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Verksamheten i sammandrag 
Antalet medlemmar i föreningen har ökat under året, och föreningsmatrikeln hade vid            
utgången av året sammanlagt 414 medlemmar. Av dessa är ca 268 aktiva spelande             
medlemmar i åldern 5-47 år och resten understödande. Ca en tredjedel av spelarna är              
flickor/damer och 80% är juniorer. Föreningen hade femte största antalet registrerade           
spelare i distriktet efter KPV, GBK, FF Jaro och YPA. 
 
Verksamheten har under 2016 bestått av deltagande i 17 olika klasser (lag) och drivits av 
totalt 58 frivilliga funktionärer. Därutöver har juniorers föräldrar hjälpt till på talkon inför 
turneringar och reparationer, snickerier m.m. på Falli samt fungerat i kiosken och på discon 
som föreningen ordnat. 
 
Styrelsen har följande personer med ansvarsområden jobbat: 
 

● Stefan Olli, ordförande &  junioransvarig 
● Dan Käldman, vice ordförande, sponsorer & webbansvarig 
● Mikaela Söderbacka, kassör 
● Eva Lindqvist, kiosken, discon, talkoförsäljning 
● Niklas Ekman, inköp av träningsförnödenheter 
● Maria Vähäkangas, textiler 
● Christian Ahlstedt, senioransvarig 
● Monika Eklund-Laurila, styrelsemedlem 

 
Ekonomiskt omsatte verksamheten ca 63000€. 
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Juniorverksamheten 
 
216 Juniorer har tränat i 12 olika grupper och har spelat i sammanlagt 14 olika flick- och 
pojkklasser under säsongen. 216 juniorer har spelat med PeFF i år i 14 lag. PeFFs pojkar 
födda 2003 bildade med Esse IK ett sammansatt lag då båda föreningarna hade för få 
spelare. 
 
Många lags roligaste minne från säsongen var resan till Piteå Summer Games, där PeFF 
deltog med hela sju lag. Ca 150 föreningsmedlemmar var med till Piteå i slutet av juni. 
 

 
Nytt för i år var att PeFF tillsammans med FF Jaro Junior, TUS, HBK, NIK, Esse IK och LBK 
samarbetar i ett projekt, FRJ, för att utveckla juniorverksamheten. En anställd 
regionutvecklingschef har gett goda råd på tränarträffar, visat modellträningar och framför 
allt utbildat PeFF tränare i E- och D-nivå.  
 
FRJ ordnade även en fotbollskarneval på hösten där både PeFF spelare och tränare deltog. 
 
Mysinge Cup 
Efter en lång tradition uteblev Mysinge Cup 2016. Intresset har minskat både från sponsorn 
och deltagande lag den tiden på året då många konkurrerande turneringar sammanfaller i 
maj/juni. 
 
Distriktets småplansturneringar 
 
De yngsta grupper som deltog i distriktets småplansturneringar (lekvärlden, utan tabell och 
placeringar) med ett anmält lag på var: 

● Flickor-07/08 
● Pojkar-08 
● Pojkar-07 
● Flickor-06 
● Pojkar-06 
● Pojkar-05 
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Distriktsserier 
I distriktsserier (kompisvärlden) deltog följande juniorlag  

● Pojkar-03 (sammansatt lag med Esse IK) 
● Pojkar-04 
● Flickor-02 (1:a i distriktsserien) 
● Flickor-03 (1:a i distriktsserien) 
● Pojkar-B17 
● Flickor-00/01 (sammanslagen serie för MÖB och Vasa distrikt) 

 
Både Flickor-02 och -03 fick som vinnare i distriktets serie delta i FBF slutspel mellan andra 
distrikts vinnare på nivå 2.  

 
 
Conalin Cars Cup 
PeFF deltog med tre lag: 

● Pojkar-07 
● Pojkar-06 
● Pojkar-05 
● Pojkar-04 

 
 
Nordea Cup 

 
Nytt för i år var skild klass yngre G-juniorer 6 år och yngre. Detta passade PeFF bra som 
hade 44 G-juniorer fördelade på drygt 20 som ville delta i Nordea Cup i var klass. 

● Pojkar/Flickor-10/11 
● Pojkar/Flickor-09 (2 lag) 
● Pojkar-08 
● Flickor-07/08 
● Pojkar-07 
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Piteå Summer Games  
I PSG nådde Flickor-00/01, Flickor-02, och Pojkar-06 16-delsfinal. Det är rekordmånga PeFF 
lag i PSG slutspel samma år, liksom rekordmånga deltagande lag. 
 
 PeFF deltog med följande lag: 

● Pojkar-06 
● Pojkar-05 
● Pojkar-04 
● Flickor-02 
● Flickor-03 
● Flickor-00/01  
● Pojkar-00/01 

 
 
Kokkola Cup 
I årets Kokkola Cup deltog endast Pojkar-06 och Pojkar-04 med ett lag på var. 
 
Wasa Football Cup 

● Flickor-06 
● Pojkar-04 
● Flickor-02/03 

 
LokalTapiola Turnering 

● Pojkar/Flickor-10/11 
● Pojkar/Flickor-09 
● Pojkar-07 
● Pojkar-08 
● Pojkar-06 
● Pojkar-05 
● Pojkar-04 

 
Norrvalla Cup 

● Pojkar-07 
● Flickor-06 
● Pojkar-06 
● Pojkar-05 
● Pojkar-04 

 
Skolcupen 
PeFF ordnade tillsammans med kommunen skolcupen i September. 
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Teknik-DM och -FM för juniorer 
PeFFs nyligen startade satsning på träning och deltagande i 
bollförbundets traditionella tekniktävlingar fortsatte före tredje året. 
Deltagarantalet i distriktsmästerskapen i Tellushallen i Jakobstad 
ökade inte jämför med 2015, men resultaten gjorde det en aning.  
 
PeFF-juniorerna skördade hem ett distriktsmästerskap i Pojkar-10 
år (Joel Olli) och en andra plats i Flickor-13 (Heidi Granlund) samt 
sammanlagt tre bronsmärken och två silvermärken. 
 
Som distriktsmästare kvalificerade sig Joel Olli historiskt som första 
PeFFare till att bekanta sig med de landsomfattande teknik-FM 
tävlingarna, som hölls 20.10 i Kuopio. Resultat räckte till ett silvermärke. 
 
Distriktslag 
Fyra PeFF flickor födda 2002 blev uttagna till träningar med distriktlaget: Amanda Kass, Julia 
Sundsten, Alice Sundelin och Ellinor Lindfors. Amanda och Alice har senare spelat matcher 
med disktrikslaget i Eerikkilä. Amanda fick även spela i disktriktets -01 lag. 
 
Junioravslutning 
Juniorernas avslutning hölls i Sursiks matsal på traditionellt sätt med utdelning av 
minnespriser åt samtliga juniorer samt kamratpriser, prestationspriser och specialpriser i 
lagen. Seniorlagen presenterade sig för juniorerna och föräldrarna på avslutningen. I år 
delades avslutningen in i två delar yngre och äldre för att rymmas och korta av väntetid för 
de yngre. 
 
Niklas Bergqvist och Mikael Forsell, tränarduo i P-07, belönades med priset för årets tränare 
2016. 
 
Det nya vandringspriset “Tumbas målvaktspris” tilldelades Jon Wikström för visat intresse 
och kunskaper i målvaktsspel. 
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Seniorverksamheten 
PeFFs herrlag klev från division 4 till division 3 
Herrseniorerna har spelat med två lag. Ett i division 4 och ett i division 6. Division 4 laget 
segrade distriktsserien överlägset och tog klivet till division 3 inför 2017. 
 
PeFFs Oskar Björn vann fyrans målskytte överlägset med 40 mål och målvakten Dan 
Käldman släppte in endast 9 mål i PeFF målet under hela serien. 

 
 
Respect Finlands Cup 
Samma herrar deltog i Finlands Cup med framgång och nådde till omgång 4 där 
motståndarna HauPa vann med 2-1. Efter den 4:e omgången återstod endast en omgång till 
slutspel med liga- och division 1 lag. Den platsen knep HauPa.  I tredje omgången slog 
PeFF ut SJK-j Apollo, ett lag med många rutinerade f.d. Veikkausliga-, Allsvenskan- och 
Tippeligaspelare. 
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Herrar div 6 (PeFF II) 
Herrarna i division 6 förnyade kontraktet inför 2017. 
 
PeFFs Damlag steg från division 3 till division 2 
Inför sista seriematchen hade damlaget chans att ta hem förstaplatsen i distriktets division 3. 
Det blev en andra plats som visade sig senare räcka till avancemang till bollförbundets 
division 2 inför 2017 efter att FC YPA tackade nej till platsen. 

 

Senioravslutningar 

Herrar I & II hade gemensam avslutning liksom damlaget. Istället för att bekosta minnespris 
åt alla spelare gjorde lagen egna aktiviteter och åt middag. 
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Talkon och försäljning 
Både junior- och seniorlagen deltog under året i den traditionella pappersförsäljning som 
inkomstkälla främst till lagens egna kassor. Försäljningsvolymen blev större än tidigare år. 
Dessutom ordnades en frivillig försäljningsomgång mot slutet av säsongen. 
 
För första gången sålde PeFFs lag även GUTZ produkter med stor framgång. 
 
Förrådet vid Falli för utrustning förstorades med talkokrafter på våren/försommaren. 
Efter säsongen konstaterades planen vara i så dåligt skick att den inte går att reparera 
endast med talkokrafter, utan kommer att repareras med utomstånde expertis tillsammans 
med talko under 2017. 
 
Lagen har turvist fungerat som matchvärdar och haft hand om kioskförsäljning och 
bollpojkar/flickor. 

Förbättring av träningsförhållanden vintertid  
Träningstiderna i Tellus och Sportis idrottshallar räcker inte till föreningens behov. Problemet 
tilltar varje år då juniorlagen blir flera och äldre som vill träna allt mera än vi kan erbjuda. 
 
Fyra föreningsmedlemmar har jobbat vidare i den arbetsgrupp med projektet som enligt 
planen skall leda till att det byggs en hall under 2017 vid skol- och idrottscentret i Bennäs. 


