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Tyresö FF flickor -00 ansöker om projektbidrag för genomförandet av Nordic Invitational
Cup 2014

Hej!
Jag heter Niclas Bång och företräder TFF flickor -00. Vi, fem föräldrar, har tagit initiativet till
att arrangera en fotbollsturnering för flickor -00 på Tyresövallen den 18-20/4 2014.
Bakgrund
Laget består av 33 spelare och fem ledare till dags datum. Laget har de sista åren spelat i
flera serier för att nivåanpassa spelarna till rätt serie utifrån deras utveckling. Laget har varit
mycket framgångsrikt och vunnit många cuper och den största meriten är ändå vinsten i
Sankt Erikscupen hösten 2013.
Syfte
Laget har höga ambitioner och bra utvecklingspotential. Den satsning som nu görs kostar
mycket pengar i form av träningsläger, cuper och utrustning/kläder. Därför har vi dragit
igång ett projekt för att skaffa eget kapital till lagkassan. En av många positiva effekter av
NIC (Nordic Invitational Cup) är att den kommer att ärvas av det flicklag som ”fyller 14 år”
det året.
Meningen med detta upplägg är att det lag som går upp på 11-manna spel ska ges
förutsättningar att skaffa eget kapital till laget som man sedan investerar i laget såsom
träningsläger med mera. Vi har tyvärr märkt av att cupavgifter med mera blir en för stor
utgift hos familjer med knappa ekonomiska medel och det har fått den effekten att dottern
fått sluta spela fotboll. Vi vill med detta se till att alla som vill spela fotboll i TFF ska få göra
detta då lagkassan kan stå för en stor del av alla utgifter en spelare har under säsongen.
Turneringen
Då det inte arrangerats någon flickturnering, av detta slag, förut tänkte vi bli pionjärer i
Tyresö. Vi är 16 lag fördelat på fyra grupper. Det kommer lag från Sverige (6) Finland (4)
Norge (4) och Danmark (2). Lagen är inviterade av oss och de är topplag i sina respektive
land och serier.
Det kommer att bli en tuff utmaning för samtliga lag och en bra ”värdemätare” för
framtiden. Vi ser också ett värde i att ledare och spelare från olika regioner/länder får träffas
och utbyta erfarenheter med varandra. Detta tror vi kan bidra till att utveckla flickfotbollen i
hela Norden. Vi har fått bra respons från flera av lagen med kommentarer som ”Det låter
jättespännande och är precis vad vi letat efter…”
Det blir totalt 40 matcher inkl A och B slutspel. Alla matcher kommer att spelas på
Tyresövallen, A och B plan.

Hitresta lag kommer att bo på Nyboda skola och Stimmets skola. All mat serveras på Nyboda
där kökschefen, Håkan Kylsäter, är ansvarig. Han kommer att få viss hjälp av föräldrar från
laget.
Domare
Vi kommer att använda oss av tredomarsystem i hela turneringen (40 matcher) och domarna
som är under utbildning kommer från Stockholms fotbollsförbund. Det blir såklart en större
kostnad för oss, med tredomarsystem, men vi prioriterar en hög kvalitet på hela turneringen
och där är domarna en mycket viktigt del.
Budget
Då detta är ett pilotprojekt så är det lite svårt att göra en exakt budget, men vi har räknat
mellan ”tummen och pekfingret” och kommit fram till att intäkterna om allt går som det ska
kan bli uppemot 300 000 kr och kostnaderna bör inte överstiga 200 000 kr. Håller denna
kalkyl blir det ett litet överskott som kommer fördelas mellan spelarna i laget. Det ser vi som
mycket positivt då detta kan lägga grunden för att de ekonomiskt svaga familjerna har
möjlighet att låta sina barn fortsätta spela och att kunna medverka vid olika turneringar som
ofta kostar pengar.
Sponsring
Vi har just påbörjat arbetet med sponsring och vi försöker att få in så många sponsorer att vi
kan täcka så stor del av kostnaden som möjligt. Lyckas vi bra ökar tillskottet i spelarnas
lagkassa. Det skulle kunna hjälpa flera av de lite ekonomiskt svaga spelarna flera år
framöver.
PR
Vi har för avsikt att göra mycket reklam för vår cup dels lokalt i Tyresö, genom affischer och
Mitt i Tyresö tidningen samt på TFF:s hemsida, men även regionalt via P4 Radio Stockholm
med mera. Vi har tänkt sätta Tyresö kommun, ännu mera, på kartan som en idrottsvänlig
kommun där man värnar om sina fotbollsungdomar (och övriga också förstås!) och Tyresö FF
som en förening som vill framåt!
Vi hoppas och tror att detta skapar positiva effekter så att fotbollsintresserade flickor vill
flytta till Tyresö och spela fotboll i Tyresö FF då vi skapar förutsättningar för att utbilda
duktiga flickor till morgondagens A-lagsspelare!
En ”spin off” effekt på cupen är att många näringsidkare i Tyresö kommer tjäna pengar på all
merförsäljning i form av mat o.s.v. till alla hitresta föräldrar, syskon m.fl. Som exempel kan
jag nämna att det kommer 27 föräldrar från Sävar IK (Umeå)! Alla lag kommer nog att ha en
”svans” med trogna fans med sig som kommer att spendera både tid och pengar i Tyresö
under påskhelgen 2014.

Projektbidrag
Vi ansöker därför om ett s.k projektbidrag för att vi ska kunna hålla ner våra utgifter och få
ett större nettobelopp till framtida satsningar på vårt f-00 lag. Som motprestation kan vi,
förutom att vi ska göra alla Tyresöbor stolta över sin förening genom att spela bra fotboll,
erbjuda reklamplats på Tyresövallen, under cupen, samt på vår hemsida.
Alla bidrag är välkomna, men självklart så hoppas vi att Ni anser att 30 000:- är ett skäligt
bidrag till NIC.
Tack för att Ni tog Er tid att läsa detta och välkomna till en magisk påskhelg på Tyresövallen!
Med vänlig hälsning
Niclas Bång
Tyresö FF, flickor -00

