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Team ThorenGruppen är en 
idrottsförening 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 två innebandylag 
och två fotbollslag under Team Tho-
renGruppens vingar. Inom fotbollen 
spelar Team TG FF:s damlag för fjärde 
året i rad i division I med en tydlig 
satsning mot Elitettan. Herrlaget 
satsar också uppåt och gör nu sitt 
fjärde raka år i division I där de tidigare 
slutat femma, sjua och tolva. 

Team TG har även ett futsallag som 
har funnits i fyra säsonger där man 
redan testat på spel i högstaligan i 
Sverige, dit man nu siktar tillbaka.

När det gäller innebandyn så kvalar 
herrlaget i skrivande stund till SSL och 
är framme vid sista kvalsteget, där 
Visby är motståndet som står mellan 
Team Thorengruppen och en plats till 
SSL. Herrarna har sedan tidigare två 
SSL-säsonger bakom sig.

Team Thorengruppen Ungdom (herrar) 
spelar nästa säsong i division II.

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 representa-
tionslag spela!

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

T
eam ThorenGruppen SK har varit ett 
bestående inslag i idrotts-Umeå i 
långt mer än ett decennium.

I den prestationsbaserade 
idrottsvärlden - där vinst eller förlust 
är själva grundfundamentet - är det 
lätt att glömma bort att reflektera 

över den enorma påverkan föreningslivet och idrotts-
rörelsen verkligen har för människor.

När vi en gång i tiden startade Team ThorenGrup-
pen i innebandyns division IV var visionen och mål-
sättningen initialt ingen annan än att strukturera ihop 
ett gäng aktivas glädje och kärlek till sporten.

Att umgås, spela och träna tillsammans. Det var 
spartanskt och enkelt i sin form. Genom åren steg 
vi i seriesystemet och plötsligt ökade kraven, främst 
internt, för att kunna tävla på högsta nivå.

Våren 2015, efter elva års vandring i seriesystemet, 
avancerade våra innebandyherrar till Svenska Super-
ligan. 2017 åkte vi ur och nu är vi på väg tillbaka igen 
(kvalet spelas i skrivande stund).

Team ThorenGruppen, sedan några år tillbaka också 
med ett dam- och herrlag inom fotbollen på division 
I-nivå, har som idrottsförening liksom alla andra elit-
klubbar i stan ett fundamentalt enkelt syfte; att vinna 
matcher och samla poäng. Det är enkelt och tydligt.

Men det är samtidigt långt ifrån den enda bärande 
idén med vår idrottsförening. Vi vill finnas till för alla 
ungdomar och människor för att skapa delaktighet, 
glädje och gemenskap.

Idrotten handlar om att mötas, umgås och skaffa 
vänner för livet och det kanske viktigaste av allt; att 
ge alla ungdomar rätt förutsättningar. Föreningslivet 
handlar - precis som elitidrotten - om pengar. Trä-
ningslägret, cupdeltagandet och träningsoverallerna 
ska finansieras. Bullarna ska bakas, barnen ska 
skjutsas, medlems- och träningsavgifterna ska in.

Så ser det generellt sett ut i de flesta idrottsfören-
ingar.

Men världen ser inte alltid ut på det här sättet.   Det 
är inte alla ungdomar som har full uppbackning.

Vid årsskiftet 2019/2020 sätts förhoppningsvis – om 
detaljplanen klubbas igenom enligt gängse rutiner – 
spaden i jorden för vår nya Multihall på Noliaområdet. 
Vi skapar en mötesyta för idrotten på cirka 15 000 
kvadratmeter där våra ungdomar – oavsett bakgrund 
– får möjlighet att utifrån sina förutsättningar möta 
idrotten utifrån sina egna behov.

Jag älskar idrott och vill ge våra ungdomar en 
möjlighet att få ett sammanhang, att bli sedda och få 
utvecklas som människor inom idrotten.

Vår nya multihall kommer att ge stora positiva kon-
sekvenser för Umeå som stad och för vårt samhälle.

Vi vill bidra till att hela idrotts-Umeå är välkomna till 
stans nya allaktivitetshus. 

Vi kommer stå med öppna armar 
för idrottsfamiljen.

Raja Thorén, 
VD Thorengruppen
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Kontakt – föreningen 

Team ThorenGruppen SK 
Post- och besöksadress: 
Team ThorenGruppen SK och 
Team TG FF Nygatan 25, 
903 29 Umeå 

Telefon: 010-3310910 
E-post: kansli@thorengruppen.se

Kontaktpersoner 
Team ThorenGruppen SK/FF

Ordförande: 
Lena Sandlin 072-4524652 

Sportchef, Innebandy herrar: 
Janne Lundkvist 070-396 85 95 

Sportchef, fotboll herr: 
André Ghanbari 073-674 24 67 

Sportchef, fotboll dam: 
Therese Kapstad 073-043 88 10

Sportchef, futsal: 
Adam Chennoufi 070-4102227

Huvudstyrelsen för 
Team ThorenGruppen SK/FF

Ordförande: Lena Sandlin 
Kassör: Erik Bern 
Ledamöter: Raja Thorén, 
Christian Robertsson 
och Magnus Zetterlund.
Suppleant: Håkan Juthberg

Styrelsen för fotbollssektionen

Ordförande: Magnus Zetterlund 
Vice ordförande: Håkan Juthberg 
Ledamöter: Peter Karlsson, 
Michael Söderström 
och Felix Sjöblom.

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

JAG ÄR BÅDE ENTREPRENÖR OCH IDROTTSÄLSKARE. 
NU VILL JAG GE VÅRA UNGDOMAR EN MÖJLIGHET 
ATT FÅ ETT SAMMANHANG, ATT BLI SEDDA OCH 

FÅ UTVECKLAS SOM MÄNNISKOR INOM IDROTTEN 
OCH IDROTTSFAMILJEN. DET ÄR DÄRFÖR VI GÖR 

VÅR HALLSATSNING I UMEÅ. 
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H
anden på hjärtat 
– hur ofta ses ni? 

P: Helt ärligt, 
tokmycket... det 
låter ju sjukt, men 
vi jobbar ju ihop 
och fikar alltid 

frukost ihop.
T: … hur tänkte du nu?
P: Det är sjukt med tanke på 

allt vi har i livet, men jag tror vi är 
bra på att planera. Ibland kan det 
vara 18–20 pass med träningar och 
matcher under en vecka, ändå får 
vi tid över på kvällen då vi kan spela 
lite kort eller Yatzy hela familjen. Vi 
har levt tillsammans i 17 år och det 
här är vårt sätt att leva och vi har 
valt det själv.

Idrotten är en stor del av era 
liv – hur ofta pratar ni om annat 
än idrott? 

P: Nu är det en naturlig del i jobbet.
T: Men det pratar vi väl inte så 

mycket om ändå?... eller Peter pratar 
mycket och tror att jag lyssnar på allt 
(skratt).

Har ni något annat intresse än 
idrott?

P: Ja, du…vi umgås med vänner 
och försöker resa så mycket vi kan 
under lågsäsong.

T: Men, det är väldigt mycket sport.
P: Ja, det är en livsstil.

Blir ni någonsin less fotboll/
idrott?

T: Då tror jag aldrig vi skulle hålla 
på med det här. 

P: Det är klart att det kan kännas 
i oktober och november när det är 
kvalspel och snöstorm… 

T: …men helt ärligt har jag aldrig 
tänkt; gud om jag fick göra någon-
ting annat. Den dagen ska man nog 
inte fortsätta.

Berätta – vilka olika uppdrag 
har ni i era liv? 

T: Förutom våra egna åtaganden 
med jobb och tränaruppdrag försö-
ker jag hinna med lite padel. 

P: Sedan får vi ju inte glömma att 
vi spelar golf, du vet svinga klubban 
runt ett träd.

T: Just det – och gå hem efter 
första hålet (skratt).

P: Sedan hjälper vi ju till med 
barnens idrottande när det behövs. 

T: Vi bakar och sitter i sekretariat 
och hjälper till som alla andra föräldrar.

P: Och jag är mentor åt basketdo-
marna på ungdomssidan.

Peter – Therese har haft tusen 
järn i elden – hur mycket extra 
lass har du fått dra i hemmet? 

P: De första tio åren när Therese 
spelade i UIK och tränade 10–12 pass 
i veckan blev det väl mer, det säger 
sig självt. Men det har aldrig varit 
någon uppoffring från min sida, utan 
det är ju vår familj och barnen måste 
ha mat. Sedan har också Therese 
pappa varit magisk och skjutsat och 
alltid ställt upp.

T: Men nog kan jag tänka mig att 
du dragit ett stort lass ibland, fast 
vi hade ju bra träningstider med 
UIK. Men efteråt fick jag skjutsa och 
hämta barnen till olika aktiviteter. 

P: Jag har aldrig någonsin sett 
det som ett lass. Det ska göras och 
vi har fått planera en del när jag 
arbetade som resande säljare också 
under den här tiden. Jag fick lägga 
mina nätter när det passade med 
Terese träningar.

Peter – kommer du med goda 
råd hur Therese ska sköta 
coachingen? 

P: Där har vi olika syn på saker och 
ting. Jag är fostrad militäriskt. Oav-
sett sport, dam och herrfotboll har 
du olika spelare du ska möta på olika 
sätt. Killarna kanske är dummare och 
springer in i väggen om du säger 
det, medan tjejer undrar varför. Jag 
tycker hon kan vara tuffare, mer rak 

Hon är tränare för Team TG FF och spelare i Umeå IK:s futsallag. 
Han är både basket- och fotbollsdomare. Båda jobbar på Team Sportia, 
de har tre barn som idrottar och ibland kan familjen samla ihop 20 olika 

träningspass per vecka. Ändå känner de att de har mycket tid med 
varandra. Therese Kapstad och Peter Lundin är paret som vet hur man 

får ihop livspusslet för en idrottsfamilj.

och ställa högre krav. Men Therese 
balanserar nog sitt ledarskap mer 
och läser av situationerna och det 
ser inte alltid jag.

T: Du får säga vad du vill.
P: Det kan bli rätt intensiva 

diskussioner om det här.
T: Den nya generationen är inte 

riktigt samma som jag spelade med 
när jag började aktivt. Mentaliteten 
existerar inte på samma sätt idag. 
Blir jag hårdare i mitt ledarskap, ja, 
då vill tjejerna inte satsa.

P: Exakt, och eftersom jag vet att 
du inte är konflikträdd…fan…sätt 
ner foten. Jag har tyckt och tänkt 
hur hon borde sköta saker och ting 
genom åren men jag vet att Therese 
redan har sin bild klar och numera 
lägger jag mig inte i.

Therese – tipsar du Peter om 
hur han ska döma? 

T: Denna domarfråga ska vi ta upp 
den nu...!?

P: Ja, då är det risk att vi blir 
osams. 

T: Ja, det är en risk när han ska 
försvara något han inte tycker är 
jättebra.

P: Jag brukar stå upp för vad jag 
tycker och tänker om saker ting. 
Jag kan tycka att det finns en orsak 
bakom alla regler och tolkningar. 

T: Jag tycker inte domarna får 
den utbildning de skulle behöva. 
Du dömde ju i Turkiet när vi var där 
med Umeå IK. Helvete…. då blev vi så 
osams så oj, oj, oj.

T. Du är jättebra så länge du 
inte dömer våra matcher. Du har ju 
dömandet i dig och är pedagogisk 
och bra och duktig på att förklara.

Tidigare drev ni kiosken i 
Norrmjöle. Nu jobbar ni på Team 
Sportia, ni har tre barn, är trä-
nare, domare och spelare. Vad 
driver er att hålla på med allt?

P: Tänk om vi måste börja umgås 
(skratt) ….

T: Det är ju ett intresse och det är 
fantastiskt roligt.

P: Ja, vi vill ha något att göra 
som vi tycker är kul och vi har svårt 
att sitta still. Vi gillar att ta oss an 
utmaningar. 

Therese – ni vann SM-silver med 
UIK i futsal i vinter. Du vann 
skytteligan och är ju uppenbar-
ligen landslagsmässig i futsal. 
Hur sugen är du egentligen att 
lira själv i Team TG? 

T: Sugen är man alltid, det kommer 
aldrig gå ur. Men hur mycket man 
hinner träna? Ju äldre man blir desto 
längre kommer man ifrån rent fy-
siskt. Men kärleken är lika stark i dag 
som när jag började i Mariehems SK 
en gång i tiden. Så skulle tränaren 
fråga och ta ut mig skulle jag säga ja 
(skratt).full

fart
 för familjen kapstad

FAMILJEN KAPSTAD LUNDIN 

Terese Kapstad, 43 år, tränare för 
Team TG:s damer.  
Fotbollsbakgrund: Inledde 
karriären i Mariehem SK. Spelade 
i Umeå IK mellan 1997-2004 (2010) 
och vann tre SM-guld (2001, 2001, 
2002) två guld i UEFA Women´s Cup 
(2002, 2004). SM-silver Futsal 2019. 
Skytteligarevinnare Futsal den här 
säsongen. 
Peter Lundin, 51 år, fotbollsdomare     
Idrottsbakgrund: Fostrad i Tegs 
SK (fotboll & hockey) Spelat fotboll 
i Röbäck och Robertsfors IK. Också 
verksam som fotbollsdomare. Har 
även varit Elitdomare i basket men 
nu är det fotbollen som gäller, på 
lagom nivå för en 50-åring..  
Barnen: Albin Lundin, 19, spelar 
innebandy i Umeå City IBF och 
fotboll med IFK Holmsund. 
Liam Kapstad, 16, golf, Norrmjöle GK 
och fotboll, Tegs SK. 
Mio Kapstad, 13, basket,KFUM Umeå 
och fotboll, IFK Umeå. 

   FOTBOLL – DAMER      FOTBOLL – DAMER   
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   FOTBOLL – HERRAR       FOTBOLL – HERRAR   

S
usanne, du har fyra 
barn födda mellan 
1988 och 1993. Hur 
mycket slagsmål 
och gråt och fajt 
har det varit där 
hemma?

Susanne: Ja du, det här är ju 
winners. Alla vill ju vinna. Ingen vill ju 
förlora. Men Marcus var nog värst. 

Messy: Jag har nog inte gillat att 
förlora. 

Jonatan: Du har haft lättast att 
visa det. 

M: Men jag har fått ta mest skit 
också. 

S: Syrran har nog tagit mycket skit 
också. 

Hur mycket spontanidrott var 
det där hemma?

M: Det var hela tiden. Man spelade 
först varje rast på skolan, sedan 
kom man hem och slängde i sig fika 
och sedan ut igen. Det var match 
konstant på Bigarråvägen. 

J: Det finns annan familj också, 
Ottosson, som också var tre bröder 
så bara där var vi sex spelare. Vi 
bodde så tätt att det gick snabbt att 
dra ihop ett gäng och spela. 

S: Vi har ju alltid tävlat hemma om 
en massa saker. Den som skulle sitta 

Fyra barn födda mellan 1988 och 
1993. Alla idrottsintresserade. 
Alla vinnarskallar. Mamma Susanne 
Danielsson hade det hon gjorde när 
hon uppfostrade Team TG:s Jonathan 
Jonsson och hockeyprofilen Marcus 
”Messy” Jonsson och deras två syskon. 
Numer hjälper Susanne ”bara” till 
med fika på Team TG:s matcher och 
barnen har börjat inse vilket hästlass 
hon drog förr om åren. 

fram fick ju springa till bilen. Vi har 
tävlat om allt. 

Och du har triggat dom? 
S: Ja. 

Jonte och Messy, hur har ni tjä-
nat på att ni triggat varandra? 

J: Mycket. Både av att få träna 
med varandra och att man velat 
vara bättre än brorsan. Du fått ta 
skit av oss, jag fått ta skit av dig och 
Chrille, och Chrille har fått ta skit av 
oss. 

Susanne, med fyra barn så tätt. 
Vad hade du för knep för att få 
ihop allt?

S: Det var ju ”sjåigt” men jag var 
ganska bra på det. Men när vi skulle 
åka till någon match var jag tvungen 
att haka på någon annan dit vi 
skulle, för jag hittade aldrig. 

M: Det har du jäkligt rätt i. Kaos. 
J: Det kunde vara en match på 

Berghem och så hamnade vi på 
Umedalen. Så man var panikslagen 
om man satt i bilen och såg att det 
blev rött ljus och mamma inte kunde 
följa efter de andra bilarna. 

S: Men jag körde mot rött faktiskt 
(skratt)….

S: Sen hyrde vi en egen stuga 

på Nydala på fotbollsfestivalen. 
Då kunde jag stå där och fixa med 
mat sedan kunde alla barnen bara 
komma dit och äta, så fick de själva 
hålla reda på matcherna. När jag 
ringde och bokade stugan trodde de 
inte att jag var riktigt klok. ”Du vet 
att Nydala ligger i Umeå va?” sa dom 
när jag uppgav vår adress på Teg 
(skratt). 

Hur många mjölkliter gick det 
som mest där hemma? 

S: 32 liter. Jag funderade faktiskt 
på att köpa en wellbag med 20 liter.

Vad har mamma betytt för er 
killar?

M: Nu när tänker efter så har hon 
ju betytt allt. Hon jobbade extra för 
att få ihop pengar till skridskor och 
man insåg väl inte då hur mycket 
hon ställde upp för en. 

J: Då när man är mitt uppe i det 
så förväntar man sig bara att allt 
ska funka. Det är nog nu på slutet 
som man förstår att det är ett jäkla 
slit bakom. Som att dra hem 32 liter 
mjölk. 

Hur självklart ni valde det ni val-
de fotboll respektive ishockey? 

J: Jag hade problem med mögel 
så det var problem med både ishal-

len i 
Umeå 
och 
Vännäs. Det 
blev tungt och andas, 
vilket gjorde det tråkigare. Då 
började jag med innebandy i stället. 
Jag kom med i länslaget i innebandy 
och tränade med Umeå City men 
tackade nej och fotbollen har som 
alltid varit först.

M: Det var som aldrig att jag 
tog beslutet utan det bara blev. 
Jag tackade ju nej till elitlägret i 
fotboll i Halmstad, det var ju fysen i 
hockeyn som började komma in då. 
Men jag var jäkligt duktig målvakt 
och jag tackade nej till en lands-
lagsuttagning också. Det blev ett 
missförstånd så jag hörde bara av 
mig och sa det till min länslagsträ-
nare. Tydligen hade jag blivit riktigt 
utskälld på lägret, jag dök ju bara 
inte upp. 

Hur tätt följer ni varandras 
karriärer? 

M: Så gott som det går. 
J: Jag är väl och tittar på alla 

matcher nästan och sen sänds 
ju allt. När du hade match med 
Västerås i Sundsvall till exempel så 
försökte vi åka. 

S: 
Jag är 
på allt hit och dit 
och tycker att det är skönt 
att killarna har samma nummer (33). 
Det är lätt att hålla reda på. Men 
när jag är på hockeyn brukar jag åka 
hem i tredje perioden för att jag blir 
så nervös. Jontes matcher har jag 
oftast jobbat på, vilket jag gjorde på 
Marcus matcher när han var yngre. 

Jonatan du har hunnit med att 
lägga av en gång (2018) – hur 
var livet på andra sidan?

J: Jag behövde pausen. Min moti-
vation fanns inte där. Sen märkte jag 
ju att fotbollen är en ganska stor del 
av ens liv så jag började sakna det. 
Hur länge jag kör vidare? Nu tar jag 
ett år i taget. 

M: För mig finns ju motivationen 
att spela på. Nu måste bara bitarna 
falla på plats när jag inte är kvar i 
Björklöven (ingen ny klubb klar då 
detta skrivs). Det måste ju passa 
med lill-dottern och tjejen där hem-
ma, men spela vidare har jag tänkt 

göra. 

Vad hoppas 
mamma på?

J: När jag funderade på 
att lägga ner så var signalerna att 

”det kan du inte göra, jag vill ju vara 
lite i vipen” på TG. 

S: Jag hoppas dom spelar vidare. 
Det skulle kännas tomt om dom inte 
spelade. Jag vill ha lite liv kring mig. 
Jag har ju gjort det hela deras liv. 

Susanne, har allt slit värt det?
S: Ja. Det har ju varit gråt och så 

när de har förlorat men jag tror att vi 
har tacklat det ganska bra. Josefin 
sa att hon vann nästan när hon 
förlorade med 0-1, då blev Marcus 
jättearg för man kan inte nästan 
vinna. Man har förlorat. 

Mamma central för 
bröderna Jonsson

FAMILJEN JONSSON 

Mamma Susanne Danielsson

Idrottsbakgrund: Fotboll i Gimo-
näs CK i sex månader. Först som icke 
löpvillig utespelare i fotboll, därefter 
som bollrädd målvakt. Därefter 
”idrottsmamma” till fyra idrottande 
barn (tre söner och en dotter), födda 
mellan 1988 och 1993. 

Jonathan Jonsson, 29 år
Lag: Team TG FF. 
Idrott: Fostrad i Tegs SK. Valde bort 
ishockey och innebandy till förmån 
för fotbollen. Gästspelade i Umeå FC 
ett par säsonger. Gör nu sin åttonde 
raka säsong i Team TG. 

Marcus ”Messy” Jonsson, 27 år
Lag: Letar nytt hockeylag. 
Idrott: Fostrad i Tegs SK. Provade 
hockey, fotboll, innebandy, handboll 
och bandy i ungdomen. Har nyligen 
gjort tre säsonger i Björklöven men 
söker nu ny klubb. 
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studentumallastudier

facebook.com/
StudentumSverige/

www.studentum.se

www.sportsmedumea.se

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

✓ Alla är välkomna!
✓ Ont i axel, höft, knä eller fot?
✓ Inget remisskrav
✓ Snabbt omhändertagande
✓ Mottagning
✓ Operation
✓ Fysioterapi
✓ Ring och boka, 090-719300

Välkomna!
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1) Vad slutar Team TG i år? 
Topp tre.  

2) Vilka har ni som seriefavori-
ter?
Sunnanå SK. 

3) Vem slår igenom i TG i år? 
Jag hoppas alla tar ett steg framåt 
i sin utveckling i år och att vi blir 
starkare som lag och höjer vår lägsta 
nivå!

   FOTBOLL – DAMER      FOTBOLL – DAMER   

AMANDA WESTMAN
Ålder: 23 
Tröjnummer: 26 
Beskriv vem som har varit din största 
supporter i ditt fotbollskarriär: Mina 
största supportrar är mina föräldrar som alltid 
ställt upp med att skjutsa till träningar, kollat 
på nästan alla matcher och alltid funnits där 
som ett bollplank oavsett om det varit diskus-
sioner kring träningar och matcher eller som 
träningshjälp på fritiden. 
Tidigare klubbar: Alnö IF och Sundsvalls DFF

ALICIA FROM
Ålder: 19 
Tröjnummer: 9 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Tror nog att det är pappa, 
han har alltid peppat mig till att tro 
på mig själv. 
Tidigare klubbar: Betsele IF, IFK Umeå

KAROLINA RINNAU 
WIDDING
Ålder: 28 
Tröjnummer: 6 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Mamma och pappa! 
Tidigare klubbar: Ersboda SK, 
Mariehems SK

FRIDA STRANDBERG
Ålder: 24 
Tröjnummer: 21 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Mamma och pappa! Alltid stöt-
tat. Kan räkna på en hand hur många 
matcher dom har missat under min 
fotbollskarriär. 
Tidigare klubbar: Vännäs AIK, 
Spöland/Vännäs, Umeå Södra

TILDE FILÉN
Ålder: 19 
Tröjnummer: 20 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Min pappa. 
Tidigare klubbar: Sandåkerns sk

CORNELIA WIKLUND
Ålder: 20 
Tröjnummer: 10 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Mamma och pappa. De har 
alltid ställt upp och skjutsat till och 
från träningar, alltid varit och sett alla 
matcher och följt med på cuper och 
läger för att heja och stötta. 
Tidigare klubbar: Nyborgs SK, Kalix 
DFF, Gammelgårdens IF, Assi IF

FELICIA ÖSTERLUND
Ålder: 20 
Tröjnummer: 16 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Mina föräldrar eftersom de 
nästan inte har missat en match sen 
jag började spela fotboll. 
Tidigare klubbar: Gimonäs UIF

KAROLINA ROSENDAHL
Ålder: 26 
Tröjnummer: 23 
Tidigare klubbar: Bureå, Sunnanå

EMELIE SJÖKVIST
Ålder: 21 
Tröjnummer: 17 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Mamma och pappa har alltid 
ställt upp! 
Tidigare klubbar: Korsnäs IF, 
Gustafs GoIF

EVA FORS
Ålder: 18 
Tröjnummer: 19 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Mamma och pappa, stöttar mig 
i allt jag gör och har varit mina klippor 
genom hela livet. 
Tidigare klubbar: Mariehems sk

MOA SJÖSTRÖM
Ålder: 23 
Tröjnummer: 11 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Mina föräldrar! Och bland mina 
första tränare Roine som i alla år fort-
satt heja, peppa och skrika på mig så 
som bara han kan. 
Tidigare klubbar: Spöland, Spöland/
Vännäs och Mariehems SK

ELIN LINDE
Ålder: 25 
Tröjnummer: 5 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Mina föräldrar för att de alltid 
har stöttat och hejat på mig. 
Tidigare klubbar: Umedalens IF

EMMA ÅSTRÖM
Ålder: 17 
Tröjnummer: 7 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Pappa för att han alltid 
stöttar. 
Tidigare klubbar: GUIF, IFK Umeå

EMMY WRETELL
Ålder: 18 
Tröjnummer: 2 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Mina föräldrar som alltid 
stöttat mig och inte missat många av 
mina matcher sen jag började spela 
fotboll. 
Tidigare klubbar: IFK Umeå

TILDE WIKSTRÖM
Ålder: 18 
Tröjnummer: 22 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Min pappa eftersom han alltid 
supportar mig i de jag gör. 
Tidigare klubbar: Sandåkerns Sk

SAGA HÄGGLUND
Ålder: 19 
Tröjnummer: 12 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Pappa, som alltid skjutsat till 
och från matcher och träningar. 
Tidigare klubbar: Sävar IK, Mariehem

Spelschema 
Team Thorengruppen 
fotboll Div 1 2019

Team TG FF – Domsjö IF          
2019-04-17 19:30

IFK Östersund – Team TG FF 
2019-04-27 17:00

Team TG FF – Selånger FK 
2019-05-04 13:30

Notvikens IK DFF – Team TG FF 
2019-05-11 14:00

Team TG FF – Själevads IK 
2019-05-19 12:00

IF Team Hudik – Team TG FF 
2019-05-26 15:30

Team TG FF – Sunnanå SK 
2019-05-30 14:00

Team TG FF – Härnösands SK 
2019-06-09 15:00

Umedalens IF – Team TG FF 
2019-06-12 19:30

Team TG FF – Luleå SK           
2019-06-16 16:30

Infjärdens SK – Team TG FF 
2019-06-23 15:00

Team TG FF – IFK Östersund 
2019-06-30 16:00

Domsjö IF – Team TG FF          
2019-07-04 19:00

Selånger FK – Team TG FF 
2019-08-03 14:00

Team TG FF – Notvikens IK DFF 
2019-08-10 13:30

Team TG FF – IF Team Hudik 
2019-08-17 13:30

Själevads IK – Team TG FF 
2019-08-24 14:00

Sunnanå SK – Team TG FF 
2019-08-31 14:00

Team TG FF – Umedalens IF 
2019-09-06 19:00

Härnösands SK – Team TG FF 
2019-09-14 14:00

Luleå SK – Team TG FF                
2019-09-21 14:00

Team TG FF – Infjärdens SK 
2019-09-28 14:00

TYRA WALDENBORG
Ålder: 17 
Tröjnummer: 13 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Pappa. Han har alltid ställt 
upp och skjutsat mellan träningar och 
matcher, samt stöttat mig i vått och 
torrt. 
Tidigare klubbar: IFK Umeå, Mariehem 
SK div 3 och div 1, UIK f19

JASMIN MANNELQVIST
Ålder: 18 
Tröjnummer: 30 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Mamma och pappa. 
Tidigare klubbar: Vilhelmina IK och 
Umeå södra DFF

TYRA NORRMAN
Ålder: 16 
Tröjnummer: 18 
Beskriv vem som har varit din största 
supporter i ditt fotbollskarriär: Hittils i min 
fotbollskarriär har mina föräldrar och min mor-
far varit mina största supportrar. Dom kommer 
alltid på matcher och skjutsar till träningar 
och står bakom mig i det jag gör och det jag 
vill. Och det har varit väldigt skönt nu speciellt 
i klubbytet och hela den grejen. 
Tidigare klubbar: Umeå Södra FF 4 frågor 

till 
Therese 
Kapstad

4) Du får välja fritt i världsfot-
bollen och värva in en målvakt, 
en back, en mittfältare och en 
forward. Vilka väljer du?
Jag skulle utan tvekan välja de jag 
spelat med i UIK men du får nutida 
alternativ också. 

Målvakt: Ulla-Karin Rönnlund 
(Hedvig Lindahl)

Back: Hanna Marklund (Nilla Fischer) 

Mittfältare: Malin Moström (Carli 
Loyd)

Forward: Marta
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Spelschema 
Team Thorengruppen 
fotboll Div 1 2019

Team TG FF – Umeå FC 2019-04-07 16:00

BK Forward – Team TG FF 2019-04-14 14:00

Team TG FF – IF Sylvia 2019-04-21 15:00

Rynninge IK – Team TG FF 2019-04-28 14:00

Sandvikens IF – Team TG FF 2019-05-01 17:00

Team TG FF – Vasalunds IF 2019-05-05 16:30

Bodens BK FF – Team TG FF 2019-05-11 16:00

Team TG FF – Sollentuna FF 2019-05-19 15:00

Team TG FF – Karlslunds IF HFK 2019-05-25 14:00

Gefle IF FF – Team TG FF 2019-05-30 15:00

Akropolis IF – Team TG FF 2019-06-02 15:00

Team TG FF – Karlstad BK 2019-06-09 16:45

Carlstad United BK – Team TG FF 2019-06-15 16:00

Team TG FF – FC Linköping City 2019-06-23 15:00

Team TG FF – Nyköpings BIS 2019-06-30 16:00

Karlslunds IF HFK – Team TG FF 2019-07-06 15:00

Team TG FF – Bodens BK FF 2019-08-04 15:00

Karlstad BK – Team TG FF 2019-08-11 14:00

Team TG FF – Carlstad United BK 2019-08-18 16:00

Team TG FF – Sandvikens IF 2019-08-25 16:00

Vasalunds IF – Team TG FF 2019-09-01 15:00

Team TG FF – Gefle IF FF 2019-09-08 17:00

IF Sylvia – Team TG FF 2019-09-15 15:00

FC Linköping City – Team TG FF 2019-09-22 15:00

Team TG FF – Rynninge IK 2019-09-29 15:00

Nyköpings BIS – Team TG FF 2019-10-06 14:00

Team TG FF – BK Forward 2019-10-13 13:00

Sollentuna FF – Team TG FF 2019-10-20 15:00

Team TG FF – Akropolis IF 2019-10-27 15:00

Umeå FC – Team TG FF 2019-11-02 14:00

   FOTBOLL – HERRAR       FOTBOLL – HERRAR   

LUDVIG MARKLUND
Ålder: 24 
Tröjnummer: 25 
Beskriv vem som har varit din största 
supporter i ditt fotbollskarriär: Pappa för 
han alltid ställt upp som tränare i ungdomsåren 
och alltid funnits som personlig tränare även 
under senior åren. Mamma som alltid följt med 
och stötta vid matcher även skjutsat och hämtat 
skor när jag glömt dom vid upprepade tillfällen.

Tidigare klubbar: Rönnskärs IF, Morön BK

ERIK GRANAT
Ålder: 23 
Tröjnummer: 7 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Kenneth Wellvik, min mammas 
sambo. Stöttat mig på och utanför 
planen, alltid. 
Tidigare klubbar: GIF Sundsvall

MATTIAS ÅKERLUND
Ålder: 26 
Tröjnummer: 3 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Min mamma och pappa, de har 
alltid ställt upp för mig. 

JOHN-HENRIK ERIKSSON
Ålder: 22

Tröjnummer: 20 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Farsan. Har sett extremt 
många fotbollsmatcher som jag har 
spelat. 
Tidigare klubbar: Offerdals IF, Alsens 
IF, IFK Östersund

AARON ZAHUI BAZOUKOU
Ålder: 22 
Tröjnummer: 17 
Beskriv vem som har varit din störs-
ta supporter i ditt fotbolls-
karriär: Min storasyster, hon har alltid 
visat mig den goda vägen. Varit med mig 
i ont och gott och även bevisat att ingen-
ting ör omöjligt. 
Tidigare klubbar: AFC Eskilstuna, 
Brommapojkarna, Vasalund, Karlslund

PATRIK BROMAN
Ålder: 25 
Tröjnummer: 8 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Min flickvän Sandra och min 
barndomskompis Albin Jonsson. 
Tidigare klubbar: Matfors IF, Gif 
Sundsvall, Selånger FK, Skellefteå FF, 
Hudiksvalls FF

MATTIAS LIDBERG
Ålder: 24 
Tröjnummer: 11 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Det är min familj! Jag har alltid 
haft bra stöd hemifrån. 
Tidigare klubbar: Täfteå IK. IFK Umeå. 
Umeå FC

LINUS MARKLUND
Ålder: 23 
Tröjnummer: 24 
Beskriv vem som har varit din största 
supporter i ditt fotbollskarriär: Pappa för 
han alltid ställt upp som tränare i ungdomsåren 
och alltid funnits som personlig tränare även 
under senior åren. Mamma som alltid följt 
med och stötta vid matcher även skjutsat och 
hämtat skor när jag glömt dom vid upprepade 
tillfällen.

Tidigare klubbar: Morön BK, Skellefteå FF, 
Rönnskärs IF

MATTIAS ERIKSSON
Ålder: 20 
Tröjnummer: 13 
Beskriv vem som har varit din största 
supporter i ditt fotbollskarriär: Min 
ungdomstränare Daniel Öhrnell är nog 
den som stöttat mig mest genom min fot-
bollskarriär genom att lägga ner så gott 
som all sin egna tid och energi på oss 
under väldigt många år. 
Tidigare klubbar: GUIF, Ersmark, UFC 
akademi

PHILIP NÄSLUND
Ålder: 21 
Tröjnummer: 16 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Mina största supporters är min 
familj generellt. Speciellt mina mor- och 
farföräldrar som alltid har varit intresse-
rad av mitt fotbollsspelande.. 
Tidigare klubbar: Täfteå IK, Umeå FC 
Akademi

ALHAJIE DRAMMEH
Ålder: 23

Tröjnummer: 2 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Mamma och Pappa. 
Tidigare klubbar: Håbo FF, FC Järfälla, 
Kalhälls FF, Spånga IS FK, Enköpings SK, 
Värmdö IF, Gimonäs Umeå IF

ELIAS BJÖRKLUND
Ålder: 23 
Tröjnummer: 6 
Beskriv vem som har varit din största 
supporter i ditt fotbollskarriär: Min mam-
ma och pappa är och har varit mina största 
supportar gällande mitt fotbollsspelande. De 
har lagt ned massvis med tid för att skjutsa till 
och från träningar samtidigt som de alltid sett 
mina matcher, vilket de gör än idag. 
Tidigare klubbar: Mariehem SK, IFK Umeå, 
Sandviks IK

VLADIMIR SUDAR
Ålder: 33 
Tröjnummer: 1 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Mina föräldrar och min sam-
bo. 
Tidigare klubbar: FK Leotar, Umeå FC, 
IFK Marie hamn, IFK Luleå

MÅNS SUNDSTRÖM
Ålder: 21

Tröjnummer: 22 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Min pappa för att han alltid har 
varit med och stöttat mig. 
Tidigare klubbar: Sandåkern, Umeå 
FC, Täfteå

FREDRIK JOHANSSON
Ålder: 25 
Tröjnummer: 9 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Min familj.

Tidigare klubbar: Malå IF, Morön BK, 
Täfteå IK

ADAM CHENNOUFI
Ålder: 30 Tröjnummer: 10 
Beskriv vem som har varit din största sup-
porter i ditt fotbollskarriär: Mina föräldrar utan 
tvekan. Alltid varit engagerade, varit på i stort 
sett alla matcher, alltid skjutsat mig och vänner 
till matcher och träningar. Farsan har även på sitt 
skomakeri hängt upp mina matchtröjor genom 
åren.Saknade vi linjedomare så var farsan på 
plats med sitt paraply och vinkade offside!

Tidigare klubbar: Gimonäs CK, Gimonäs UIF, 
Mariehems SK, IFK Holmsund, Ersboda SK, Umeå 
FC, GIF Sundsvall, Dubai CSC, IFK Värnamo, Team 
TG FF

JONATHAN JONSSON
Ålder: 28 
Tröjnummer: 33 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Min mamma, hon har 
alltid ställt upp oavsett vad det 
gäller. 
Tidigare klubbar: Tegs Sk, Umeå fc

LINUS SAHLIN
Ålder: 21 
Tröjnummer: 35 
Beskriv vem som har varit din 
största supporter i ditt fotbolls-
karriär: Mamma och Pappa de har 
alltid stöttat mig. 
Tidigare klubbar: GIF Sundsvall och 
Kubikenborgs IF

SEBASTIAN FRIMAN
Ålder: 20 
Tröjnummer: 14 
Beskriv vem som har varit din största 
supporter i ditt fotbollskarriär: 
Mamma, Pappa, min lillebror och min 
mormor.

Tidigare klubbar: GIF Sundsvall, 
Hudiksvalls FF

1) Vad slutar Team TG i år? 
Många nya spelare och ett nytt 
arbetssätt. Men vi tror mycket på 
gruppen. Vi tror att vi får ihop det 
bra redan första året ihop och slutar 
på en 4-6:e plats.

2) Vilka har ni som seriefavoriter?
Akropolis. Är i toppen varje år, men 
det här året finns det ingen tydlig 
etta så det kan tala för dem.

3) Vem slår igenom i TG i år? 
Aaron Zahui Bazoukou är en av 
många som ser ut att ha bra möjlig-
heter att prestera i år.

4 frågor 
till 
André 
Ghanbari

4) Du får välja fritt i världsfot-
bollen och värva in en målvakt, 
en back, en mittfältare och en 
forward. Vilka väljer du?

Målvakt: Alisson Becker. Håller nol-
lan och har en spännande övertro 
på sin skicklighet med bollen.

Back: Giorgio Chiellini. Kan någon 
nämna en bättre back i försvarsspe-
let det senaste årtiondet?

Mittfältare: Xabi Alonso. Han må 
ha trappat ner, men fysiken var 
ändå aldrig en avgörande faktor för 
honom.

Forward: Ronaldo. Motivering 
överflödig. 



14 15KICK OFF – Hela denna bilaga är en annons från Team Thorengruppen KICK OFF – Hela denna bilaga är en annons från Team Thorengruppen

   FOTBOLL – DAMER      FOTBOLL – DAMER   

Ö
rjan hur har du 
coachat Frida 
genom åren?

Örjan: Officiellt for-
mellt så har jag bara 
varit tränare för Frida 
i ett år, men informellt 

så har jag ju åtminstone försökt vara 
tränare och coacha henne i alla år…

Frida: Vi har lärt oss på senare tid 
att jag kommer till pappa när jag vill 
ha feedback och coachning. Under 
alla dessa år har jag kanske inte varit 
mottaglig för feedback alla gånger 
efter alla matcher. Och du har inte 
alltid varit jättepedagogisk. 

Ö: Nej, jag har varit väldigt opeda-
gogisk ibland då jag varit som mest 
upprörd. Men jag har lärt mig att 
vänta till du kommer, men du kan ju 
komma ett bra tag efteråt, två dagar 
eller så. 

Hur har det låtit då från pappa 
när han kommit fram och varit 
”opedagogisk”?

F: Alltså, man vet ju själv att man 
gjort en dålig match och vet vad 
man kommer att få höra. Mest ser 
man på hans kroppsspråk att nu är 
det något på gång. När han kommer 
fram och är tyst, då vet man att han 
funderar på hur han ska lägga fram 
det på ett bra sätt... 

Ö: Du har ju varit jättetydlig med 
när det är ”enough” eller när du inte 
vill ha någon mer feedback. 

F: Jag har ju lämnat bilen flera 

Team TG-anfallaren Frida Strandberg är uppvuxen 
med en tränare i familjen. Pappa Örjan Strandberg har försökt 

coacha henne genom hela karriären – med minst sagt 
blandat resultat och mottagande. 

Frida
har haft pappa 

och tränare i ett

gånger efter matcher (skratt)…men 
sen har man ju blivit äldre. Jag har 
tyckt om att få feedback och vill 
ha det, men jag vill ha det på mina 
villkor. Han har ju råd att komma med 
men när man vet att man varit dålig 
och ser han kommer emot en, då…

Örjan, 2015 var du ju tränare 
för Spöland Vännäs damer och 
Frida. Var det svårt att vara 
”officiell tränare” för din dotter?

Ö: Det var inga problem egentli-
gen. Man får ju vara noga med att 
vara neutral i allt det du gör och 
man är nästan lite extra tuff mot de 
sina bara för att det inte ska bli nåt 
tyckande.  

F: Det gick bra. Jag ville heller 
inte ha några fördelar. Men jag sa 
ju aldrig pappa på träningarna och 
sedan dess har jag börjat säga Örjan 
hela tiden. 

Du har ju haft några tunga 
knäskador Frida - vad har 
familjen betytt för dig då? 

F: Hur mycket som helst. Dels har 
de alltid ställt upp och skjutsat till 
läkare och så. Nu sist åkte vi in till 
akuten och du visste att det inte var 
lönt att åka in till akuten men jag fick 
som en panikångest att jag måste 
åka och sen satt vi där hela natten. 

Hur är det att se sin dotter åka 
på svåra skador?

Ö: Fruktansvärt jobbigt. Det blir 

svårt ju att möta de känslorna, det 
är ju bara att finnas där. Man kan 
som inte säga något åt den förtviv-
lan som blir när något går sönder. 

Frida, minns du pappas karriär 
som spelare? 

F: Ja, jag har sett pappa spela. 
Han har ju gjort några comebacker, 
målvakter har ju 120 liv. Sedan har 
vi kört mycket själva också då jag är 
forward och pappa målvakt. 

Ö: Ja, vi körde rätt mycket några år 
där vi nötte framförallt frilägen både 
på Vännäsborg och Vännäs IP. 

Tjuvsläppte du in lite bollar då 
eller körde du på max? 

Ö: Nej, jag har nog jobbat på, 
framförallt när Frida blev lite äldre 
och ville att jag skulle köra på.  

F: Sen är vi båda två tävlingsmän-
niskor så ingen vill ju förlora. 

Ö: Så är det ju, sedan blir man 
ju som målvakt mindre och mindre 
smidig med åren… 

Nu är du speaker på Team TG:s 
matcher Örjan – är det svårt att 
släppa fotbollen? 

Ö: Jag var ju lika och såg alla 
matcher och jag tycker det är roligt 
att hålla kontakt med fotbollen. Det 
här är ett fantastiskt sätt att göra 
det på, sedan gillar jag ju att prata 
också. 

F: När man var yngre var det ju 
pinsamt när pappa pratade men nu 

har jag släppt det. Han är duktig på 
att prata så det går bra. 

Du rehabtränar just nu efter en 
korsbandsskada Frida, när är du 
redo för comeback?

Ö: Frida är ju en klok person. Du 
har ju inte för bråttom så när du 
är redo kommer du att vara redo. 
Det kanske är en vild förhoppning 
men jag hoppas ju att du är redo till 
seriestarten. Men om du kommer att 
kliva in direkt då får vi ju se.

F: Frågan är ju hur klok man ska 
vara? Jag själv har någon tanke om 
att vara tillbaka innan uppehållet i 
alla fall. Men jag har inte som mål att 
komma tillbaka och vara skadefri, jag 
vill komma tillbaka och leverera. Jag 
vill göra en bra säsong. 

Hur går det i sommar för Team TG? 
F: Det har försvunnit många men 

det är kvar många duktiga och jag 
tror att många av de unga kommer 
att ta mer plats i år. Jag är optimist 
och tror att det kommer att gå bra. 

FAKTA FAMILJEN STRANDBERG 

Pappa Örjan Strandberg, 58 år: 
Idrottsbakgrund: Målvakt som stod 
främst i Vännäs AIK men även i Boliden, 
Alvik och faktiskt två säsonger i ärkeriva-
len Spölands IF (”det vill man helst inte 
prata om”). Därefter har han under många 
år varit tränare i lag i Vännäsbygden. Är 
nu speaker på Team TG:s dammatcher. 

Dotter Frida Strandberg, 24 år. 
Lag: Team TG FF. 
Position: Forward. 
Fotbollsbakgrund: Målfarlig forward 
som är fostrad i Spöland Vännäs IF. Gick 
till Umeå Södra FF 2016 som ju numera är 
Team TG FF. Knäskador har spolierat tre 
av de fyra senaste säsongerna. Slet av 
korsbandet i juni 2018 och siktar i år på 
comeback före sommaruppehållet.



16 17KICK OFF – Hela denna bilaga är en annons från Team Thorengruppen KICK OFF – Hela denna bilaga är en annons från Team Thorengruppen

H
anden på hjärtat, 
vem träffar ni mest 
– era familjer eller 
varandra?
André: Det borde vara 
familjerna ändå. 

Benjamin: Jag är inte säker på det. 
Maja: Nej, jag tror att ni ses mer. 

Hur mycket hörs ni på telefon? 
André: Ett par gånger per dag. 
Rebecca: Vänta, hörde jag någon 

gång per dag? Det är väl typ 42 
gånger per dag. 

Maja och Rebecca, gillar ni 
fotboll?

R: Ja, jag tycker det är kul att se. 
Men jag tyckte mer om det i början, 
nu är man lite less, det är så mycket 
fotboll.

M: Det är inte så att jag längtar 
efter att se en fotbollsmatch men det 
är inte så att jag undviker det heller. 

Pratar ni någonsin fotboll 
hemma?

R: Jag lyssnar men jag vet inte om 

   FOTBOLL – HERRAR   

Fotboll 
och familj       
i fokus 
för André och Benjamin

Team TG:s tränarduo har vigt sitt liv till fotbollen med tjänstgöring 
på kvällar och helger. Samtidigt kombinerar de med familjeliv på 
hemmaplan – och med tre respektive två barn finns det att göra när 
det inte är fotbollsträningar. Vi samlade André Ghanbaris och Benjamin 
Kinnunen Nassiris familjer för ett samtal om vardagspusslet, det dåliga 
samvetet och träningar med Mohamed Salah. 

jag ger några bra svar, jag är väl ett 
bollplank mer. 

A: Det är ibland om man behöver 
prata av sig. Det är som att gå till en 
psykolog, det är oftast en själv som 
pratar (skratt). 

M: På ett sätt behöver man inte 
prata så mycket utan man hör ju när 
de pratar med varandra. Då känner 
man ju ändå att man har koll på läget. 

Hur att vara borta så mycket på 
kvällar och helger? 

B: Klart det är speciellt. Det är ju 
inte många middagar och läggningar 
man är med på, däremot så får man 
kanske tid med annat, man kan 
hämta dem på dagis lite tidigare 
ibland. 

Har ni dåligt samvete någon 
gång?

André (som i vinter varit på Bosön 
tre av åtta veckor på grund av en 
tränarutbildning): Ja, hela tiden. På 
riktigt. Det är rätt obekvämt. Sedan 
är det sällan, om någonsin, man är 
borta av en annan orsak än jobbet. 

Vi unnar oss inte så mycket lyx eller 
fritid så, men nu är det ju ett jobb 
och inte längre en hobby och då är 
det ju förankrat i vår livsstil. 

Tröttnar man hemma på att de 
är borta?

R: Ja. Det är väl den tiden som 
är jobbigast också då man ska laga 
mat och lägg tre barn själv. Det jag 
är tacksam över är att barnen har 
jättekorta dagar på förskolan och 
det är ett plus. Men helgerna är ju 
lite tråkigt. Vi gör ju aldrig något 
tillsammans utan då du är hemma 
så passar jag på att göra något själv 
med kompisar eftersom jag alltid är 
hemma annars. Det man saknar är 
väl att göra något hela familjen till-
sammans, men det kommer kanske 
sen när man är pensionär (skratt). 

Har barnen koll på vad ni gör?
B: Lucas är ju laddad på fotboll 

och vet att jag tränar TG, sen har 
han inte kopplat konceptet. Han 
tror att Mohamed Salah och Saman 
Ghoddos spelar tillsammans i TG. 

Lilja har mer koll och det blir ju ett 
intresse för barnen också när de vet 
att pappa håller på. 

R: Leia spelar ju fotboll och är 
väldigt intresserad och vill veta hur 
alla matcher går, kanske pga om det 
är synd om pappa eller inte. Hon oro-
ar sig mycket och undrar. Så hon är 
den som är mest brydd om fotbollen. 

Vad betyder stödet hemifrån?
B: Allt. 
A: Verkligen. Man säger det 

kanske för sällan. 
R: Nej, du är ganska duktig på det. 

För mig var det jobbigare i början av 
din karriär som tränare då jag var 
ovan att du var borta så mycket. När 
Leia och Lise var små, de är ju tajta i 
åldern, så var det ju jättejobbigt att 
lägga dem. Nu har man fått in en 
rutin och de är så pass gamla att det 
inte alls känns jobbigt. 

Går det att vara ledig någon 
gång i er roll eller måste man 
åka utomlands och stänga av 
allt?

B: 
Det är 

svårt att vara 
ledig. Är man i stan finns det alltid 
något man kan lösa. 

R: Ibland kan man känna att 
Andrés telefon aldrig går att stänga 
av, du är sportchef och måste alltid 
vara tillgänglig. 

A: Man lär sig ändå hela tiden 
vilka ärenden som är akuta eller inte. 
Sen är det också vilken person man 
är. Jag gillar att få saker gjorda, jag 
gillar inte att ha saker hängande 
över mig så det är något jag jobbar 
med. 

R: Du kan inte ha någonting kvar, 
då är du helt disträ. 

Ser ni er själva som Trapattoni 
eller Svennis att ni är 70 år och 
har ett tränaruppdrag någon-
stans?

B: Min målsättning är att jobba 
med det här så länge någon vill ha 
en men det är ju ett speciellt yrkes-

val 
och jag tror inte 

att man kommer att jobba med det i 
Umeå i 45 år. Man kommer att ställas 
inför obekväma beslut, ska man 
flytta själv eller med familjen? Den 
frågeställningen har redan dykt upp. 
Vi hade diskussionen i vintras då jag 
hade ett erbjudande om att åka till 
Dubai och jobba för en akademi ett 
år. Men då skulle jag varit tvungen 
att lämna barnen och familjen. Vi 
hade ett familjeråd med mormor och 
farmor och morfar där vi diskuterade 
allt.   

M: Vi har ju ändå tur båda vi 
som har övriga familjen i stan. Min 
mamma kommer och hjälper till en 
kväll i veckan och när Benjamin har 
bortamatcher så är de ofta med och 
stöttar upp här hemma. 

R: Jag är väl inte alls främmande 
för att vi flyttar någon gång, det 
hade bara varit kul att prova något 
nytt men det viktigaste är ju barnen 
och hur det funkar för dem. Oftast 
är det ju enklare ju yngre de är. Men 
det här är ju något du satsar på och 

här finns det ju inte så många 
lag. Jag stöttar ju verkligen att du 

satsar på din karriär. Förskollärare 
kan jag vara överallt. 

A: Både jag och Benji vill ju hålla 
på med fotboll på något sätt men 
ingen av oss är låsta av att det 
måste vara i en specifik roll.  Men det 
är klart, jag besväras lite av tanken 
att behöva flytta om jag ska vara 
helt ärlig. Det är ingen enkel sak. 

B: Nu har vi det bra med anställ-
ningstrygghet och så. Men det 
kanske inte är likadant i alla andra 
klubbar eller delar av världen, där 
du kan ryka efter en vecka och inte 
få nån mer lön. Så det finns många 
parametrar att ta hänsyn till. 

Hur går det i sommar?
B: Bra. 
A: Bra. 
R: Jag tror det går bra. Det känns 

som ett skönt gäng. 
M: Jättebra. Du såg ju vår taktik på 

tavlan (vid fotosessionen). 

FAMILJEN GHANBARI 
JANSSON

André Ghanbari, 35 år, 
tränare och sportchef för Team 
TG:s herrar. 
Fotbollsbakgrund: Fostrad i 
Gimonäs CK. Slog igenom i Umeå 
FC och värvades till Åtvidaberg 
i superettan 2005. Lade av med 
fotbollen 2006 på grund av en 
ryggskada. Inledde tränarbanan 
i Mariehem SK 2010 och har 
tränat Team TG (Tegs SK fram till 
2014) sedan 2011. 
Rebecca Jansson Ghanbari, 
36 år, förskollärare.    
Idrottsbakgrund: Har inte 
spelat fotboll men var duktig i 
hopprep (med Sävar). 
Barnen: Leia, 8 år, Lise, 6 år, 
Tristan, 2 år. 

FAMILJEN KINNUNEN 
NASSIRI PALM

Benjamin Kinnunen Nassiri, 
30 år, tränare för Team TG:s 
herrar. 
Fotbollsbakgrund: Fostrad 
i Gimonäs CK. Spelade med 
GCK, Tegs SK, Tavelsjö AIK och 
IFK Holmsund. Jobbade som 
tränare i Umeå FC:s ungdom-
sakademi 2012-2016. I Team TG 
sedan 2017. 
Maja Palm, 29 år, utbildare på 
Vattenfall.
Idrottsbakgrund: Spelade 
fotboll i Röbäcks IF fram till 
15-årsåldern. 
Barnen: Lilja 5 år och Lucas 2 år.  
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STOLTA SPONSORER 
TILL TEAM THORENGRUPPEN

FOLKBLADET

HUVUDSPONSORER

GULDSPONSORER

Bakre ledet fr v: Elias Björklund, Joakim Sandström, Adam Chennoufi, Philip Näslund, Fredrik Johansson, Måns Sundström, John Carlsson, 
Sebastian Friman.
Mitten fr v: Ludvig Marklund, Mark McNeil, Patrik Sundström, Linus Sahlin, Mattias Åkerlund, Alhajie Drammeh, Morgan Poopuu, David Karlsson, 
Mattias Lidberg.
Sittande fr v: John-Henrik Eriksson, Erik Granat, Vladimir Sudar, André Ghanbari, Jonathan Jonsson, Patrik Broman, Benjamin Kinnunen-Nassiri, 
Mattias Eriksson, Linus Marklund, Aaron Zahui Bazoukou.

Bakre leder från vänster: Saga Hägglund, Emelie Sjökvist, Karolina Rinnau-Widding, Cornelia Wiklund, Moa Sjöström, Tilde Filén, 
Tyra Norman, Eva Fors.
Mittenledet från vänster: Elin Linde, Jonas Westman, Mathilda Olsson, Tilde Wikström, Jasmin Mannelqvist, Emmy Wretell, Jonas 
Westlin, Jonathan Parling, Emma Åström
Sittande från vänster: Karolina Rosendahl, Frida Strandberg, Therese Kapstad, Amanda Westman, Tyra Waldenborg, Tobias 
Moberg, Felicia Österlund, Alicia From.
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 / Erik Bern 

Vill du bli funktionär?
Att engagera sig i en idrottsförening gör 
så otroligt mycket nytta! Dels för förenin-
gen 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 be-
tyder 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 välkom-
men. 

Om du har några frågor eller är intresse-
rad av att hjälpa till, ta kontakt med 
någon av funktionärerna på match-
erna eller kontakta kansliet (telefon: 
0707269100 eller mail: kansli@thoren-
gruppen.se)
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Umeå IK FF och Team TG FF inleder ett 
samarbete. Ett utlåningsavtal gör att Umeå IK 
kan låna ut fyra utespelare och en målvakt 
under 22 år till Team TG under 2019. 
 – En win-win för båda sidor, säger tränarna, 
Umeå IK:s Robert Bergström och Team TG:s 
Therese Kapstad. 

Umeå IK FF spelar i elitettan och 
Team TG FF i division I. Båda lagen 
strävar uppåt och skulle kunna bli 
seriekonkurrenter. Men nu inleder 
klubbarna ett samarbete då det har 
skrivits ett utlåningsavtal mellan 
klubbarna. Detta innebär att Umeå 
IK får låna ut fyra utespelare och 

en målvakt till Team TG FF. Avtalet 
gäller för spelare som är 22 år eller 
yngre och vilka dessa spelare är kan 
ändras från vecka till vecka.   

- Vi har en ganska stor spelartrupp 
och vill säkerställa att alla spelare 
kan få rätt utbildning och matchtid. 
Vi har fyra olika matchlag, F17, F19, 

division II och elitettan. Detta blir 
ett bra steg mellan division II och 
elitettan, säger Robert Bergström, 
tränare och sportchef i Umeå IK. 

- Det är jättekul att vi kan sam-
arbeta mellan Umeåklubbarna för 
damfotbollens bästa, säger han. 

Team TG FF:s tränare och sport-
chef Therese Kapstad är också väl-
digt nöjd med avtalet där TTG redan 
under försäsongen fått förstärkning 
av ett par Umeå IK-spelare. 

- Det är positivt ur flera aspekter. 
Vi blir fler spelare, vi får mer rutin och 
spetskvalitet och det är ju bra om vi 
kan erbjuda spel i division I för vissa 
av UIK:s spelare, säger Kapstad 
som tycker det är helt rätt väg att 

gå att nu ”öppna upp” lite mellan 
klubbarna. 

- Det är bara en win-win-situation. 
Det är många spelare som slutar för 
tidigt i dag, genom det här samar-
betet så ser vi både till tjejernas 
och klubbarnas bästa. Jag tror att 
damfotbollen i Umeå i stort blir en 
vinnare på det här och det känns 
bra att kunna bidra till det, säger 
Therese Kapstad. 
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En träningsgrupp, en 
samlingspunkt och en 
mötesplats. Team TG 
startad ett Integra-
tionslag under 2018 
och laget har blivit 
som en familj i sig, som 
både skänker mening 
och väcker drömmar. 

Vad betyder Integrationslaget 
för er?

Dawoud Amiri: Mycket roligt. Här 
man får mycket stöd och hjälp av 
Team TG som hjälper oss att få spe-
la fotboll och ha roligt tillsammans. I 
Afghanistan var det inte så lätt att 
bara börja spela fotboll, här är det 
enklare. Sedan är det inte bara de 
som är duktiga som får vara med. Vi 
har några som inte kan spela, de kan 
inte ens stoppa en boll, men som 
ändå är med och kanske spelar eller 
bara tittar på och gör saker tillsam-
mans med oss. 

Adam Chennoufi: Man känner ju 

Team TG:s integrationslag 
väcker drömmar

att det betyder mycket för killarna. 
De vill ju ha kul och det är ju fotbol-
len som binder oss samman. De 
kanske har andra tuffare grejer som 
händer i livet – med sina bakgrunder 
eller som läget är nu när många 
riskerar bli bostadslösa – och då vill 
de ha något annat att tänka på en 
stund. Men vi vill ju även hjälpa till 
med kontakter och att killarna får 
bygga sina egna nätverk. 

Vad är planen för 2019? 
Adam: Vi vill ju utveckla det här. 

Förutom spel i Korpen så har vi ju 
tidigare har vi kört spontanidrott 
varje fredag där vi haft upp till 50 
deltagare men nu ska vi ha lite 
andra träffar också. Vi vill ha lite 
värdegrundsarbete, utbildning i 
föreningskunskap och även få dem 
mer engagerade i föreningslivet och 
kanske koppla dem mer mot oss i 
Team TG. Sedan ska vi också åka 
ner till Sundsvall och se en match 
med Giffarna. 

Dawoud: Vi ska göra något roligt 
med Team TG:s division I-lag också. 

Sen kan vi hjälpa dem med att sälja 
biljetter och fika och så. 
Integrationslaget blir som en 
stor familj? 

Dawoud: Ja, och vi blir som en 
ännu större familj när vi ska träffa 
division I-laget, hjälpa till på deras 
matcher och göra något roligt 
tillsammans.  

Dawoud, du har själv en knäska-
da så du har blivit mer tränare 
(assisterande tränare i Team 
TG:s futsal-lag bland annat) och 
ledare än spelare?

Dawoud: Ja, jag är domare och 
delar upp spelarna i olika lag, hämtar 
bollar, västar, pump och allting. 
Sedan bokar jag lediga planer med 
någon från Team TG och fixar så vi 
kan vara med i Korpen. 

Vad har du för drömmar inom 
fotbollen? 

Dawoud: Jag drömmer om att bli 
tränare. Jag har pratat med Team 
TG att gå på en tränarutbildning 
snart. 

Adam, hur är Dawoud som 
tränare?

Adam: Han är bra. Han är väldigt 
engagerad och passionerad och har 
ett intresse för att lära sig allt. Man 
ser att han utvecklas hela tiden. Inte 
bara hur man spelar rent taktiskt 
utan även hur det fungerar i en 
förening med exempelvis fogis, fylla 
i spelarförteckningar och sådana 
grejer. 

Vad är det långsiktiga målet 
med detta projekt? 

Adam: Vi har projektstöd i ett 
år och vi har en ambition att fort-
sätta sen. Vi vill ju att spelarna i 
Integrationslaget ska slussas ut till 
befintliga föreningar och lag, men 
framförallt att de kan få öka sitt 
nätverk av människor. Det är det 
som de har störst nytta av. 

INTEGRATIONSLAGET

Team TG drog i gång projektet 
2018. Det var nätverket "Vän 
i Umeå" som hade ett gäng 
nyanlända som var väldigt fot-
bollsintresserad men som inte 
riktigt kunde få utlopp för sin 
passion. Nu är Team TG-spela-
ren Adam Chennoufi ansvarig 
för projektet, där Dawoud Amiri 
med sitt engagemang snabbt 
blivit en nyckelperson. Grup-
pen kör spontanidrott en gång 
i veckan och ska i år spela 
Korpen för andra året i rad.

Team TG och UIK 
i samarbete



22 23KICK OFF – Hela denna bilaga är en annons från Team Thorengruppen KICK OFF – Hela denna bilaga är en annons från Team Thorengruppen

Y
ahya. Du är 
skomakare. Hur 
många av söner-
nas fotbollsskor 
har du lagat 
genom åren?

Yahya: När de var 
barn, det var fruktansvärt… jag har 
tappat räkningen. Men det var bra 
många.

Adam: Du lagade ju också skorna 
med Liquisole så det blev jätteklib-
bigt framme vid tårna, det skyddade 
så det inte gick hål.

Y: Det mesta gick sönder för dig 
Adam, efter en kvart hade du hål vid 
knäna på din nya overall.

A: Du gjorde också egna kard-
borreband som vi kunde ha runt 
benskydden eftersom det gick för 
mycket pengar på benskyddstejp.

Y: Vår lampa ovanför garaget gick 
också jämt sönder, men ingen visste 
vem som skjutit sönder den när jag 
frågade.

Zakaria: Vi sparkade bollen mot 
garagedörren jämnt.

Det är inte alltid så mycket klas-
siskt läder i dagens fotbollsskor 
– är det bra eller dåligt?

Y: Hållbarheten är väl det som 
skiljer. Konstläder är lättare än 
vanligt läder, men håller sämre.

Hur mycket har pappa stöttat er 
i era fotbollskarriärer? Vad har 
han kommit med för råd?

Z: Han har varit med på allt så 
länge jag kan minnas.

Y: Jag stängde butiken och följde 
dem överallt.

A: Vi fick alltid skjuts. Jämför med 
andra i de lag vi spelade var det inte 
alla av deras föräldrarna som stötta-
de på samma sätt som pappa.

Y: Jag ställde upp på allt, gjorde fika 
och ja, i stort sett gjorde allt som be-
hövdes för föreningen och pojkarna.

Vilka råd har ni fått av er pappa?
A: Jag har fått två råd; att käka rå 
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SKOMAKAR-
SÖNERNA 

 
har haft full

stöttning hemifrån

Adam och Zakaria Chennoufi älskar 
dribblingar och teknisk fotboll. Pappa Yahya 
Chennoufi har stöttat sina söner genom 
hela deras fotbolls- och futsalkarriärer – och 
stängde skomakarbutiken om så krävdes 
när det vankades match för sönerna. 
Vi samlade trion för ett samtal om skomakeri, 
rå lök, soldatträning och sulfinter. 

lök som ni gjorde när ni spelade rugby 
hemma i Marocko och att äta citron.

Y: Jag följde en doktor som forskat 
på grönsaker och att äta en rå lök 45 
minuter innan match ger mer energi 
än vad många tror.

A: Sanningen är väl att dessa 
”råd” kommit fram först nu (skratt) 
… men jag får ladda med lök inför 
derbyt mot Umeå FC.

Z: Att vi skulle äta bra har pappa 
varit noga med. Det var alltid 
viktigt med mat och främst att äta 
couscous för att få energi. Men när 
vi väl fått i oss maten har det aldrig 
funnits några hinder för hur mycket 
vi fått träna och spela.

Hur mycket har ni stöttat pappa 
på skomakeriet?

Z:  Jag har stöttat och arbetat 
där mycket. Jag släppte fotbollen 
ganska tidigt och började jobba på 
skomakeriet. Adam var ju ute på sina 
fotbollsäventyr.

A: Jag var där när jag var yngre, 
men jag förstörde nog mer än vad 
jag hjälpte till.

Y: Det var svårt när du var ute i 
världen och spelade fotboll. Men 
Zacke du jobbade i två år.

A: När jag var där var jag ganska 
liten, förstörde och gömde någon sko.

Y: När vi hade skomakeriet på Ålid-
hem kom ni bara dit för att äta godis 
och jag fick jaga er i butiken, det blev 
bara extrajobb för mig (skratt).

Z: Jag tycker det är viktigt att 
kunna rycka in när det behövs, det 
är inte ett lätt yrke.

A: Jag kan i alla fall kopiera nycklar 
och byta klackar.

Y: Zacke klarade sig bra och kan 
en hel del.
Pojkarna lirar ju futsal också – 
brukar du Yahya vara och titta 
på det med?

Y: Ja, självklart, det är spännande. 
Men ibland blir jag arg när jag ser att 
dom ger bort en match.

Z: Det är ju så i futsal, du ser ju 
snabbt om någon gör fel.

Y: Men har man fotbollskänsla vill jag 
vara med och stötta mina barn. Det 
spelar nog ingen roll om jag blir 100 år 
gammal, det är alltid roligt att se på.

Bröderna – hur mycket sulfinter 
har ni övat på hemmavid genom 
åren?

Z: Bara…(skratt)…. vi fick inte skjuta 
bollen inomhus, så det blev mycket 
sulor inne i huset.

A: Både jag och Zacke har varit 
dribbliga av oss av. Tänk dig vårt 
hus där vi växte upp med källare 
och massa möbler, då fick man driva 
omkring och köra sulor för att inte 
krocka med allt.

A: Vi spelade överallt; i lekparken 
och på bakgården. Vi spelade också 
mycket på asfalt när vi var i Marocko. 
Street-fotboll gör ju att bollen suger 
fast och då blir det mycket sulor och 
då blir det mycket teknik.

Z: Sedan får vi inte glömma att vi 
är uppvuxna med att spela på grus, 
vilket också gjort sitt till. 

Fysträning – är det nödvändigt?
Z: Vad menas med nödvändigt? 

Jag kan bara tala för mig själv, det 
har aldrig varit något jag älskar. Jag 
måste träna i grupp och att det ska 
vara obligatoriskt om det ska vara 
roligt. Men det har inte varit nödvän-
digt för min karriär.

A: Nu var ju frågan om det var 
nödvändigt?

Z: Inte för min karriär…
A: Alltså gym... nu vill jag inte säga 
något som gör att ungdomar inte vill 
träna, men jag kan tycka att det är 
överskattat i fotbollsvärlden att gå 
på gym. 

Det är mer beroende på gener 
och fysik. Vi har bra gener och har 
inte gymmat utan ätit bra. Men det 
är klart; käkar man på McDonalds 

kanske man behöver vara i gymmet.
A: Det viktiga är att man kan få 

kondition genom att spela fotboll. 
Jag tror man ska spela mycket som 
barn och samla många fotbollstim-
mar.

Y: Ska man bygga muskler ska 
man träna som en soldat. Gå långa 
marscher med en tung ryggsäck på 
15 kilo… då blir det lätt när du tar av 
den.

Z: Tänk att få ta av dig ryggsäcken 
på matchuppvärmningen

A: Jag tror du tränar som du spe-
lar. Det ska vara naturliga rörelser i 
det du håller på med.

Y: Jag kom ihåg när jag spelade 
rugby hemma i Marocko. Då hade 
vi en tysk tjock tränare som körde 
moped och vi fick springa efter 
medan han skrek på oss.

Adam – handen på hjärtat. 
Futsal eller fotboll – vad är 
roligast?

A. Fotboll är roligare. Men det är 
en svår fråga eftersom det roliga i 
fotboll får du ut mer av i futsal, men 
hela paketet kring fotboll är roligare.

 

FUTSALSÄSONGEN

Team TG Ungdom FF 
vann division I Norrland i 
vintras. TG gjorde 95 mål 
på 10 matcher. Bästa mål-
skytt var Philip Näslund 
med 23 mål. I kvalet till 
Svenska Futsalligan var 
TTG en poäng ifrån att gå 
vidare till det avgörande 
kvalsteget. 

FAMILJEN CHENNOUFI

Adam Chennoufi, 30 år, spelare för Team TG Fotboll. 
Spelare och sportchef för Team TG Futsal.
Fotbollsbakgrund: Inledde karriären i Gimonäs CK. 
Gick via Mariehem SK och IFK Holmsund till Ersboda SK 
där han debuterade i elitfotbollen 2008 i division I. Har 
spelat allsvenskt med Gif Sundsvall, superettan med 
Umeå FC och IFK Värnamo samt varit utlandsproffs i 
Dubai CSC.
Futsalsbakgrund: Inledde karriären i Mariehems SK. 
En säsong i Svenska futsalligan med Team TG Futsal.

Zakaria Chennoufi, 32 år, spelare och grundare av 
Team TG Futsal.
Fotbollsbakgrund: Inledde karriären i Gimonäs CK och 
har sedan även lirat i Mariehem SK. 
Futsalbakgrund: Inledde karriären i Mariehems SK och 
har gjort en säsong i Svenska Futsalligan med Team 
TG. Har två avancemang till SFL (Mariehems SK och 
Team TG Futsal). 

Pappa Yahya Chennoufi, 68 år, Team TG-supporter.
Bakgrund: Föddes 1951 i Oujda, Marocko. Kom till 
Sverige 1975. Startade Mästerkattens skomakeri år 1989 
och företaget är än idag aktivt.
Idrott: Före detta Rugbyspelare, numera lojal fotbolls-
supporter.
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Hos oss får du:

jobba med case - riktiga utmaningar 
och uppdrag från företag.

möjlighet att starta eget företag.

åka på Business trip 

minst 11 veckors praktik. Helt unikt!

Business Program Communication Program Commerce Program

 
Öppet Hus  
Lördag 27 april
kl.  12:00-13:00  
Järnvägsallèn 24

 

E-sportsinriktning

Innebandyinriktning 

Ishockeygymnasiet


