelat med:  
Jalid Kerkich
Bästa spelare du spelat mot:  
Simon Tibbling
Kommentar: Hal som en ål i sina bästa 
stunder. Har växt på sig sedan förra sejou-
ren i division I och kan bli en riktig joker. 

JOEL SIHLBERG
Ålder: 22
Position: Mittback
Tidigare klubbar: Gimonäs UIF, Täfteå IK
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Yrkesutbildning 
Bästa spelare du har spelat med:  
Adam Chennoufi
Bästa spelare du spelat mot:  
Timothy Mcneil
Kommentar: Tuff att möta med sin reso-
luta och orädda spelstil. Sitter inne på en 
väldigt hög potential. 

   FOTBOLL – HERRAR   
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VICTOR TIDEMAN
Ålder: 21
Position: Ytterback
Tidigare klubbar: Gimonäs UIF
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Studerar till civilingenjör i teknisk dat-
avetenskap 
Bästa spelare du har spelat med:  
Alhajie Drammeh 
Bästa spelare du har spelat mot:  
Niklas Westman
Kommentar: En av spelarna som kom fram 
genom samarbetet med GUIF. Funktionell 
spelare som är allround i sitt spel. 

SEBASTIAN LUNDBÄCK
Ålder: 21
Position: Mittfältare
Tidigare klubbar: Brunflo FK, Ås IF, Ope IF, 
IFK Östersund, Östersunds FK
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Arbetssökande
Bästa spelare du har spelat med: 
Fouad Bachirou
Bästa spelare du spelat mot:  
Saman Ghoddos
Kommentar: Riktigt spelskicklig och smart 
spelare som nu är med på riktigt efter två 
lyckade inhopp på lån. 

ALHAJIE DRAMMEH
Ålder: 22
Position: Högerback
Tidigare klubbar: Håbo FF, FC Järfälla, 
Kalhälls FF, Spånga IS FK, Enköpings SK, 
Värmdö IF, Gimonäs UIF
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Studerar 
Bästa spelare du har spelat med:  
Emil Sjöberg
Bästa spelare du spelat mot:  
Jesper Klaesson
Kommentar: En riktig joker i leken. Har 
övertygat på försäsongen och kan mycket 
väl bli årets utropstecken i Team TG! 

MATHIAS ÅKERLUND
Ålder: 24
Position: Mittback
Tidigare klubbar: Högs SK, Näsviken IK, 
Ursvik IK, Hudiksvalls FF
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Livsnjutare
Bästa spelare du har spelat med:  
Sam Larsson
Bästa spelare du spelat mot:  
Robin Åberg 
Kommentar: Lagets egen Mertesacker. 
Inte blixtsnabb men först på många bollar 
ändå tack vare sin spelförståelse. 

BJÖRN HOLMGREN
Ålder: 26
Position: Högerback
Tidigare klubbar: Räppe GOIF, Rydaholms 
GOIF, Östers IF
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Arbetssökande
Bästa spelare du har spelat med:  
Modou Barrow
Bästa spelare du spelat mot:  
Jimmy Durmaz
Kommentar: Orkar springa hur mycket som 
helst. Har en bra inläggsfot när han hänger 
med i anfallen.  

Spelschema 
Team Thorengruppen 
fotboll Div 1 2018

Sön 8 apr 16:00 Akropolis IF – Team TG FF

Sön 15 apr 16:00 Team TG FF – Syrianska FC

Sön 22 apr 16:00 Sollentuna FF – Team TG FF

Sön 29 maj 15:00 Team TG FF – Karlslunds IF

Sön 6 maj 15:00 BK Forward – Team TG FF

Lör 12 maj 16:00 Team TG FF – Skellefteå FF

Sön 20 maj  16:00 Arameisk-Syrianska IF – Team TG FF

Sön 27 maj 15:00 Team TG FF – Rynninge IK

Lör 2 jun 16:00 Västerås SK – Team TG FF

Ons 6 jun 15:00 Team TG FF – Assyriska FF

Sön 10 jun 15:00 FC Linköping City – Team TG FF

Mån 18 jun 19:00 Umeå FC – Team TG FF

Sön 24 jun 15:00 Team TG FF – Sandvikens IF

Sön 1 jul 16:00 Team TG FF – Carlstad United BK

Sön 8 jul 16:00 Nyköpings BIS – Team TG FF

Sön 15 jul 15:00 Team TG FF – FC Linköping City

Sön 22 jul 16:00 Syrianska FC – Team TG FF

Lör 18 aug 15:00 Team TG FF – Sollentuna FF

Sön 26 aug 15:00 Sandvikens IF – Team TG FF

Sön 2 sep 16:00 Team TG FF – Nyköpings BIS

Sön 9 sep 14:00 Carlstad United BK – Team TG FF

Mån 17 sep 19:00 Team TG FF – Umeå FC

Sön 23 sep 15:30 Team TG FF – Arameisk-Syrianska IF

Lör 29 sep 15:00 Skellefteå FF – Team TG FF

Sön 7 okt 16:00 Assyriska FF – Team TG FF

Sön 14 okt 14:00 Team TG FF – Akropolis IF

Lör 20 okt 16:00 Team TG FF – Västerås SK

Sön 28 okt 15:00 Rynninge IK – Team TG FF

Sön 4 nov 15:00 Karlslunds IF – Team TG FF

Lör 10 nov 15:00 Team TG FF – BK Forward

   FOTBOLL – HERRAR   
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Team TG FF kommer 
inleda ett samarbete 
med GUIF. Kombine-
rat har nu 
föreningarna ett 
division IV-lag, ett 
division III-lag och 
ett division I-lag.

– Ur ett föreningsperspektiv är jag 
väldigt glad över detta samarbete. 
I och med detta har vi skapat en 
bra plattform för fotbollsspelare att 
spela på sin ”rätta” nivå, säger Team 
TG:s sportchef André Ghanbari.

I det nya samarbetet klubbarna 
emellan ingår ett division IV-lag som 
kommer att ha båda föreningarnas 
namn kombinerat. Utöver detta 
nystartade lag ingår även GUIF:s 
A-lag i division III och Team TG FF i 
division I. Därmed har föreningarna 

tillsammans nu skapat en stege i 
seriesystemet med representations-
lag i division IV, III och I. Utlånings-
möjligheter mellan föreningarna 
finns också likt de senaste åren, 
där spelare från division I-laget kan 
få möjlighet till träning och speltid i 
division III.

- Detta är ett bra steg för oss och 
ur ett föreningsperspektiv är det lätt 
att bli glad över detta samarbete. Vi 
får en bra och bred plattform där vi 
kan hitta ”rätt” nivå för alla spelare, 
säger Team TG:s sportchef och 
tränare André Ghanbari.  

En samverkan mellan lagen gör 
också att miljöträning blir genomför-
bart och sedan finns såklart möj-
ligheten att flytta upp spelare från 
GUIF:s fina ungdomsverksamhet.

- Ur ett spelarperspektiv ser jag 
detta samarbete som någonting 
som ska minska stressen i jakten på 
att spela så högt upp som möjligt 

vilket ofta kan ske för tidigt. Uppflytt-
ningar av spelare kommer att ske 
när spelaren i fråga är redo, säger 
Ghanbari. 

Att få möjlighet till så kallad 
miljöträning är också något som 
Ghanbari är positiv till när det gäller 
spelarnas utveckling.   

- Möjligheten att börja träna och 
spela in sig i ett lag som tränar hår-
dare och i ett högre tempo gör att 

kroppen gradvis anpassar sig till den 
högre belastningen, vilket såklart är 
en förutsättning för att spelaren ska 

kunna ta plats, säger han.

Det är inte bara ur ett spelarper-
spektiv som detta samarbete blir 
gynnsamt.  
De båda föreningarna har också 
mycket att vinna på detta enligt 
Ghanbari – som själv har ett förflutet 
som spelare i GUIF:s föregångare 
Gimonäs CK.  

- På ett personligt plan är jag 
väldigt glad över detta samarbete 

med Guif. Vi har haft 
den här frågan upp 
i över ett år och har 
nu hittat en lösning 
vi tror kommer gynna 
båda föreningar. GUIF 
står för en väldigt bra 
värdegrund och har 
ett sunt sätt att se på 

sina medlemmars utveckling. Nu får 
vi i Team TG möjligheten att försöka 
bidra till att förstärka den utveckling-
en ytterligare, säger han.

Team TG FF inleder 
samarbete med GUIF

"Ur ett spelarperspektiv ser jag detta 
samarbete som någonting som ska 
minska stressen i jakten på att spela 
så högt upp som möjligt vilket ofta kan 
ske för tidigt."
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stjärnor 
VI TÄNDER

VARJE DAG
Vi erbjuder kommunal vuxenutbildning på uppdrag av Umeå kommun:

Servitör/Servitris  •  Restaurangkock  •  Svets 
Bagare och konditor  •  Café och kallkök 

CNC Operatör/Maskintekniker  •  Fastighetsskötare/Bovärd  VVS 
Montör  •  Elektriker: inriktning installation, automation och larm

web:  www.astar.se  mej l :  info@astar.se  tfn:  010-4344000
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KLIPPAN 
ATT LUTA 
SIG EMOT

VÅR GLADA KARRO ÄR 
EN KVICK OCH TRYGG 
MITTBACK MED EN BRA 
BLICK FÖR SPELET. I ÅR 
TROR JAG ATT KARRO 
KOMMER BIDRA MED ETT 
LUGN, POSITIV ENERGI 
OCH ÄVEN SNACK FRÅN 
MITTBACKSPOSITIONEN. 
UTANFÖR PLANEN ÄR 
KARRO EN MYCKET  SO-
CIAL OCH OMTÄNKSAM 
PERSON, SAMT EN  
OUTTALAD VINNARE I 
”HELA SVERIGE BAKAR”.

Lagkapten Hanna Kohl om Karolina:
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tt komma till top-
pen är drivkraften 
som gör att jag 
fortsätter, säger 
hon. 

Karolina Ro-
sendahl fick sin 
fotbollsfostran i 

Skellefteå och har tidigare spelat 
med mittbackslegenden Hanna 
Marklund. Men när studier väntade 
så blev det ett flyttlass till Umeå 
där det blev spel i Umeå Södra. 
När Södra sedan blev Team TG så 
hakade Rosendahl på och nu tillhör 
hon en av trotjänarna i klubben. 

- När vi kom till Team TG var det 
mycket som var nytt och det var helt 
naturligt eftersom det var en så stor 
förändring. Jag minns också att det 
var ett väldigt sent 
beslut. Men nu tycker 
jag att rutinerna börjar 
sitta och det känns 
naturligt på ett annat 
sätt att tillhöra Team 
TG, säger hon. 

I två raka säsonger 
har Team TG inlett 
väldigt starkt för att sedan dala 
på höstsäsongen. Toppstriden 
har sakta men säkert runnit ut i 
sanden. Grunden till detta har varit 
en för tunn trupp i kombination med 
oturliga skador. 

Vi har inte riktigt lyckats hålla ihop 
det som vi har velat. Ifjol fick vi tunga 
skador på flera riktigt bra spelare 
och det är klart att det påverkade 
oss, säger Rosendahl. 

Men inför denna säsong har 
sportchefen och tränaren Therese 
Kapstad verkligen breddat truppen. 
Hela 17(!) nya spelare har anslutit 
vilket gör att truppen nu består av 
27 spelare. 

Det känns spännande såklart. 
Alla nya ger oss en stark konkurrens 
samtidigt som vi har fått behålla 

vissa viktiga kuggar. Vi känns 
betydligt mer förberedda för att orka 
hela säsongen nu. Dessutom har vi 
väldigt många olika spelartyper som 
på olika sätt kan påverka match-
bilden vilket såklart känns positivt, 
säger Rosendahl. 

Inspirerade av Östersunds herrlag 
har Team TG lagt väldigt mycket tid 
på ett teambuildingprojekt som inne-
bar träffar utanför planen tre gånger 
i veckan under en hel månads tid. 

En sådan satsning var helt ny 
för mig men det har varit otroligt 
givande. Vi har bland annat pratat 
om våra värdegrunder, att visa 
respekt för varandras olikheter och 
vikten av att lyfta fram varandras 
styrkor. Vi har dansat, gjort improvi-
sationsteater och annat som vi inte 
är vana med. Jag är helt övertygad 
om att det har gjort oss mer sam-
mansvetsade, säger hon.

Rosendahl har tidigare känt på 
högre serier och har meriter från 
både Allsvenskan och Elitettan.  
Med dessa erfarenheter i ryggsäck-
en känns det väldigt naturligt för 
henne att haka på klubbens stora 
mål att nå högre serier. 

- Det satsas helt klart uppåt 
och det märks på flera sätt. Bland 

spelarna ställer vi höga krav på 
varandra och det driver oss framåt. 
Det är en bidragande orsak till att 
jag har stannat kvar. Jag gillar att 
se en vision framför mig och ha ett 
långsiktigt mål att sträva mot, säger 
hon. 

Från sin mittbacksposition hoppas 
hon vara en klippa att luta sig emot 
när det stormar. 

- Jag är ju nu en av de mer rutine-
rade spelarna i laget och det känns 

kul att kunna bidra 
med de bitarna till de 
yngre spelarna. Jag 
hoppas utveckla alla 
bitar i mitt spel och 
agera med pondus 
för att hjälpa laget 
på alla sätt jag kan, 
fastslår hon. 

Men en bredare trupp innebär inte 
per automatik att hela säsongen 
kommer bli 
fantastisk av 
bara farten. 
Rosendahl vet 
att det handlar 
om att prestera 
dag för dag, 
vecka efter 
vecka. 

- Under en 
så lång säsong 
kommer det 
dalar för 
eller senare. Då 
gäller det att 
vi har en stabil 
grund att luta 
oss emot. En 

dipp kan ju komma mitt i en match 
och vi har pratat om att snabbt 
kunna trigga igång varandra och 
hitta tillbaka – just det kan komma 
att bli avgörande hur det går för 
oss i längden, säger Rosendahl och 
fortsätter:  
 
- Vi tar match för match och sedan 
får vi se hur långt det räcker. Klart är 
i alla fall att vi kommer göra vårt yt-
tersta. Vi har en väldigt bra potential 
i laget och jag hoppas att det ska 
räcka hela vägen till Elitettan, säger 
hon. 
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A
En bra offensiv vinner matcher. Men utan ett starkt för-
svar blir det inga framgångar. Karolina Rosedahl är mitt-
backsklippan som Team TG kan luta sig emot i jakten på 
avancemang.

23
KAROLINA ROSENDAHL
Ålder: 25 år

Position: Mittback/Ytterback

Tidigare klubbar: Bureå IF, 
Sunnanå SK, Umeå Södra FF

"Vi har inte riktigt lyckats hålla ihop 
det som vi har velat. Ifjol fick vi tunga 
skador på flera riktigt bra spelare och 
det är klart att det påverkade oss"
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MED SIN SPEED OCH OFFENSIVA 
INSTÄLLNING KAN MOA SJÖSTRÖM BLI 
EN RIKTIG ANFALLSJOKER I THERESE 

KAPSTADS KORTLEK. – JAG ÄLSKAR ATT 
LIGGA OCH HUGGA PÅ BOLLAR I DJUPLED, 
SÄGER HON.

SPEEDKULAN
SOM HOTAR ALLT OCH ALLA
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 oa Sjöström är en av 
sex nya spelare från 

Mariehems SK. Anled-
ningen att så många 

anslutit från just MSK 
stavas att de tyvärr fick 

lägga ner sitt lag på grund 
av spelarbrist. Mariehems 

klubbchef Peter Hugosson 
Wallgren berättar: 

– Det kom tyvärr inte som en 
tillfällighet utan vi har haft 

liknande problem i flera år. 
Det vi krasst kan konstatera 

är att det råder brist på 
damfotbollsspelare i 

Umeå, framförallt när 
det gäller de som 

har ambitionen att 
spela i division I och 

uppåt. Här måste 
alla föreningar i 

staden fundera 
kring hur vi kan 
vända trenden. 
För vår del 
kunde vi inte 
fortsätta driva 

ett skepp som 
läcker, säger han. 

Mariehems 
damlag lever dock 

vidare men det blir en 
omstart i form av en 

hopslagning med division 
III-laget. 

- Ett gäng spelare från 
division I-laget är kvar och 

nu ser vi ljust på framtiden 
samtidigt som vi inser att det 

kommer ta tid att vända skutan. Vi 
har organisationen och ekonomin 

för spel i division I men det får ta den 
tid det tar, fortsätter han. 

Även Umedalens IF kommer saknas 
i nästa års division I vilket gör att 
serien saknar lokalderbyn. Tråkigt 
– såklart – men nu över till möjlig-
heterna. En stängd dörr innebar 
att en annan öppnade sig för Moa 
Sjöström och de andra som anslutit. 

- Min ambition var att fortsätta i MSK 
men eftersom att det vart som det 
vart så var mitt förstaval att gå till 
”Thoren”, säger speedkulan Moa 
Sjöström och fortsätter: 

- Jag tycker att det är jättekul att 
fem till hakade på från MSK. Jag 
känner till de spelarna väl och vi 
kan få till lite kombinationer. Vi är ju 
väldigt många nya totalt sett och är 
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kanske inte jättesamspelta än, men 
det kommer helt klart mer och mer, 
säger hon. 

Hennes fotbollskarriär började som 
sexåring i Spöland/Vännäs. Då liksom 
än i dag spelade hon som forward.  
Sjöström blev kvar i Spöland/Vännäs 
fram tills för tre år sedan då hon 
gick till MSK. Utöver fotbollen, som 
alltid funnits där, har hon även 
spelat innebandy samt hållit på med 
friidrott. 

- Jag vann Skol-DM i 60 meter när 
jag var mindre, och blev då mer eller 
mindre övertalad av min lärare att 
börja i friidrott, skrattar hon.

Sprint och längdhopp blev hennes 
starkaste grenar men numera är det 
endast på fotbollsplanen som Moa 
Sjöström får utlopp för sin snabbhet. 

- Jag älskar att få bollar i djupled 
som jag kan gå på. Jag försöker att 
så ofta som möjligt hugga och tjuva 
lite på bollar som kan komma och 
ligger väl på gränsen till offside rätt 
ofta, säger hon. 

Trots att hon bara varit en kort 
tid i Team TG så märker hon av 
rätt tydliga skillnader jämfört med 
Mariehems SK. 

- Den största skillnaden är egent-
ligen viljan att nå uppåt i seriesys-
temet. Så var det inte riktigt i MSK 
– där var vi rätt nöjda med att spela 
i ettan och göra det bästa av den 
situationen. Nu i Team TG märks det 
verkligen att vi vill uppåt, säger hon. 

Och det är något som märks i alla 
led – inte bara bland spelarna. 

- Alla spelare pratar om Elitettan 
och det gäller även våra ledare och 
fystränare samt övriga runt laget. 
Alla har samma mål att vi ska uppåt, 
och då blir det också att vi verkligen 
strävar ditåt i allt vi gör. Alla vill 
samma sak, fastslår hon. 

Efter två raka höstar med för få 
spelare har nu Therese Kapstad 
(sportchef och tränare) verkligen 
breddat truppen med en hel drös 
nyförvärv. Detta medför ju också en 
ökad konkurrens om speltiden. 

- Vi är ju väldigt många i truppen just 
nu och alla känner av konkurrensen. 
Men det är en väldigt bra konkurrens 
så jag ser det som något positivt. Vi 
är starka på alla positioner och har 
inte bara ett utan flera bra alternativ 
på varje position.  Det kommer att 
hjälpa oss vid skador och sjukdomar 

eftersom vi alltid har bra spelare att 
sätta in på planen ändå, säger hon.  

Lagets mål är som sagt solklart och 
handlar om avancemang till Elitet-
tan. Men några personliga mål har 
hon varit försiktig med att sätta upp. 
Klart är i alla fall att Sjöström gjort en 
lovande försäsong där hon satt dit 
många bollar i nätet. 

- Jag hoppas ju att vi ska vinna 
serien, och att vi ska få ihop alla 
bitar och spela bra fotboll. Allt blir ju 
så mycket roligare när spelet klickar. 
För egen del gillar jag inte att dela 
med mig av mina mål då det är så 
mycket som ska stämma. Men jag 
hoppas såklart på mycket speltid 
och att några mål ska trilla dit, säger 
hon. 

SPEEDKULAN

"ALLA SPELARE PRATAR OM 
ELITETTAN OCH DET GÄLLER 
ÄVEN VÅRA LEDARE OCH 
FYSTRÄNARE SAMT ÖVRIGA 
RUNT LAGET. ALLA HAR  
SAMMA MÅL ATT VI SKA  
UPPÅT, OCH DÅ BLIR DET 
OCKSÅ ATT VI VERKLIGEN 
STRÄVAR DITÅT I ALLT VI GÖR. 
ALLA VILL  SAMMA SAK"

Lagkapten Hanna Kohl om Moa:

"Här har vi en mycket (läs: MYCKET!!) löpstark, energisk och orädd forwad med en 
grym kämparglöd. Med den fantastiska försäsongen som Moa har gjort, tror jag att 
hon utan tvekan kommer bidra med mycket fart och mål i år. Som person är Moa en 
supercharmig och glad tjej som vill alla väl!"

11
MOA SJÖSTRÖM
Ålder: 22 år

Position: Forward

Tidigare klubbar: Spölands IF, 
Spöland/Vännäs, Mariehems SK
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PARVA ZARASSI
Ålder: 22 år 
Position: Forward/Mittmitt
Tidigare klubbar: GUIF, Umeå IK, Umeå 
Södra
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Jobbar på Levi’s
Bästa spelare du spelat med:  
Hanna Glas
Bästa spelare du spelat mot:  
Filippa Angeldahl 
Kommentar: Målfarlig spelare med bra 
blick för spelet.

AMANDA WESTMAN
Ålder: 22 år
Position: Mittback
Tidigare klubbar: Alnö IF, SDFF, Quinnipi-
ac University
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Studerar till lärare
Bästa spelare du spelat med:  
Ellen Löfqvist
Bästa spelare du spelat mot:  
Stina Blackstenius
Kommentar: Mittback som är både placer-
ings- och brytningssäker   

MAJA BJUGGSTAM
Ålder: 19 år 
Position: Målvakt
Tidigare klubbar: Domsjö IF, Modo FF
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Studerar till civilekonom vid Umeå Universitet
Bästa spelare du har spelat med:  
Maja Viström 
Bästa spelare du spelat mot:  
Josefine Larsson
Kommentar: Har ett bra driv att vilja utveckla 
sig och bli bättre.

EMMY WRETELL
Ålder: 17 år 
Position: Mittback
Tidigare klubbar: IFK Umeå
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Går första året på Dragonskolan
Bästa spelare du har spelat med:  
Kajsa Ekström 
Bästa spelare du spelat mot:  
Julia Walentowicz 
Kommentar: Lugn i sitt spel och 
passningssäker

REBECCA DAHL
Ålder: 20 år 
Position: Innermittfält
Tidigare klubbar: Kpv, Gbk och IK Myran 
(Finland)
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Pluggar till idrottslärare
Bästa spelare du har spelat med:  
Jessica Ayers
Bästa spelare du spelat mot:  
Soo Adekwagh
Kommentar: Bra blick för spelet och 
känslig högerfot

JULIA HELLSTRÖM
Ålder: 20 år 
Position: back 
Tidigare klubbar: Mariehem SK, Umeå IK, 
CarsonNewman University, USA 
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Jobb
Bästa spelare du har spelat med:  
Rita Chikwelu
Bästa spelare du spelat mot:  
Marta
Kommentar: Levererar härliga passningar 
med sin vänsterfot. 

IDA OSTERMAN
Ålder: 21 år 
Position: Yttermittfältare
Tidigare klubbar: Sandåkerns SK, Umeå 
IK.
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Jobb 
Bästa spelare du har spelat med:  
Sofia Jakobsson. 
Bästa spelare du spelat mot:  
Rita Chikwelu.
Kommentar: Snabb yttermittfältare med 
grymma inlägg.

LINDA NIEMINEN
Ålder: 23 år
Position: Mitt mittfältare
Tidigare klubbar: HJK (Finland), Fc Honka 
(Finland), Fc Kuusysi (Finland)
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Pluggar statsvetenskap vid Umeå Uni
Bästa spelare du har spelat med:  
Jenny Danielsson, 
Bästa spelare du spelat mot:  
Sanni Franssi
Kommentar: Slitvarg på mittfältet som är 
riktigt löpstark. 

FELICIA ÖSTERLUND
Ålder: 19 år
Position: Ytterback
Tidigare klubbar: Gimonäs UIF
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Jobbar på posten
Bästa spelare du har spelat med:  
Lina Hurtig
Bästa spelare jag spelat mot:  
Anna Sjöström Amcoff
Kommentar: Löpstark ytterback med 
enorm vilja och inställning

KAROLINA ROSENDAHL
Ålder: 25 år
Position: Mittback/Ytterback
Tidigare klubbar: Bureå IF, Sunnanå SK, 
Umeå Södra FF
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Läkarstudent, samt säljare på Intersport.
Bästa spelare du har spelat med:  
Hanna Marklund
Bästa spelare du spelat mot: Marta.
Kommentar: Löpstark mittback som gärna 
följer med i anfallen

EMELIE SJÖKVIST
Ålder: 20 år 
Position: Innermittfältare
Tidigare klubbar: Korsnäs IF, Gustafs 
GOIF
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Jobbar inom förskolan men ska börja stude-
ra till hösten
Bästa spelare du har spelat med:  
Julia Roddar
Bästa spelare du spelat mot:  
Tabitha Chawinga.
Kommentar: Teknisk och snabb mittfältare 
med bra passningsspel. 

EMILIA STARKMAN
Ålder: 22 år 
Position: Mittback
Tidigare klubbar: Ope IF, Östersunds DFF
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Pluggar till civilekonom
Bästa spelare du har spelat med:  
Taylor Leach 
Bästa spelare du spelat mot:  
Tabitha Chawinga
Kommentar: Lugn mittback som styr sina 
lagkamrater på ett tryggt sätt 

ELIN LINDE
Ålder: 25 år
Position: Ytterback
Tidigare klubbar: IK Frisco och Gauth-
iod hemma i södra Sverige och senast 
Umedalen här i Umeå.
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Pluggar till Jägmästare på SLU
Bästa spelare du har spelat med:  
Katti Ölvebo 
Bästa spelare du spelat mot:  
Hela Kopparbergs/Göteborgs FC
Kommentar: Löpstark ytterback med bra 
inställning. 

EMMA ÅSTRÖM
Ålder: 16 år 
Position: Yttermittfältare
Tidigare klubbar: Guif, IFK Umeå 
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Går SAM på Minerva.
Bästa spelare du har spelat med:  
Felicia Österlund 
Bästa spelare du spelat mot:  
Malin Moström
Kommentar: Snabb och teknisk yttermit-
tfältare

 IDA MATHIASSON
Ålder: 23 år
Position: Forward/yttermittfältare 
Tidigare klubbar: Alnö IF, Sundsvalls DFF, 
Umeå IK 
Sysselsättning: Studerar till polis 
Bästa spelaren jag spelat med:  
Hanna Glas 
Bästa spelare du spelat mot:  
Tabita Chawinga
Kommentar: Med sin teknik och snabbhet 
bidrar hon med mycket energi

SAGA HÄGGLUND
Ålder: 18 år
Position: Mittfältare/forward
Tidigare klubbar: Sävar IK, Mariehem
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Studerar ekonomi på Dragonskolan
Bästa spelare du har spelat med:  
Felicia Österlund 
Bästa spelare du spelat mot:  
Therese Kapstad
Kommentar: Farlig i boxen och har ett bra 
skott
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ALICIA FROM
Ålder: 18 år
Position: Innermittfältare 
Tidigare klubbar: Betsele IF, IFK Umeå, 
Mariehem SK
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Går på Naturprogrammet och jobbar på 
Hundra. 
Bästa spelare du har spelat med:  
Sofia Eriksson
Bästa spelare du spelat mot:  
Therese Kapstad
Kommentar: Löpvillig och passningssäker 
innermittfältare

ELLEN HÄGGLUND
Ålder: 18 år
Position: Innermittfältare
Tidigare klubbar: Sävar IK, Mariehems SK
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Studerar ekonomi på Dragonskolan
Bästa spelare du har spelat med:  
Lina Vikner 
Bästa spelare du spelat mot:  
Therese Kapstad 
Kommentar: Fysisk stark mittfältare med 
bra blick för spelet 

HANNAH KOHL
Ålder: 21 år
Position: Målvakt
Tidigare klubbar: Mariehems SK, 
Sandåkerns SK, UIK F19
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Jobbar på Seniorhusen AB.
Bästa spelare du har spelat med:  
Emelie Strand
Bästa spelare du spelat mot:  
Rita Chikwelu 
Kommentar: Lagkapten som alltid ger 
100% och peppar de andra

SARA BRANDÉN
Ålder: 22 år 
Position: Yttermittfältare/forward
Tidigare klubbar: Mariehem SK 
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Jobbar som barnskötare 
Bästa spelare du har spelat med:  
Ulla-Karin Rönnlund
Bästa spelare du spelat mot:  
Malin Moström
Kommentar: Löpstark och snabb yttermit-
tfältare

KAROLINA RINNAU 
WIDDING
Ålder: 27 år 
Position: Yttermittfältare
Tidigare klubbar: Ersboda SK och Marie-
hems SK
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Jobbar på Sogeti som systemutvecklare.
Bästa spelare du har spelat med:  
Sofia Jakobsson 
Bästa spelare du spelat mot:  
Hanna Ljungberg
Kommentar: Med sin rutin och snabbhet 
bidrar hon med mycket fart och fläkt

FRIDA STRANDBERG
Ålder: 23 år
Position: Forward/yttermittfältare 
Tidigare klubbar: Spöland/Vännäs, Umeå 
södra 
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Jobbar på boende för ensamkommande 
Bästa spelare du har spelat med:  
Therese Kapstad  
Bästa spelare du spelat mot:  
Perpetua Nkwocha
Kommentar: Snabb, löpstark och målfarlig

TILDE FILÉN
Ålder: 18 år
Position: Innermittfältare 
Tidigare klubbar: Sandåkerns SK
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Studerar Ekonomi på Dragonskolan  
Bästa spelare du har spelat med:  
Elin Abrahamsson
Bästa spelare du spelat mot:  
Wilma Öhman
Kommentar: Stark och orädd mittfältare 
med grym inställning.

TILDE WIKSTRÖM
Ålder: 17 år
Position: Ytterback
Tidigare klubbar: Sandåkerns SK
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Andra året på gymnasiet
Bästa spelare du spelat med:  
Hanna Kohl
Bästa spelare du spelat mot: - 
Kommentar: Kämpar och sliter och har en 
grym inställning

ELIN ABRAHAMSSON
Ålder: 21 år 
Position:Ytterback
Tidigare klubbar: Luleå SK, Lira BK, Not-
vikens IK
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Studerar civilekonomprogrammet - handel 
& logistik
Bästa spelare du har spelat med:  
Faith Ikidi
Bästa spelare du spelat mot:  
Lotta Ökvist 
Kommentar: Slitvarg som alltid ger 100%

EVA FORS
Ålder: 17 år 
Position: Mittfältare 
Tidigare klubbar: Mariehems SK
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Studerar ekonomi på gymnasiet. 
Bästa spelare du har spelat med:  
Felicia Österlund 
Bästa spelare du spelat mot:  
Moa Sjöström
Kommentar: Kreativ och löpstark mittfäl-
tare.

MOA SJÖSTRÖM
Ålder: 22 år
Position: Forward
Tidigare klubbar: Spölands IF, Spöland/
Vännäs, Mariehems SK
Sysselsättning vid sidan av fotbollen: 
Studerar till civilingenjör inom industriell 
ekonomi
Bästa spelare du har spelat med:  
Hela Team TG 
Bästa spelare du har spelat mot: - 
Kommentar: Med sin snabbhet blir hon 
otroligt jobbig att möta för motståndarna
 

Spelschema 
Team Thorengruppen 
fotboll Div 1 2018

Lör 28 apr 14:00  
Team TG FF – Sunnanå SK 

Sön 6 maj 15:00  
IFK Östersund – Team TG FF

Tor 10 maj 15:00  
Team TG FF – Domsjö IF

Sön 13 maj 13:00  
Själevads IK – Team TG FF

Sön 20 maj 16:00  
Team TG FF – AFC Luleå

Tor 26 maj 14:00  
Myckle IK – Team TG FF

Sön 3 jun 15:00  
Team TG FF – Kramfors Alliansen

Fre 8 jun 19:00  
Morön BK – Team TG FF

Sön 17 jun 15:00  
Team TG FF – Infjärdens SK

Sön 24 jun 16:00  
Notvikens IK – Team TG FF

Tor 28 jun 19:00  
Sunnanå SK – Team TG FF

Sön 12 aug 15:00  
Team TG FF – IFK Östersund

Sön 19 aug 15:00  
Domsjö IF – Team TG FF 

Lör 25 aug 14:00  
Team TG FF – Själevads IK

Sön 2 sep 15:00  
AFC Luleå – Team TG FF

Lör 8 sep 14:00  
Team TG FF – Myckle IK

Sön 16 sep 15:00  
Kramfors Alliansen – Team TG FF

Lör 22 sep 14:00  
Team TG FF – Morön BK

Lör 29 sep 15:00  
Infjärdens SK  – Team TG FF

Lör 6 okt 14:00  
Team TG FF – Notvikens IK
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2005
Efter nästan tio år i föreningen tackar Jakob Arvidsson för sig – åtminstone 
för den här gången.  Här har ni en krönika signerad Arvidsson som flyttar till 
sydligare breddgrader.    

stötte jag på 
Team Thoren-
Gruppen SK för 
första gången 
när jag mötte 
laget i en division 
IV-match på 
klassiska Muskö-
ten. Då hade jag 

svårt att tro att jag skulle sitta här och 
skriva krönika med nästan tio säsonger 
i klubben.  

Det som hände året efter – alltså 
2006 – var att jag och stora delar 
av mitt P88-lag från Umeå City blev 
värvade till Team ThorenGruppen SK.  
Vi vann division IV direkt och avancera-
de till division III. Samma år väljer dock 
jag att lämna, vilket jag i efterhand 
inte är så stolt över. Jag skrev på för 
Umeå City IBK:s division I-lag men fick 
min matchmiljö i samarbetsklubben 
IBK Söder – en klubb som numera vilar 
i frid. 

Säsongen 2009/10 är jag tillbaka i 
TTG igen. Spelglädjen kommer tillbaka 
och vi kvalar till Allsvenskan mot 
Sandåkerns SK och får se oss själva 
besegrade efter en riktig rysare. 

Året efter gick det ännu bättre. Vi 
går som tåget i division I och vinner 
alla matcher utom en på ordinarie tid.  
Den gången var reglerna annorlunda 
så det blev inget kval utan vi gick raka 
spåret till Allsvenskan. 

Väl där slutar vi tvåa(!) som nykom-
lingar bakom seriesegrande Granlo 
BK som hade en viss Daniel ”Dille” 
Jernberg (numera tränare i TTG) i laget. 
Att bli just tvåa skulle vi få uppleva fler 
gånger visade det sig. 

Inte minst år 2014 när vi föll med 
minsta möjliga marginal i SSL-kvalet 
mot KAIS Mora.  
Det var bäst av tre matcher och vi 
hade vunnit stort hemma innan två 
bortamatcher väntade.  
På lördagen förlorade vi med 6-5 för 
att sedan förlora med 7-6 i förlängning 
på söndagen. Än i dag kan jag minnas 
den iskalla känslan jag fick i min kropp 
när Mora avgjorde. Och inte blev det 
bättre av att vi fick punktering på 
bussen mitt i natten på hemresan. 

***
Året efter då? Nu var det väl ändå 

vår tur? Tyvärr blev det inte så. Faktum 
är att vi tar oss inte ens till kval. 
Detta efter en rekordtrött inledning på 
höstsäsongen. En strålande vår, med 
vinster i 11 av 12 matcher, räcker inte. Vi 
får ladda om igen. 

***
Äntligen skulle det visa sig att jakten 

på den där SSL-platsen var över. Året 
har hunnit bli 2016 och vi börjar med 
att vinna serien för att sedan kvala. I 
första omgången slog vi Salem med 
2-0 i matcher.  

Därefter väntade Wibax Piteå. Ett 

"Föreningen har 
alltid kommit igen"

   INNEBANDY – KRÖNIKA JAKOB ARVIDSSON   

lag som vi hade valt bort att möta i 
första rundan. Ett lag vi hade haft 
svårt mot historiskt.

Vi åker upp till Piteå och hela staden 
har innebandyfeber. Norrmalmia är 
fullsatt och de krossar oss med 7-3 
inför vilda fans. Skulle vi än en gång få 
nöja oss med att bli tvåa? Skulle vi vika 
ner oss igen? 
 
På lördagen under samma vecka 
kommer vi ut som ett nytt lag. Vi vinner 
rätt komfortabelt och kvitterar till 1-1 i 
matcher. Det är bara att dra hem, äta 
och göra sig redo för ny match dagen 
efter. 

Det visar sig bli en riktig rysare. Vi 
vinner till slut med 7-6 och sagan om 
SSL – som varit minst sagt krokig och 
lång – får äntligen ett lyckligt slut med 
Fredrik Ottosson som hjälte. ”Otto” 
satte det matchavgörande målet som 
förlöste en enorm glädje. Samma helg 
går både damlaget och Umeå Citys 
herrar upp till Allsvenskan. Det är 
enkelt att konstatera att detta är den 
bästa helg jag upplevt under min tid i 
TTG. 

***
Äventyret i SSL blev både upp och 

ner. Ni som läst ända hit vet säkert att 
vi tyvärr åkte ur den här säsongen. 
Nu handlar det om att bygga om och 
bygga rätt. Att än en gång starta en 
jakt på den där SSL-platsen. Som ni 
kan utläsa av den här krönikan har vi 
aldrig gett upp. Föreningen har alltid 
kommit igen efter nederlag och alltid 
strävat efter att nå toppen. Så kommer 
det alltid att vara!

Tyvärr kommer jag själv att lämna 
laget inför nästa säsong då ett 
jobbäventyr väntar i Uppsala.  
Någon ny klubbadress är i skrivande 
stund inte klart men det lär visa sig 
inom kort.  
Jag vill önska hela föreningen stort 
lycka till med kommande säsonger. 
Detta gäller såklart även fotbollslagen 
som jag fått en bra relation till via mitt 
jobb på kansliet. 

Även om jag nu lämnar så känner 
jag på mig att jag inte gjort mitt sista 
framträdande i TTG.  
En vacker dag ses vi nog igen anting-
en som spelare eller ledare. Tills dess 
– lycka till!
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Torsdag 19 april kl 18-19

Umeå

UMEÅ:

JÄRNVÄGSALLÉN 24

E-sport!

 Business Program      Communication Program       Commerce Program

ÖPPET HUS

Vill du bli en stjärna inom Business?
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Räkna ut ditt snittbetyg 
 
Göra vårt yrkestest 
 
Läsa tidigare studenters
recensioner om utbildningar 
 
Få hjälp i ditt studieval i vårt forum

Intresserad av en utbildning inom idrott
och hälsa? På Studentum.se kan du söka,

hitta och jämföra utbildningar 
 i Sverige och utomlands!

 

På Studentum.se kan du även:

facebook.com/ 
StudentumSverige

www.studentum.se

@Studentumsverige

Student? Missa inte 
 Happystudents.se 

 för fina student-
rabatter! 
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FOLKBLADET

HUVUDSPONSORER

STOLTA SPONSORER TILL TEAM 
THORENGRUPPEN

GULDSPONSORER
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Sports Medicine Umeå bedriver
ortopedisk och idrottsmedicinsk vård. Vi
har stor erfarenhet av att möta och
behandla patienter med besvär från hela
rörelseapparaten. Oavsett om symptom
uppkommit på jobbet eller på
fotbollsplanen träffar vi dig, bedömer
och utreder dina besvär samt behandlar
utifrån åkomman med fysioterapi,
läkemedel och ibland även operation.

Till Sports Medicine Umeå är alla med
besvär från rörelseapparaten välkomna.
Du kan komma via din sjukförsäkring, din
idrottsförening, din arbetsgivare eller
bara kontakta oss helt privat! Vi har
snabb service och inga väntetider för
besök eller behandling. Kontakta oss
dagligen på telefon, mail eller kom förbi
vår mottagning för information och
bokning.

www.sportsmedumea.se
Sports Medicine Umeå, Kuratorvägen 2B, 907 36 Umeå, Tel; 090-719300, E-post; contact@sportsmedumea.se


