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Ordförande om verksamhetsåret 

 
 
 

Hej 

 

Det har varit ett händelserikt och spännande år som har passerat. Föreningen  

växer och vi gör det i alla åldersgrupper vilket är jättekul. Utmaningarna är  

fortsatt många men möjligheterna är ännu fler! 

 

Basket är en av världens största lagsporter, det är genom att uppträda som ett lag  

vi har störst möjlighet att nå våra mål, och kanske våra drömmar. Vi fortsätter  

med vårt aktiva jobb ute på skolorna för att få barn och ungdomar att upptäcka  

basketens underbara värld. Vi jobbar också på att ha en stabil ekonomi som är  

grunden för satsningar och utveckling.  

 

Jag vill tacka alla fantastiska spelare, ledare och engagerade föräldrar för detta år  

och ser fram i mot ett nytt spännande och utvecklande år. 

 

 

Michael Carlsson 
Ordförande  

Tyresö Basket 
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Målformulering 

Målsättning och värdegrund  

 Att kunna erbjuda alla barn en plats i Tyresö Basket 

 Att fokusera på bredd och möjlighet till elitutveckling 

 Att utveckla ansvarskännande spelare som visar respekt för regler och normer, samt respektera 

andra människor, både vuxna och barn 

 Att skapa klubbkänsla där spelarna är stolta över föreningen och agerar på och bredvid planen som 

goda förebilder för Tyresö Basket 

 Att ta fram och utbilda nya ledare 

 Att kunna erbjuda en kvalitativ och genomtänkt basketutbildning för alla 

   

Metod 
Tyresö basket följer Svenska Basketbollförbundets spelarutvecklingsplan: 

Rätt träning i rätt ålder är en förutsättning för att nå 

optimal utveckling. 

Ungdomsträningen delas in i flera utvecklingsfaser. 

Dessa baseras på barnens utveckling och 

förutsättningar att lära in saker i olika åldrar, var 

sak har sin tid och kan inte påskyndas. Det kan 

skilja många år i utveckling inom en åldersgrupp, 

vilket gör att det krävs omdöme och 

fingertoppskänsla vid val av träningsmetod. De 

olika faserna går i varandra och träningen övergår 

gradvis från en fas till nästa fas. 

 

 

Barn 

 Nybörjarfasen, barn >10 år grunder och motorik i leken 

 Inlärningsfasen, barn 11-12 år 

Ungdomar, juniorer och seniorer 

 Utvecklingsfasen/prestationsfasen, ungdomar 13 år – upp till seniorer 
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Organisation och administration 

Vi är anslutna till  
Stockholms Basketbollsdistriktsförbund  

Svenska Basketbollförbundet 

 
Sedan årsmötet 2015 har följande personer varit verksamma:  

 
Styrelsen 
Ordförande: Michael Carlsson 

Vice ordförande: Johan Hansson 

Kassör: Jeanette Thunwall 

Sekreterare: Camilla Hevinder lämnade styrelsen i september och suppleanten Camilla Alfalk tillträdde.  

Ledamöter: Stefan Fixelius, Anne Österberg och Hanna Viklund 

 
Revisorer 
Revisorer: Hans Thörnsten och Katarina Nygaard-Oxing 

Revisorssuppleant: Katarina Avramidis 

Valberedningen  
Tobias Hauff och Karin Lidman 

Personal 
Anställd 

Joakim Blom   
Inhyrd 

Sara Bruce var under säsongen delaktig i vårt arbete via ett samarbete med Fryshuset. Sara som är och har 

varit anställd av fryshuset återgick i full tjänst hos sin arbetsgivare i samband med att vi valde att avsluta  

samarbetet med Fryshuset.     
 

Sammanträden 
Under verksamhetsåret har 10 protokollförda styrelsemöten genomförts. Styrelsen har även genomfört två 

separata möten avseende projektet ”Utmärkt förening”  

 

Styrelsen har representerat enligt följande  
1 september träffade Michael Carlsson och Jeanette Thunvall Tyresökommun för att diskutera 

verksamhet för barn med diagnos. 

23-24 oktober möte med Tyresö kommun 

26-27 oktober möte med Stockholm Basket – Jeanette Thunvall och Sara Bruce representerade.  

27-28 november deltog Michael Carlsson vid ett möte för KFUM föreningar.   

Stefan Fixelius och Sara Bruce deltog under hösten vid en kommunkonferens i Nykvarn 

10 mars representerade Anne Österberg och Jeanette Thunvall vid Stockholms Basketdistriktsförbunds 

årsmöte i Sickla.  
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Michael Carlsson och Anne Österberg representerade föreningen i samband med att Tyresö kommun bjöd 

in till möte för att teckna nya avtal avseende profilfritidsverksamheten för 2016. 

 
 
 

Arbetsfördelningen har varit följande: 
Personal: Anne Österberg och Camilla Alfalk 

Träning och tävling: Styrelsen i sin helhet 

Sponsorer: Michael Carlsson och Stefan Fixelius 

Projekt: Johan Hansson 

Profilfritids: Anne Österberg 

Event: Sara Bruce (fram till november) sen styrelsen 

Information/hemsida: Anne Österberg och Camilla Alfalk 

Utmärkt förening: Johan Hansson 

Ekonomi: Jeanette Thunvall 

 
I övrigt har vi arbetat med 
- Årshjul för vår verksamhet, informations folder, översyn av ekonomiska rutiner och övergång till 

kontoplan baserad på aktiviteter, policy för tillsättning av tränare och mål för tränare, inventering av 

arbetsuppgifter, säsongsplanering, sponsorpolicy, värdegrund, verksamhetsidé, stadgar, personalmöten, 

drogpolicy, översyn av kommunikationsvägar, verksamhetsplan och budget mm  

 
Medlemsantal 
Föreningar har under året haft 342 medlemmar.  

 

Avgifter har för perioden varit:  
Medlemsavgift 
Enligt årsmötesbeslut: 50 kr 

 
Aktivitetsavgiften 
PF 2008-2011     800 kr 

PF 2004-2007 1 300 kr 

PF 1998-2003 1 700 kr 

 

Stödmedlemmar betalar 100 kr.  

 
Idrottshallar   

Vi bedriver vår verksamhet i följande hallar: 

Bollmorahallen, Wättingehallen, Krusboda skola, Stimmets skola och Fårdala skola  

 

Sponsorer och samarbetspartners 

Ett stort tack till alla er som på olika sätt stödjer vår 

verksamhet i stort och smått. Ni är oerhört viktiga och 

värdefulla. Ert engagemang betyder mycket för 

föreningen.  
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Vi vill rikta ett speciellt tack till Tyresökommun och till de personer som genom sitt arbete underlättar 

vår verksamhet.   

 

Verksamhet 

 

 

Utmärkt förening 

Styrelsen har även under det gångna verksamhetsåret arbetet med strategi och strukturarbete i projektet 

”Utmärkt förening”. Utmärkt föreningen är en certifiering som görs i samarbete med SISU och Tyresö 

kommun. Vårt arbete leds av Nils Carnby från SISU Stockholm och huvudansvarig i styrelsen är Johan 

Hansson. Styrelsen har genomfört två möten, den 24/8 och 23/2, för diskussioner kring verksamhet.  

 

Träningsverksamhet 

Våra träningsgrupper 

 

Flickor 99/00 

Darko Mitrovic, Tränare 

Joakim Blom, Tränare 

Madeleine Holm, Lagförälder 

 

  

 

Flickor 02 

Darko Mitrovic, Tränare 

Hans Thörnsten, Lagförälder 

Joakim Blom, Tränare 

Madelene Björk, Lagförälder 
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Flickor 03 

Felicia Nettelbladt, Tränare 

Veronica Holm, Tränare 

Joakim Blom, Tränare 

 

 

Flickor 04 

Katarina Oxing, Tränare 

Magnus Åberg, Tränare 

 

 
 

 

Flickor 05 

Anna Jimmerfors, Tränare 

Henrik Eriksson, Tränare 

 

 

Flickor 06/07 

Emilia Askholm, Tränare 

Felicia Nettelbladt, Tränare 

Joakim Blom, Tränare 

 

 

 

 

Bild saknas 
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Flickor 08 
Joakim Blom, Tränare 

Tilde Holmgren , Tränare 

Veronica Holm, Tränare 

 

 

Pojkar 99/00 

Bernt Gustafsson, Tränare 

Pernilla Evermo, Lagförälder 

 

 
 

 

Pojkar 01  

Darko Mitrovic, Tränare 

Ingvar Hillbom, Lagförälder 

Joakim Blom, Tränare 

Karin Lidman, Tränare 

Patrik Esperstrand, Lagförälder 

 

 

 

Pojkar 02 

Darko Mitrovic, Tränare 

Joakim Blom, Tränare 

Karin Lidman, Tränare 
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Pojkar 03 

Bernt Gustafsson, Tränare 

Mikael Weining, Tränare 

 

 

 

Pojkar 04 

Joakim Blom, Tränare 

Tobias Hauff, Tränare 

 

 
 

 

Pojkar 05 

Hanna Viklund, Tränare 

Joakim Blom, Tränare 

Lukas Viklund, Tränare 

Marcel Stenmark, Tränare 

 

 

Pojkar 06/07 

Alexander Evermo, Tränare 

Anna Jimmerfors, Tränare 

Joakim Blom, Tränare 

 

 

 

            Bild saknas 

 



11 

 

 

Pojkar 08 

Joakim Blom, Tränare 

Tilde Holmgren , Tränare 

Veronica Holm, Tränare 

 

 

Basketskola 

Joakim Blom, Tränare 

Rasmus Hillbom, Tränare 

William Carlsson, Tränare 

 

 
 

 

Bild saknas 

Division 4 Herrar 

Corey Burcher, Tränare 

Jan- Olov Josefsson, Tränare 

 

 

Lagfotografering genomfördes den 9 november i Bollmorahallen   

Lägerverksamhet 

Sommarkollo (PF 03-05)  

0-14 aug Bollmorahallen, Vi hade basketträningar i Bollmorahallen. Vi åkte även till Alby friluftsgård för 

utomhus aktiviteter och Krusboda skola för att bada. 

 

Träningsläger (PF98-02)  

21-23 aug Älmsta utanför Norrtälje, 3 dagar med basketträningar och konditions- och fystester för de 

äldre lagen. Sara Bruce och Joakim Blom ansvarade.  

 

Uppstart ST basket 

Höstlovscamp i Bollmorahallen. 26-27 okt för PF 98-03 och 28-30 okt för PF 04-07. Här bjöds det på 2 

basketträningar om dagen blandat med mycket lek och skoj mellan träningarna. 

 

Sportlovsläger 

Under vecka 9 arrangerade vi sportlovsläger i Bollmorahallen för medlemmar födda 1999-2008. 
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Tävlingsverksamhet 

Seriespel 

Vi har haft 14 lag som i Stockholmsserierna. Där de äldsta är FU17 och de yngsta spelade i PF U11. 

Cuper  

Blackeberg Basket Cup   

Här deltog vi med två lag från P01. 

 

Telge Open  

Här representerades föreningen av F02 och F05. 

Riksmästerskap (RM)  

P01 deltog i RM och tog sig vidare till omgång 3. Det var bara några futtiga poäng ifrån att hamna  

topp 8 i Sverige. 

 

Easy basket:  

I Easy Basket deltog P08, F08, P07, F07, P06 och F06. Vi har spelat matcher cirka en gång i månaden 

Eskilstuna Basket Cup 

22-24 april och Tyresö Basket kommer att åka dit 

med P03,F03, F04, P04, F05 och P05. 

 

Göteborg Basketball Festival  

5-8 maj och Tyresö Basket deltar med F99/00, P00, 

P01, F02 och P02. 

 

 

 

Profilfritids/Idrottsfritids 

Idrottsfritids på Tyresövallen är ett samverkansprojekt mellan Tyresö 

kommun, Tyresö Basket och Tyresö FF. Idrottsfritids erbjuder en 

bredd av idrott- och fritidsaktiviteter och är ett komplement till de 

fritidsgårdar som vanligtvis finns i skolverksamheten och syftar till att 

ge barn möjlighet att välja fritids- och lovaktiviteter efter sina 

intressen. 

  

Verksamheten är en eftermiddagsverksamhet som håller öppet mellan 

14-18 på lovfria vardagar och mellan 9-17 under loven (sommarstängt 

5 veckor). Inom ramen för verksamheten erbjuds mellanmål varje dag, 

lunch under lovperioder, närvarokontroll och samma 

försäkringsvillkor som om man går på skolans fritids. 

  

Vår vision med verksamheten är att den ska erbjuda våra barn och ungdomar en samlingspunkt där de kan 

känna tillhörighet, trygghet och känna sig välkomna, där de ges möjlighet att både i större utsträckning 

utöva sin favoritidrott och även få möjlighet att prova på nya idrotter på ett lekfullt sätt. Till vårt 

Ett stort TACK till alla våra 

fantastiska tränare och 

föräldrar som gör  

vår verksamhet möjlig. 
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förfogande finns Tyresövallens idrottsområde med fotbollsplaner och ishall samt Bollmorahallen. Tyresö 

FF’s kanslihus på Tyresövallen är utgångspunkten där man startar upp varje dag. Hjälp med 

studierna Idrottsfritids har ett samarbete med Mattefokus, ett lokalt företag som erbjuder läxhjälp med 

kunniga killar och tjejer som varje vecka finns till hands och hjälper våra fritidsdeltagare med exempelvis 

läxor, studier inför prov osv.  

 

Under året har vi haft verksamhet för omkring 20 barn som våra fantastiska ledare Mattias Andersson och  

Nicklas Thomasson. På loven har även Joakim Blom och Darko Mitrovi.   

 

Andra arrangemang 

Eurogames  

Vi stod som värld för basketturneringen i Eurogames den 6-7 

augusti. Eurogames är en idrottstävling för HBTQ-personer och 

det var 16 lag från hela Europa anmälda. Joakim Blom och Sara 

Bruce var huvudansvarig från vår sida och alla matcher spelades i 

Bollmorahallen.   

 

Tyresöfestivalen   
Tyresöfestivalen är en folkfest som arrangeras av Tyresö kommun 

tillsammans med alla föreningar. Festivalen genomförs den 5 september och 

vi bjöd på ”prova på” aktiviteter. Michael Carlsson tog huvudansvaret 

för vår medverkan och fanns på plats för att visa upp vår verksamhet.  

 

Ensamkommande flyktingbarn  
Vi arrangerade basketaktiviteter för ensamkommande flyktingbarn under hösten 2015 under ledning av  

Sara Bruce och Joakim Blom.   

 

Resultat 

Resultat för säsongen hittar ni på vår hemsida www.tyresobasket.se 

 

Utbildning 

Under den gångna säsongen har föreningar arrangerat 

grundläggande funktionärsutbildning  

Kursledare var: Klaus Lindras 

Datum: 6 oktober 

Plats: Kvarnhjulet i Tyresö 

Antal deltagare: 46  

 

 

 

 

 

http://www.tyresobasket.se/

