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Verksamheten i sammandrag 
Antalet medlemmar i föreningen i föreningsmatrikeln hade vid utgången av året sammanlagt            
388 medlemmar. Av dessa är 250 aktiva spelande medlemmar i åldern 5-47 år och resten               
understödande. Ca en tredjedel av spelarna är flickor/damer och ca 80% är juniorer.             
Föreningen är storleksmässigt i antal registrerade spelare sjätte största förening i distriktet            
(det finns 57 föreningar och ca 5300 spelare totalt i distriktet) 
 
Verksamheten har under 2017 bestått av deltagande i 15 olika klasser (lag) och drivits av 
totalt 60 frivilliga funktionärer. Därutöver har juniorers föräldrar hjälpt till på talkon inför 
turneringar och reparationer, snickerier m.m. på Falli samt fungerat i kiosken och 
evenemang som föreningen ordnat. 
 
Styrelsen har följande personer med ansvarsområden jobbat: 
 

● Stefan Olli, ordförande &  junioransvarig 
● Dan Käldman, vice ordförande, sponsorer & webbansvarig 
● Mikaela Söderbacka, kassör 
● Niklas Ekman, inköp av träningsförnödenheter 
● Maria Vähäkangas, textiler 
● Christian Ahlstedt, senioransvarig 
● Monika Eklund-Laurila, lagens talkon och försäljning 

 
Ekonomiskt omsatte verksamheten ca 80800€. 
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Juniorverksamheten 
 
196 Juniorer har tränat och i sammanlagt 12 olika flick- och pojkklasser under säsongen. 
PeFFs B-juniorpojkar spelade med Esse IK ett sammansatt lag då båda föreningarna hade 
för få spelare. 
 

 
Piteå Summer Games är en lång tradition inom PeFF 

 
Många lags roligaste minnen från säsongen är större turneringar så som Piteå Summer 
Games och Wasa Fotball Cup. Piteåresan i månadsskiftet juni/juli är en lång tradition i PeFF 
och samlade fyra lag från PeFF lag 2017. Många spelare och föräldrar var med för första 
gången och blev imponerade av hur lyckad sammanhållningen över laggränser blir inom 
föreningen på en sån resa. 
 

 
Pojkar-06 (med två flickor)  tackar publiken efter vinst i sista avslutningpelsmatch i Piteå Summer Games. 
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Pojkar-09 efter prisutdelning i Nordea Cup i paus på Jaromatch. 

 
 
 
Antal Pojk / mixed juniorlag i turneringar och serier 2017 

Turnering -11/12 -10 P-09 P-08 P-07 P-06 P-05 P-04 P B-jun 

Conalin Cars Cup    1 1 1 1 1  

Jussis Cup    1 1     

Distriktets 
småplansturnering 

   1 1 2    

Distrikserie       1 1 1 

FRJ Nejdens Liga     1 2    

Nordea Cup 1 1 1 1      

Piteå Summer Games     1 2    

Wasa Football Cup       1   

Kokkola Cup        1  

Ylivieska Next Year Cup      2    
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Pojkar-05 deltog i Wasa Football Cup och var nöjd med turneringen och en 11:e placering bland totalt 27 lag. 

 
 

 
Pojkar B-juniorer (P17) placerde sig på en välförtjänt andra plats i division 2 som började tidigt på våren i snöslask. 
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Flickjuniorlag i turneringar och serier 2017 

Turnering F-08/09 F-05/06/07 F-03 F B-jun 

Distriktets 
småplansturnering 

1 1   

Distrikserie   1 1 

FRJ Nejdens Liga  1   

Nordea Cup 1    

Piteå Summer Games   1  

Wasa Football Cup  1   
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Flickor-03 fullbordade sitt fleråriga projekt med träningsläger i Salou i Katalonien Spanien 
med träningar i vårvärmen, avkoppling i sol och pooler, träningsmatcher och La Liga match 
med Barcelona på Camp Nou. 

  

  

 
Flickor-03 (C14) vann både vår- och höstsäsongernas omgångar. Den senare med endast 
fem insläppta mål. 

 
Flickorna fick i.o.m. segern i distriktet delta i en sluturnering i Pajulahti mot segrare i andra distrikt i Finland. 

 
Skolcupen 
PeFF ordnade tillsammans med kommunen skolcupen två dagar i September. 
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Fotbollsregionen Jakobstads projekt har fortsatt 2017. PeFF har tillsammans med FF Jaro 
Junior, TUS, HBK, NIK, Esse IK och LBK utvecklat juniorverksamheten med 
regionutvecklingschefen Niklas Käcko. Niklas har gett goda råd på tränarträffar, visat 
modellträningar och framför allt utbildat PeFF tränare i E- och D-nivå och C-nivå. 
 
FRJ har hållit i trådarna för Nejdens liga - ett mycket bra systematisk träningsmatchssystem 
för flickor och pojkar som spelar 8v8 och inte ännu har seriematcher varje vecka. 
 
Under sommaren och höstlov har FRJ erbjudit träningsläger för medlemmarnas juniorer och 
en fotbollskarneval på hösten där många PeFF spelare deltog. 
 
Teknik-DM och -FM för juniorer 
PeFFs ordnade träning i  bollförbundets traditionella tekniktävlingarsgrenar under hösten. Ca 
15 spelare deltog i de interna träningarna och två deltog i distriktsmästerskapen i 
Tellushallen i Jakobstad. 
 
PeFFs Joel Olli stod fjärde gången på prispallen i dessa tävlingar och tog sitt tredje 
distriktsmästerskap. Som distriktsmästare kvalificerade sig Joel Olli till de landsomfattande 
teknik-FM tävlingarna, som hölls i Ulebårg. Resultat räckte till ett bronsmärke. 
 
Junioravslutning 
Juniorernas avslutning hölls i Sursiks matsal på traditionellt sätt med utdelning av 
minnespriser åt samtliga juniorer samt kamratpriser, prestationspriser och specialpriser i 
lagen.  

 
 

Träget tränande tjej: Cecilia Eriksson 
Kickas minnespris: Filip Forsman 
Tumbas målvaktspris: Emilia Söderman 
Pickos vandringspris: Manuel Wikström 
Einar Roos’ minnespris: Tilde Hellund 
Årets tränare: Östen Ray 
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Seniorverksamheten 
PeFFs herrlag tillbaka i division 3 
Efter över 10-års frånvaro så var PeFF herrlag tillbaka i division 3 inför säsongen 2017. 

 
 
Laget hade en tung start på säsongen med 5 raka förluster innan man öppnade 
poängkontot. Andra halvan av säsongen spelade laget upp sig och slutade på en fin 7:e 
plats i tabellen. 
  
Höjdpunkten från säsongen var definitivt lokalderbyt mot Esse IK på Falli Park, där de gula 
spelade ut hela registret och vann med 4-0 inför ca 400 åskådare. Laget tränades av 
Rasmus Toivanen, Stefan Backman och Steve Lindfors. 
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Herrar div 6 (PeFF II) 
Herralaget i division 6 hade under säsongen 2017 stor omsättning (30 st) spelare som 
spelade åtminstone en seriematch i division sex. Laget slutade på fjärde plats i tabellen. 
Laget tränades av Tony Lindqvist och Ronny Höglund. 
 

 
  
PeFFs damlag förnyade kontraktet i division 2 
PeFF’s damlag gjorde sin debutsäsong i division 2 och det unga laget lyckade förnya 
kontraktet. Laget bestod till stor del av B-juniors flickor vilket gör att bedriften till förnyat 
kontrakt är ännu större. Laget tränades av Christian Thel, Markus Kass och Stefan Barkar. 

 

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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Planskötsel, 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.  
 
PeFFs junior- och seniorlag sålde även GUTZ produkter. 
 
Fallis huvudplan renoverades med mycket hjälpsådd och rullgräs på mest slitna ställen. 
Vinterns isbrännor gjorde planens spelskick försenad med 1-1,5 månad. 
 
PeFF har i samarbete med Pedersöre kommun sysselsatt en långtidsarbetslös som skött 
diverse städ- och grästrimmning, bevattning och röjning på Falli. 
 
Förrådet vid Falli för utrustning förstorades med talkokrafter under 2016 och den andra delen 
av projektet slutfördes under hösten 2017 vilket bestod av en ny ingång till förrådet. 
 
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. 
 
Ett antal föreningsmedlemmar har deltagit i arbetsgruppen som jobbar för att förverkliga 
hallprojektet Pedersöre Activity Center vid skol- och idrottscentret i Bennäs. Hallen skulle 
förbättra avsevärt träningsförhallandena för föreningens junior- och seniorspelare. 


