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Fotbollsåret 2022 blev den framgång som vi under flera år 
väntat på. Tack vare en fantastisk säsong slutade året 
med en ärofylld tredjeplats i tabellen, kvalplats till 
Champions League 2023/2024 och vi nådde de högt 
ställda förväntningarna på säsongen. Flera matcher var 
minnesvärda, den målrika tillställningen (3-4) mot 
Rosengård inför säsongens största publik (drygt 2 500 
personer), de starka bortasegrarna mot erkänt svåra 
Vittsjö och Piteå under senhösten, men kanske framförallt 
hemmasegern mot Kristianstad då Champions League-spel 
säkrades. Flertalet spelare var kvar från 2021 och under 
säsongen 2022 fick Andrée Jeglertz verkligen ihop en stark 
grupp som kämpade för varandra och för föreningen. Den 
höga kvalitén på laget och spelarna befästes då 
utmärkelser och nomineringar delades ut efter säsongens 
slut, bland annat så hamnade årets MVP, årets anfallare, 
hederspris, året skytteligavinnare och månadens spelare 
hos LFC. Andrée Jeglertz blev årets tränare. Och vi har 
haft många uttagna spelare till Sveriges landslag, men 
också Japan, Finland, Danmark, Ukraina och Norge.  

Den starka insatsen under 2022 inger förhoppningar inför 
årets säsong. Många spelare är kvar sedan förra året, men 
det har också anslutit flera nyförvärv. Efter säsongen 
meddelade Nilla Fischer att hon avslutar sin mycket 
framgångsrika karriär. Hon har spelat 189 landskamper för 
det svenska landslaget, blivit uttagen till världslaget, 
vunnit diamantbollen och har samtidigt haft en tydlig 
kompass om allas lika värde och rättigheter. Hon har 
betytt oerhört mycket för svensk fotboll och för LFC och 
jag vill rikta ett stort, stort tack till henne för allt detta. 
Vidare kommer vi inte ifrån att de stora framgångarna 
också innebär stort intresse för våra spelare från 
utländska klubbar, vilket inneburit att ett antal spelare 
lämnat föreningen för att pröva sina vingar utomlands. 
Detta är en naturlig del i det professionella fotbollslivet 
på damsidan och vi önskar dem alla god lycka framöver 
och vi är naturligtvis stolta över att vår förening fostrar 
så attraktiva spelare så att PSG och Roma intresserar sig 
för dem. Det ska bli spännande att följa 
representationslaget i år. Det finns anledning till 
optimism. Siktet är inställt uppåt, men det är en hård 
konkurrens i OBOS Damallsvenskan. Hur högt når vi i år? 
Här vill jag rikta ett stort tack till ledare och alla andra 
runt laget som bidrar till eller har bidragit till att ge goda 
förutsättningar för våra spelare.

Även LFC Akademi har nått flera framgångar under 2022. 
LFC/BK Kenty F17 tog hem vinsten i Gothia Puma Trophy 
och vann dessutom allsvenska flickserien. LFC F19 tog 
hem vinsten i Stockholm Football Cup och ett antal 
spelare har varit uttagna till samling med svenska 
landslagstrupper. Det är mycket glädjande att så många 
unga spelare ser Linköping FC som rätt förening att 

utvecklas i. Att kunna erbjuda goda förutsättningar för 
talangutveckling kommer att vara en avgörande 
framgångsfaktor under överskådlig framtid. Här behövs 
det fortsatt målmedvetet arbete, men viktiga steg i rätt 
riktning har tagits under det gångna året. Här vill jag 
rikta ett särskilt tack till alla som i olika roller bidrar till 
att utveckla ungdoms- och akademiverksamheten. Ett 
särskilt tack till BK Kenty som vi samverkar med kring 
gemensamma delar av den här satsningen.

Fadderakademin som LFC startade 2014 tillsammans med 
Linköpings Kommun och Östergötlands FF har fortsatt att 
sin framgångsrika och uppskattade verksamhet även under 
2022. Fadderakademin innefattar att spelarna i LFC är 
faddrar till alla flicklag i Linköpings kommun. Spelarna 
från LFC besöker flicklagen på deras hemmaplan för att 
hålla i träningen, inspirera, sprida glädje och uppmuntra 
flickorna till fortsatta spela fotboll. Verksamheten är så 
viktig och så uppskattad från Linköpings kommuns sida så 
under hösten 2022 tecknades ett nytt avtal avseende 
Fadderverksamheten för åren 2023-2025 med utökad 
insats från kommunens sida.

LFC Night är en annan mycket uppskattad verksamhet. 
Ungdomar får en fotbollsträning ledd av LFCs spelare 
samtidigt som lagens ledare får en inspirerande utbildning 
av A-lagets huvudtränare. LFC Night arrangeras en gång 
på våren och en gång på hösten. I två omgångar tränas 
över 500 tjejer på Linköping Arena, en underbar syn att 
bevittna. 

Under våren 2021 inledde LFC, lokala föreningar och 
förbunden RF/SISU och ÖFF diskussioner om hur man 
tillsammans kan utveckla flickfotbollen i Östergötland i 
allmänhet och Linköping i synnerhet. Diskussionerna har 
lett till en spelar- och ledarutbildning i åldrarna 12-15 år 
– satsningen kallas för Generation M. LFC har under två 
års tid (2021-2022) utbildat och stöttat nio föreningar i 
deras spelar- och ledarutbildning för att ge alla tjejer i 
föreningarna en bra fotbollsutbildning samt ge de med 
störst ambition möjlighet till extra stimulans. Fokus ligger 
på spelare i åldrar 12-15 år samt ledare för dessa lagen. 
LFC:s ambition är att vara regionens drivande kraft på 
damsidan och genom detta ta sitt ansvar för den 
fortlöpande utbildningen av spelare i närområdet. Detta 
är något som har införlivats under åren genom LFC 
Fadderakademin som har genomförts tillsammans med 
Linköpings kommun och Östergötlands Fotbollsförbund. 
Med Östergötland som upptagningsområde ser LFC ett 
ökat engagemang i regionen som nödvändig för 
föreningens framtid. 

Verksamhetsberättelse 2022 



Alla dessa satsningar på flickfotboll är en viktig del av det 
samhällsansvar som vi tar som förening. 

2022 innehöll således många sportsliga framgångar och en 
hel del utmaningar och förändringar. Ett antal år med 
tuffa ekonomiska förutsättningar satte spår även under 
detta år. Styrelsen fick fem nya ledamöter i mitten av 
mars varav jag som en de nyinvalda. Det var en rivstart 
kan man säga. Vi har stått utan ordinarie klubbdirektör 
hela året, Charlotte Rohlin har varit sjukskriven fram till 
nu och likaså Peter Green som gick hem strax innan 
sommaren. Ett kansli utan personal har märkts av på 
många sätt och jag kan inte nog betona hur viktiga alla 
har varit det här året för att få runt allt. Medarbetare, 
spelare och ledare, styrelse, partners, funktionärer, 
medlemmar och andra som stöttat och bidragit på olika 
sätt. Och haft tålamod. Föreningslivet är fantastiskt på så 
många sätt med alla eldsjälar och i år har föreningen 
satts på prov både ekonomiskt och organisatoriskt. 

Erik Nordqvist klev in som ny säljare i höstas. Det kändes 
väldigt skönt. Han är varm i kläderna nu och har fått 
sällskap av Charlotte som så smått börjar komma tillbaka 
till kansliet. Inget är viktigare är att må bra och Charlotte 
har gjort en tuff resa under året. Vi är otroligt glada att 
hon är tillbaka! Peter tog efter sin sjukskrivning beslutet 
att sluta hos LFC och ta sig an nya äventyr. Han har under 
många år varit en betydelsefull kollega och 
relationsbyggare, jag önskar Peter allt gott framöver. 
Under senhösten klev Paul Lindvall av som ordförande 
efter flera år med stort engagemang, det är svårt att kort 
sammanfatta allt arbete som Paul lagt ner på föreningen 
under dessa år, men ett stort tack och lycka till får jag 
även önska Paul. Som vice ordförande är jag nu 
tillförordnad fram till årsmötet.

Som jag nämnde präglades även 2022 av stora ekonomiska 
utmaningar. När året summeras landar vi nära ett 
ekonomiskt nollresultat. Utifrån det mycket besvärliga 
läge som präglat året får det anses vara ett godtagbart 
resultat. Vi börjar det nya året med reserver som uppgår 
till ca en miljon kronor. Under året har vi arbetet med 
flera viktiga framtidsfrågor. Här kan nämnas nya 
strategier för marknadsintäkter, närmare samverkan med 
Lejonflocken, grafisk profil och kommunikation, 
akademiverksamheten, förstärkt samhällsansvar och 
mycket annat. Styrelsen har också beslutat att inleda 
arbetet med att diplomera föreningen. Det senare utgör 
ett viktigt verktyg för utveckling, kommunikation och 
förbättrade rutiner. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som medverkat till 
förra årets verksamhet. Det gäller såklart spelare, ledare 
och medarbetare, men också alla volontärer och 
supportrar inklusive Lejonflocken. Det stora tacket gäller 
också alla samverkanspartners som på olika sätt har 
möjliggjort en framgångsrik verksamhet. Vi har också 
enskilda personer som har bidragit med gåvor till 
föreningen. I något fall har gåvan varit mycket stor, men 
alla gåvor har bidragit till en bra verksamhet. Ert stöd har 
varit ovärderligt. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack 
till alla i styrelsen som lagt ned mycket tid och visat stort 
engagemang under det gångna året.

Jag har goda förhoppningar om 2023 och framtiden. 
Svensk damfotboll står sig fortfarande relativt bra 
internationellt, men vi halkar efter när storklubbar i 
Europa satsar. Kul såklart att det satsas, men med det 
kommer andra utmaningar för oss. Det är en utmaning att 
tex hänga med i löneutvecklingen och konkurrensen. Men 
något vi vet är att damfotbollen är i ropet och har aldrig 
varit så het som nu. Det bådar gott. Vi ska bara se till att 
spela våra kort rätt.

Ett stort tack för det gångna året och välkommen till ett 
nytt fotbollsår.

Johan Ladenberg, tf styrelseordförande i Linköping FC.



Det blev ett händelserikt och framgångsrikt 2022 som 
kröntes med en tredjeplats i tabellen och kvalificering till 
kval för UEFA Champions League. På fotbollsgalan 
prisades Olga Ahtinen till årets MVP, Amalie 
Jørgensen Vangsgaard som årets forward samt 
undertecknad som årets tränare. 

Inför säsongen gjordes några förändringar på ledarstaben 
då Pierre Walfridson kom in som assisterande tränare och 
Erica Hellberg som idrotts psykologisk rådgivare. 

Nya spelare för säsongen: 

• Nellie Karlsson, vänsterback, och Stina Lennartsson, 
höger mittfältare, båda från Växjö DFF

• Johanna Svedberg, central mittfältare från BK Häcken

• Saori Takarada, mittback och central mittfältare från 
Washington Spirit

De spelare som lämnade; Petra Johansson (slutade),  My 
Cato (IFK Norrköping), Wilma Törnkvist (IK Uppsala), 
Ronja Karlsson Törnborg (Lidköping), Uchenna Kanu 
(Tigres Mexiko), Chinaza Uchendu (Gyeongju Korea) och 
Ronja Aronsson (Fiorentina).

Vi startade försäsongen med träningsmatch redan i slutat 
av januari mot IFK Norrköping. En övertygande seger med 
3-1 som följdes upp med segrar mot KIF Örebro, 
Djurgårdens IF innan det var dags för svenska cupen. Vi 
började med segrar på bortaplan mot Alingsås och 
hemmaplan mot Växjö innan det var gruppfinal mot 
Rosengård. Matchen hade två olika ansikten där vi i första 
halvlek bevisade att vi har något stort på gång med högt 
presspel, dominerande bollinnehav och skapande av 
målchanser. Tyvärr orkade vi inte följa upp med en lika 
bra andra halvlek och förlorade med 4-0. Känslan i laget 
och feedbacken från folk utifrån var dock att Linköping 
har något bra på gång. 

Den 27 mars stod Vittsjö för motståndet i Damallsvenska 
premiären, en match som slutade 1-1 efter att vi tappat 
en 1-0 ledning. Kommande tre matcher vann vi, 
Eskilstuna, Kalmar och Hammarby, där den sistnämnda 
kanske var årets bästa match. När vi åkte till Kristianstad 
var självförtroendet bra men tyvärr räckte det inte utan 
årets första förlust inkasserades. 

Precis innan transferfönstret stängde såldes Sofie 
Bredgaard till FC Rosengård. Det var ett beslut baserat på 
spelarens sociala situation och väldigt tråkigt men det 
finns viktigare saker i livet.

Resten av vårsäsongen präglades av många matcher och 
tätt spelprogram. Vi fortsatte spela en väldigt 
vägvinnande och kreativ fotboll och när våren summerats 
låg vi tvåa i tabellen.

Under sommaren lånades Nadiia Kunina ut till Austria
Wien och Michelle De Jongh värvades in från Madrid CFF. 

Under uppehållet för EM slutspel spelade vi en 
träningsmatch mot Hammarby i samband med 
ungdomsturneringen Winning ground, en match som vanns 
med 2-1. 

Det återstod 10 omgångar av serien när vi startade hösten 
mot Djurgården på Stockholm stadion. Vi vann med 2-1 
och veckan efter besegrades BP med 4-0. Nu var det tänkt 
att äntligen ta revansch mot Rosengård efter förlusterna 
både i cupen och våromgången, det var även ettan mot 
tvåan i tabellen. Trots en väldigt bra prestation och 
många målchanser stod tyvärr igen som förlorare med 1-
0. En enorm besvikelse men vi hade under året visat att vi 
kan mäta oss med de bästa lagen i serien. Både Häcken(fd
Kopparbergs Göteborg) och Rosengård har varit 
dominanta i serien de senaste åren men vi har under året 
bevisat att vi varit lika bra och kunnat tävla med dem. 

Sporten 



Vi gjorde även en bra höstsäsong förutom 
missräkningar mot Häcken och Kalmar där vi 
tappade poäng. Inför näst sista omgången var vi fyra 
lag som slogs om tre Champions League och vi hade 
ett av lagen på hemmaplan, Kristianstad DFF. 
Matchen blev lite speciell med brandlarm under 
första halvlek då arenan fick utrymmas men när vi 
kom tillbaka gjorde vi mål direkt och under andra 
halvlek gjorde vi ytterligare två mål och vann till 
slut med 4-1. Detta säkrade en plats i nästa års 
Champions League vilket var ett av föreningens och 
lagets stora mål.

Glädjande under året att flera av våra spelare 
gjorde bra prestationer och belönades med 
landslagsplatser. Amalie kom med Danmarks A-
landslag, Stina Lennartsson och Cajsa Andersson 
Sverige A-landslag och Alva Selerud med Sveriges 
U23 landslag. Fotboll är en lagsport men den 
individuella utvecklingen och framgången är oerhört 
viktig för våra spelare samt ett bra bevis på att vi i 
Linköping har en utvecklande miljö. 

När vi summerade året hade vi nått stora delar av 
den sportsliga målsättningen. Vi spelade en 
underhållande och framgångsrik fotboll, stor 

utveckling på våra spelare samt en Champions 
League plats säkrad. 

Nu går vi in i nytt år med nya mål och en del nya 
spelare. Även om vi förra året tog flera kliv framåt i 
vår sportsliga verksamhet är vi inte nöjda. Vi vill ta 
ytterligare placeringar i tabellen samt göra avtryck i 
Champions League kvalet. Det kommer bli ett roligt 
2023 men det kommer krävas ännu mer av oss som 
organisation, individer och lag för att kunna bli 
ännu bättre. 

Det ser jag framemot att vara en del av! 

Andrée Jeglertz, chefstränare Linköping FC

Fo
to

: 
M

ia
 E

ri
ks

so
n

Foto: Filip Oskarsson



Spelartruppen & statistik
Representationslag

Nr Namn Position Född 
1 Cajsa Andersson Målvakt 1993
2 Emma Bülow Mittfält 2004
3 Johanna Alm Mittback 2001 
5 Nilla Fischer Mittback 1984 
6 Saori Takarada Back 1999
9 Therese Simonsson Forward 1998
10 Emma Lennartsson Mittback 1991 
11 Nadiia Kunina Forward 2000
13 Anna Koivunen Målvakt 2001
14 Amalie Jørgensen Vangsgaard Forward 1996 
16 Heidi Ellingsen Mittfält 1998
17 Nellie Karlsson Back 1995
18 Michelle De Jongh Mittfält 1997
19 Stina Lennartsson Back 1997
20 Emma Aldén Mittfält 1997
21 Alva Selerud Forward 2000 
22 Olga Ahtinen Mittfält 1997
23 Cornelia Kapocs Forward 2000 
26 Ella Björkman Forward 2004
29 Yuka Momiki Mittfält 1996

Ledarteam
Chefstränare Andrée Jeglertz (2021)
Assisterande tränare Pierre Walfridsson (2022)
Målvaktstränare Fredrik Wiklund (2014-)
Materialförvaltare Joakim Karlsson (2003-)
Lagledare Rolf ”Loben” Gustavsson (2008-)
Läkare Bashir Edwardsson Tajik (2020-)
Läkare Håkan Gauffin (2012-)
Läkare Bayram Suleyman (2021)
Fysioterapeut Mattias Karlén (2021)
Matchfysio Rebecka Schill
Matchfysio Gustav Hübinett
Massör Sofie Fager (2021)
Idrottspsykologisk rådg. Erica Hellberg (2022)

Datum Hemmalag - Bortalag Resultat
2022-05-16 
19:00

Linköping FC - Djurgårdens IF 
FF 2 - 1

2022-05-22 
13:00

IF Brommarpojkarna -
Linköping FC 1 - 5

2022-05-29 
15:00 AIK - Linköping FC 0 - 4
2022-06-03 
18:00 Linköping FC - FC Rosengård 3 - 4
2022-06-08 
19:00 Umeå IK FF - Linköping FC 0 - 3
2022-06-12 
15:00 Linköping FC - AIK 2 - 1
2022-06-19 
13:00 Linköping FC - Umeå IK FF 7 - 0
2022-08-06 
18:00 Linköping FC - Hammarby 2 - 1
2022-08-15 
19:00

Djurgårdens IF FF - Linköping 
FC 1 - 2

2022-08-21 
15:00

Linköping FC - IF 
Brommapojkarna 4 - 0

2022-08-28 
15:00 FC Rosengård - Linköping FC 1 - 0
2022-09-11 
15:00

Linköping FC - Eskilstuna 
United DFF 5 - 2

2022-09-19 
19:00 Vittsjö GIK - Linköping FC 1 - 2
2022-09-26 
19:00 Hammarby - Linköping FC 0 - 1
2022-10-02 
15:00 Linköping FC - BK Häcken FF 1 - 5
2022-10-16 
15:00 Piteå IF DFF - Linköping FC 0 - 1
2022-10-24 
19:00 Linköping FC - IFK Kalmar 2 - 2
2022-10-28 
18:00

Linköping FC - Kristianstads 
DFF 4 - 1

2022-11-05 
12:00 KIF Örebro DFF - Linköping FC 0 - 0



OBOS DAMALLSVENSKAN 2022
Tabell Poäng 3P 1P 0P +/-

1 FC Rosengård 66 21 3 2 50
2 BK Häcken 59 18 5 3 43
3 Linköping FC 57 18 3 5 35
4 Kristianstads DFF 52 16 4 6 29
5 Hammarby 48 15 3 8 14
6 Vittsjö GIK 45 13 6 7 14
7 Piteå IF 40 12 4 10 8
8 Eskilstuna United 40 12 4 10 1
9 KIF Örebro 38 12 2 12 0

10 Djurgården 26 8 2 16 -17
11 IFK Kalmar 19 5 4 17 -39
12 BP 12 3 3 20 -40
13 Umeå IK 12 3 3 20 -47
14 AIK 8 2 2 22 -51

Skytteliga Spelare NR Spelade matcher Från start Mål Röda kort Gula kort 

1 Amalie Jørgensen Vangsgaard 14 25 24 22 0 2

2 Yuka Momiki 29 26 25 7 0 1

3 Therese Simonsson 9 22 7 8 0 2

4 Alva Selerud 21 26 26 2 0 0

5 Stina Lennartsson 19 23 22 2 0 6

6 Olga Ahtinen 22 22 21 5 0 6

7 Nellie Karlsson 17 26 24 3 0 3

8 Cornelia Kapocs 23 25 19 2 0 1

9 Saori Takarada 6 25 25 3 0 3

10 Johanna Svedberg 8 19 0 2 0 0

11 Heidi Ellingsen 16 23 17 1 0 2

12 Emma Lennartsson 10 20 19 1 0 3

13 Michelle De Jongh 18 11 3 1 0 0

14 Nilla Fischer 5 24 23 0 1 2

15 Cajsa Andersson 1 26 26 0 0 0

16 Emma Aldén 20 1 0 0 0 0

17 Johanna Alm 3 11 4 0 0 0

18 Ella Björkman 26 2 0 0 0 0

19 Leona Özdemir 12 1 0 0 0 0

20 Nadiia Kunina 11 6 0 0 0 0



Under 2022 hade vi fortsatt ett lag i Svenska spel 
F19 och ett lag i SM F17 tillsammans med BK 
Kenty. Vi startade även ett samarbeta kring BK 
Kentys damlag med syftet att skapa en bra 
utvecklingsmiljö som kan vara ett mellansteg 
mellan F19 och LFCs representationslag i 
allsvenskan.

Resultatmässigt var det en tuff vår för vårt unga 
F19-lag där vi slutade näst sist i Svenska Spel F19 
Södra. Nytt för året var att man efter våren 
frångick den geografiska indelningen av F19. Till 
hösten gjordes F19 Södra och F19 Norra om till en 
Höstserie A där de fem första lag från respektive 
serie spelade samt en Höstserie B där övriga lag 
från respektive serie spelade. Vi hamnade 
följaktligen i Höstserie B. Under hösten 
presterade laget betydligt bättre och vi slutade 
på andra plats i Höstserie B. Vilket får ses som 
godkänt av ett så ungt lag.

Vårt F17-lag vann SM F17 Södra Svealand i relativt 
överlägsen stil. Det innebar att vi kvalificerade 
oss för åttondelsfinal i SM. Där fick vi möta 
Hammarby. I en tuff och väldigt jämn match 
lyckades Hammarby vinna med uddamålet. Värt 
att notera är att Hammarby sen vann sina övriga 
matcher och blev SM-segrare.

Vi kan konstatera att vi på några få år fått en 
väldigt bra akademiverksamhet med många 
talangfulla spelare. Emma Holm, Emma Bülow 
och Ella Björkman flyttades inför säsongen upp 
som lärlingar och tränade fullt ut med vår A-
trupp under säsongen. Dessutom var det varje 
vecka flera spelare från akademin som tränade 
med A-truppen. Leona Özdemir fick under året 
debutera i både allsvenska och F17-landslaget. 
Även Clara Wiklund debuterade i F17-landslaget.

Vi kan summera ännu ett bra fotbollsår för 
akademin och ser med tillförsikt fram mot 
kommande säsong.

Fredrik Falkevall, akademiansvarig Linköping FC

Sporten - LFC Akademi 

Foto: Sebastian Mattsson



Ledarstab och trupp LFC Akademi 

Spelare LFC F19

Totalt 
antal 
matcher

Summa 
mål

14 Mira Fjellström 11 8
13 Leona Özdemir 12 7
15 Hanna Lundh 10 3
32 Tyra Andersson 4 3
24 Johanna Persson 7 2
9 Anna van Nunen 15 1
11 Smilla Rosenborg 15 1
16 Ronja Osman Ingberg 14 1
3 Aline Szilveszter 11 1
18 Amanda Sköld 11 1
30 Agnes Karlsson 7 1
8 Párvati Martin-Antonaya Holmström 15 0
2 Mira Drott 14 0
17 Wilma Rofors 14 0
1 Clara Wiklund 13 0
4 Selma Brandstedt 11 0
7 Lovisa Peilot 8 0
6 Mariam Khalaf 6 0
10 Linn Bäckwall 6 0
25 Peri Hirori 6 0
31 Jonna Eriksson 3 0
26 Ines Laine 2 0
29 Tova Larsson 2 0
5 Ida Ström 1 0
27 Olivia Hamre 1 0
28 Nora Stålnacke 1 0
34 Ida Myrinder 1 0

Spelare inlånade från BK Kenty
19 Alice Jansson 3 1
21 Naomi Guander 2 1
20 Natasha Okorie 6 0
22 Ellen Leijon Kraft 5 0
23 Frida Ritzén 2 0
12 Felicia Peolsson 1 0
33 Olivia Ladenberg 1 0

Spelare LFC/BK Kenty F17
Antal 
matcher Antal mål

Johanna Persson 8 11
Ida Myrinder 9 10
Amanda Sköld 7 5
Hanna Lundh 3 5
Tyra Andersson 2 5
Wilma Rofors 8 4
Mira Fjellström 2 4
Ines Laine 7 3
Peri Hirori 10 2
Tova Larsson 10 2
Ronja Osman 9 2
Smilla Rosenberg 1 2
Agnes Karlsson 1 1
Jonna Eriksson 1 1
Mira Drott 7
Mariam Khalaf 7
Nora Stålnacke 6
Anna van Nunen 1
Clara Wiklund 1
Olivia Hamre 1
Párvati Martin-Antonaya Holmström 1
Selma Brandstedt 1

Spelare inlånade från BK Kenty
Astrid Berg 2 3
Selma Larson 1
Selma Parbrandt 1
Tove Törnholm 2
Vera Fors 2
Minoo Hammarlund 1
Filippa Nilsson 1
Filippa Lewin 1
Clara Grip 1
Elin Widlund 1
Ebba Larsson 6

Ledare 

Fredrik Falkevall Akademichef

Yavar Saiady Huvudtränare F19

Mikael Fjellström Assisterande tränare F19

Robin Petersson Huvudtränare F17

Kent Larsson Assisterande tränare F17

Jakob Engström Assisterande tränare F17

Christian Svensson Fystränare

Sadi Eljardali Målvaktstränare

Erica Hellberg Idrottspsykologisk rådgivare





Årsredovisning 
2022

Linköping Football Club 
822003-8916



Styrelsen för Linköping Football Club, nedan kallad LFC, 
får härmed avge årsredovisning för verksamhets- och 
räkenskapsåret 2022. Årsredovisningen är upprättad i 
svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, 
redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom 
parentes avser föregående år.

Allmänt om verksamheten

LFC har genomfört sitt nittonde verksamhetsår. Föreningen 
har sitt säte i Linköping. Verksamheten har omfattat ett 
representationslag i OBOS Damallsvenskan samt två 
akademilag (LFC F19 och LFC/BK Kenty F17). Föreningen 
har sitt säte i Linköping.

Främjande av ändamålet

Föreningens ändamål är att bedriva elitverksamhet inom 
damfotboll och utveckla unga spelare i akademilagen. 
Föreningen har under året arrangerat matcher i OBOS 
Damallsvenskan, Svenska Cupen samt matcher i SM F17 och 
Svenska Spel F19 för akademilagen.

Styrelsen har under 2022 genomfört 9 ordinarie 
styrelsemöten och därutöver haft ett stort antal 
arbetsmöten med olika företrädare från styrelsen. Året 
inleddes utan den klubbdirektör som avgick under 2021, 
samt även utan ordinarie kassör då Åsa Röhs också 
lämnade styrelsen under november månad 2021. 
Avsaknaden av ordinarie klubbdirektör har inneburit att 
flertalet av de arbetsuppgifterna fördelats på andra i 
föreningen, bland annat tog ordförande Paul Lindvall på sig 
rollen som t.f klubbdirektör under tiden fram till 
sommaren 2022. Arbetsbördan på styrelsen och flertalet 
andra i föreningen har varit stor under året, vilket i viss 
mån påverkat möjligheterna att bedriva ett tillräckligt 
omfattande utvecklingsarbete. Utöver styrelsemöten har 
dock ett stort antal arbetsmöten där styrelseledamöter 
och/eller andra företrädare från kansli och tränare- och 
spelartruppen ingått. Det har också skett ett antal möten 
där medlemmar och företrädare för Lejonflocken har 
deltagit. Det har också skett regelbundna 
informationsmöten med företrädare för spelarna i 
representationslaget.

Styrelsen har främst under året arbetat med att identifiera 
och skapa processer för de administrativa arbetsuppgifter 
som föreligger i föreningen, här avses bland annat 
matcharrangemangsprocess samt process för 
genomförande av LFC Night, LFC Appointment och 

Winningground. Vidare har styrelsen arbetat hårt för att få 
övriga administrativa rutiner på plats, bland annat genom 
upprättande av årshjul med samtliga aktiviter, allt i 
avseende att bringa ordning och reda. Ingvar Gustavsson 
tog även över rollen som kassör och inledde även där ett 
arbete med att ser över de ekonomiska frågorna i 
föreningen. Som redan nämnts har därför 
utvecklingsarbetet kommit något i skymundan, men ändå 
har arbete med utvecklingsarbete inom olika områden 
skett. Det har gällt exempelvis grafisk profil/logotyp, 
föreningens värdegrund, medlemsdialog, sälj- och 
marknadsföringsinsatser, akademiverksamheten. Olika 
styrelseledamöter har deltagit i det påbörjade 
strategiarbete inom Elitfotboll Dam (EFD).

I slutet av 2021 drabbades Charlotte Rohlin av 
cancersjukdom varför hon varit sjukskriven under i stort 
sett hela 2022, glädjande nog är hon tillbaka på kansliet 
sedan början av december. Under våren sjukskrevs även 
Peter Green varför även han varit borta från kansliet under 
tiden från maj-juni och resterande del av 2022. I januari 
2023 stod det klart att Peter inte kommer tillbaka i tjänst 
igen utan lämnar LFC efter många betydelsefulla år. 
Bristen på marknadsföringspersonal var akut och därför 
rekryterades Erik Nordqvist in som säljare under 
september månad. Även denna situation med brist på 
kanslipersonal har inneburit att ett stort antal 
arbetsuppgifter fördelats på styrelse samt övriga ledare.

Paul Lindvall omvaldes som styrelseordförande vid 
årsmötet i mars 2022. Mats Fransson, Sara Teske, Jonas 
Eriksson och Milan Bobic lämnade styrelsen. Anna Björk, 
Ingvar Gustavsson, Jan Andersson, Dean Fraser-Phillips och 
Johan Ladenberg valdes in i styrelsen. Utöver dessa så har 
styrelsen under året bestått av Jenny Johnsson, Sandra 
Gilén och Charlotta Hoffsten. Paul Lindvall lämnade 
styrelsen och ordförandeposten under november månad, 
varvid Johan Ladenberg inträdde som t.f ordförande. 
Under våren 2022 stod det klart att de ekonomiska 
förutsättningarna inte tillät en nyrekrytering av ordinarie 
klubbdirektör under 2022. Styrelsen har under året tagit 
beslut om att den sportsliga verksamheten fortsatt i 
huvudsak ska bedrivas i form av ett representationslag, 
F19, F17 samt i ett nära samarbete med BK Kenty Dam. 
Under 2022 har även projektet Generation M bedrivits 
framgångsrikt under ledning av Tobias Stucki.

Förvaltningsberättelse 



Ekonomiska förutsättningar

Efter ett flertal år med mycket ansträngt ekonomi 
påverkade även 2022. Även om restriktionerna från 
pandemin upphörde under januari/februari 2022 
påverkades året av de föregående årens ekonomiska 
svårigheter på så sätt att marknaden och publiken inte 
riktigt återvänt till den sportsliga verksamheten. Detta 
tillsammans med bristen på personal i tjänst, under främst 
första halvåret 2022 innebar stora utmaningar ur såväl 
ekonomiskt som administrativt perspektiv. Det arbete som 
inleddes under våren 2022 avseende marknadsbearbetning 
och gällande administrativa rutiner bar dock tillräcklig 
frukt under hösten för att den sportsliga verksamheten 
inte skulle påverkas i någon utsträckning. Tvärtom 
presterade den sportsliga verksamheten på en högre nivå 
än på flertalet år.

Att driva damfotbollsföreningen är utmanande ur ett 
ekonomiskt perspektiv, oaktat det faktum att damfotboll 
blivit än per populärt, framför allt internationellt. 
Löneutvecklingen avseende spelare och ledare har ökat i 
takt med professionaliseringen och den tilltagande 
konkurrensen från utländska föreningar gör att vi som 
svensk förening behöver erbjuda en professionell och 
seriös miljö där spelar och ledare kan utvecklas. De flesta 
damligor i Europa har under senare år blivit mer 
professionella. Den trenden har accentuerats än mer under 
det senaste året. I jämförelse med herrlagen har dock 
damföreningarna mycket små resurser. Så också i Sverige. 
De ekonomiska förutsättningarna medför att 
förutsättningarna för att utveckla en renodlad 
företagsmodell varit mindre inom damfotbollen än inom 
herrfotbollen.

Förutsättningarna under 2022 och framöver innebär att 

LFC tillämpar en hybridorganisation som kombinerar 
demokratisk och företagsstyrning. Verksamheten ska vara 
tydligt ekonomistyrd med noga kontrollerad 
budgetuppföljning och snabba reaktioner för att förhindra 
större förluster. 

Organisatoriskt behöver vi blanda ideella och 
professionella krafter i en projektorganisation. Ekonomin 
tillåter, ännu så länge, inte en helt igenom professionell 
organisation, som styrs utifrån en företagsmodell. Det 
största problemet är att publiksiffrorna fortfarande är 
alltför låga vilket gör att att det är svårt att skapa en 
stabil ekonomisk grund.

Ett annat sammanhängande problem är bristen på medial 
uppmärksamhet som ökar möjligheterna att dra till sig 
sponsorer och reklam. 2022 innehöll, till skillnad från 
tidigare år, inga inslag av pandemistöd eller extraordinära 
intäkter från stat eller kommun, dock har gåvor från 
enskilda personer bidragit till viss del till de ekonomiska 
förutsättningarna under året. Under året har i stället har 
avtal samarbetspartners och kommun, där den idrottsliga 
verksamheten och det samhällsengagemang som LFC bidrar 
till, bland annat i form av den mycket populära 
verksamheten inom Fadderakademin, bidragit till årets 
resultat. Således har 2022 varit ett mycket utmanande år 
ur ekonomisk aspekt, dock har flertalet avtal tecknats 
under hösten 2022 som är av flerårskaraktär och som 
kommer att bidra till kommande årsverksamhet.

Johan Ladenberg, t.f styrelseordförande i Linköping FC























Nu laddar vi 
för 2023!


